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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 
2858. 

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 145/10 и 53/11), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИКАЛИИТЕ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат методите за испитување на хемикалиите. 
 

 
                                                                 
(∗ ) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр. 440/2008 на Комисијата од 30 мај 2008 
година за определување на методи на испитување во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006 на 
Европскиот парламент и на Советот за регистрирање, оценување, одобрување и ограничување на хемиски 
супстанции, CELEX бр. 32008R0440. 

 Број 127  год. LXVII 21 септември 2011, среда Цената на овој број е 450 денари.

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk
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Член 2 
Методите за испитување на физичките и хемиските својства на хемикалиите се дадени 

во дел А од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник. 
Методите за испитување на токсиколошките и другите здравствени ефекти на 

хемикалиите се дадени во дел Б од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник. 
Методите за испитување на екотоксиколошките својства на хемикалиите се дадени во 

дел В од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Одредбите на овој правилник ќе важат до пристапувањето на Република Македонија во 

Европската унија. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
 
 

          Бр. 15-4963/1                     
15 септември 2011 година                       Министер, 

         Скопје                   Никола Тодоров, с.р. 
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ПРИЛОГ 
 
ДЕЛ А: МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ И ХЕМИСКИТЕ СВОЈСТВА НА 
ХЕМИКАЛИИТЕ  

A.1. ТЕМПЕРАТУРА НА ТОПЕЊЕ/ЗАМРЗНУВАЊЕ 

1. МЕТОД  ДЕЛА (1) – (85)   

Поголемиот дел од методите кои се опишани се засноваат врз Водичот за испитување на ОЕЦД 
(1). Основните начела се дадени во користени дела (2) и (3). 

1.1. ВОВЕД 

Методите и уредите кои се опишани треба да се применат за определување на температурата 
на топење на супстанциите, без какво било ограничување во врска со нивниот степен на 
чистота. 

Изборот на методот зависи од природата на супстанциите кои треба да се испитуваат. Така, 
ограничувачкиoт фактор ќе биде во согласност со тоа дали или не супстанцијата може да 
биде лесно спрашена (пулверизирана), со потешкотии или воопшто не може да биде 
спрашена (пулверизирана) 

За некои супстанции, посоодветно е определувањето на температурата на замрзнување или 
втврднување  и стандардите за овие определување исто така се опфатени во овој метод. 

Кога, како резултат на посебните својства на супстанцијата, ниту еден од наведените 
параметри не може погодно да се измери, како соодветна се смета точката (температурата) 
на истурање. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ 

Температурата на топење се дефинира како температура на која се одвива фазниот премин 
од цврста во течна состојба на атмосферски притисок и оваа температура идеално 
соодветствува со температурата на замрзнување. 

Бидејќи преодот од една во друга фаза на многу супстанции се случува во еден температурен 
опсег, тој често се опишува како опсег на топење. 

Претворање на единици (K во oC) 

t = T - 273,15 

t:    температура Целзиус, степен Целзиус (oC)  

T:   термодинамична температура, келвин (K) 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува нова 
супстанција. Тие првенствено служат за повремена проверка на функционалноста на методот и 
за да  овозможи споредување со резултати од други методи. 

Некои супстанции за калибрирање се набројани во користени дела (4). 

 



Стр. 4 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Се определува температурата (опсегот на температурата) на фазниот преод од цврста во 
течна состојба или од течна во цврста состојба. Во праксата, додека се загрева/лади примерок 
од испитната супстанција на атмосферски притисок, се определуваат температурите на 
почетното топење, замрзнување и конечната фаза од топењето/ладењето. Се опишуваат пет 
видови на методи, поточно капиларен метод, методи на топла фаза, определувања на 
температура на замрзнување, методи на топлинска анализа и определување на точка на 
истурање (како што е развиено за нафта). 

Во одредени случаи, може да е погодно да се измери температурата на замрзнување наместо 
температурата на топење. 

1.4.1. Капиларен метод 

1.4.1.1. Уреди за определување на температура на топење со течна бања 

Мал износ на фино спрашена супстанција се става во капиларна цевка и цврсто се затвора.  
Цевката се загрева, заедно со термометар и зголемувањето на температурата се регулира на 
помалку од околу 1 K/мин во текот на топењето. Се определуваат почетната и конечната 
температура на топење. 

1.4.1.2. Уреди за определување на температури на топење со метален блок 

Како што е опишано во 1.4.1.1, освен тоа што капиларната цевка и термометарот се наоѓаат во 
загреан метален блок и можат да се следат низ отвори во блокот. 

1.4.1.3. Фотоќелиска детекција  

Примерокот во капиларната цевка се загрева автоматски во метален цилиндер. Сноп светло се 
насочува директно низ супстанцијата, преку отвор во цилиндарот, до прецизно калибрираната 
фотоќелија.  Оптичките својства на повеќето супстанции при топење се менуваат од 
непроѕирни кон проѕирни. Интензитетот на светлината која достигнува до фотоќелијата се 
зголемува и испраќа сигнал до дигиталниот индикатор каде се отчитува температурата на 
резистентен (отпорен)термометарот од платина кој се наоѓа во комората за загревање. Овој 
метод не е соодветен за некои јако обоени супстанции. 

1.4.2. Топли фази(грејни плочи) 

1.4.2.1. Кофлерова топла плоча 

Кај Кофлеровата топла плоча се употребувата два метални дела со различна термичка 
спроводливост, кои се загреваат со електрична струја, со плоча која е проектирана на начин 
што температурниот градиент е речиси линеарен по целата нејзина должина. Температурата 
на топлата плоча може да биде во опсег од 283 до 573 K со посебен уред за читање на 
температура, кој вклучува и лизгач со показател и индикатор кој е проектиран посебно за 
плочата. За да се определи температурата на топење, супстанцијата се нанесува во тенок слој 
директно на површината на топлата плочка. За неколку секунди, се јавува остра линија на 
раздвојување помеѓу течноста и цврстата фаза. Температурата на линијата на раздвојување 
се отчитува со регулирање на показателот точно на линијата во мирна положба. 

1.4.2.2. Микроскоп за топење 

За определување  на температурите на топење но многу мали количини на супстанции се 
употребуваат неколку типови на микроскоп со грејни плочи со постепено загревање  Кај 
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повеќето грејни плочи, температурата се мери со чувствителен термоелемент, но понекогаш се 
употребуваат и термометри со жива. Една вообичаена микроскопска апаратура за 
определување на температура на топење има комора за загревање која содржи метална 
плоча врз која примерокот се става на покривно (лизгачко) стакло под микроскоп.  Во центарот 
на металната плоча има отвор кој дозволува влез на светлина од осветленото огледало на 
микроскопот. Кога се употребува, комората се затвора со стаклена плоча за да се спречи 
влез на воздух до примерокот. 

Загревањето на примерокот се регулира со реостат. За многу прецизни мерења врз оптички 
анизотропни супстанции, може да се употреби поларизирана светлина. 

1.4.2.3. Метод со менискус 

Овој метод посебно се употребува за полиамиди.  

Температурата на која се истискува менискус од силиконско масло, кое е затворено помеѓу 
грејна плоча и стаклен поклопец, и со помош на полиамиден испитен примерок, се определува 
визуелно. 

1.4.3. Метод за определување на температурата на замрзнување 

Примерокот се става во посебна цевка (епрувета) за испитување и се става во апаратура за 
определување на температурата на замрзнување. Примерокот полека и постојано се меша во 
текот на ладењето и температурата се мери на соодветни интервали. Веднаш штом 
температурата ќе остане  постојана во текот на неколку читања, оваа температура (коригирана 
за вредноста на грешка на термометарот) се запишува како температура на замрзнување. 

Суперладењењето треба да се избегнува со одржување на рамнотежата помеѓу цврстата и 
течната фаза. 

1.4.4. Термална анализа 

1.4.4.1 Диференцијална термална анализа (ДТА) 

Оваа техника ја бележи разликата во температурите помеѓу супстанциите и референтниот 
материјал како функција на температурата, додека супстанцијата и референтниот материјал 
се подложуваат на истата температурно контролирана програма. . Кога примерокот го минува 
фазниот премин, доаѓа до промена на енталпија, и таа промена се отчитува со ендотермно 
(топење) или егзотермно (замрзнување) отстапување од базната линија на евидентираната 
температура. 

1.4.4.2 Диференцијална калоримаетрија на скенирање (ДСЦ) 

Оваа техника ја бележи разликата во внесената енергија во супстанцијата и референтниот 
материјал, како функција на температурата, кога супстанцијата и референтниот материјал се 
подложуваат на истата контролирана температурна програма.. Оваа енергија е енергијата која е 
потребна за воспоставување на нулта температурна разлика помеѓу супстанцијата и 
референтниот материјал. Кога примерокот го минува фазниот премин, доаѓа до промена на 
енталпија, и таа промена се отчитува со ендотермно (топење) или егзотермно (замрзнување) 
отстапување од базната линија на евидентираната температура. 

1.4.5. Точка на течење 

Овој метод е развиен за употреба кај нафтени масла и е погоден за употреба кај маслени 
супстанции со ниски температури на топење. 
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По првичното загревање, примерокот се лади по специфичен режим и во интервали од 3К се 
испитуваат карактеристики на проток. Најниската температура на која се забележува движење 
на супстанцијата се запишува како точка на течење. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Применливоста и прецизноста на различните методи кои се употребуваат за определување на 
температурата на топење/опсегот на топење се наведени во следната табела: 

ТАБЕЛА: ПРИМЕНЛИВОСТ НА МЕТОДИТЕ 

A. Капиларни методи  

Метод на мерење Супстанции 
кои можат да 
бидат 
спрашени 
(пулверизира
ни) 

Супстанци кои 
не можат да 
бидат лесно 
спрашени 
(пулверизира
ни 

Опсег на 
температура

Проценка 
на 
прецизност
а (1)  

Постојни 
стандарди 

Уреди за 
температура на 
топење со течна 
бања 

да само неколку 273 до 573 K ±0,3 K JIS K 0064 

Температура на 
топење со метален 
блок 

да само неколку 293 до > 573 
K 

±0,5 K ИСО 1218 (E)

Фотоќелиска 
детекција  

да неколку со 
уреди за 
примена 

253 до 573 K ±0,5 K  

(1)   Во зависност од видот на инструментот и степенот на чистота на супстанцијата. 

Б. Топли фази и методи за определување на температурата на замрзнување  

Метод на мерење Супстанции 
кои можат да 

бидат 
спрашени 

(пулверизира
ни) 

Супстанци кои 
не можат да 
бидат лесно 
спрашени 

(пулверизира
ни 

Опсег на 
температура

Проценка 
на 

прецизност
а (1) 

Постојни 
стандарди 

Кофлерова топла 
плоча 

да не 283 до > 573 K ± 1K ANSI/ASTM D 
3451-76 

Микроскоп за 
топење 

да само неколку 273 до > 573 K ±0,5 K DIN 53736 

Метод со менискус не посебно за 
полиамиди 

293 до > 573 K ±0,5 K ИСО 1218 (E)

Температура на 
замрзнување 

да да 223 до 573 K ±0,5 K пр. BS 4695 

(1) Во зависност од видот на инструментот и на степенот на чистота на супстанцијата. 
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В. Термална анализа  

Метод на мерење Супстанции 
кои можат да 

бидат 
спрашени 

(пулверизира
ни) 

Супстанци кои 
не можат да 
бидат лесно 
спрашени 

(пулверизира
ни 

Опсег на 
температура

Проценка 
на 

прецизност
а (1)  

Постојни 
стандарди 

Диференцијална 
термална анализа 

да да 173 до 1273 
K 
 

до 600 K ± 
0,5 K до 1 

273 K ± 
2,0K 

ASTME 537-
76 

Диференцијална 
калориметрија на 
скенирање 

да да 173 до 1273 
K 

до 600 K ± 
0,5 K до 1 

273 K ± 
2,0K

ASTME 537-
76 

(1) Во зависност од видот на инструментот и на степенот на чистота на супстанцијата. 

Г. Точка на течење  

Метод на мерење Супстанции 
кои можат да 

бидат 
спрашени 

(пулверизира
ни) 

Супстанци кои 
не можат да 
бидат лесно 
спрашени 

(пулверизира
ни 

Опсег на 
температура

Проценка 
на 

прецизност
а (1)  

Постојни 
стандарди 

Точка на течење за нафта и 
маслени 

супстанции 

за нафта и 
маслени 

супстанции 

223 до 323 K ±0,3 K ASTM D 97-66

(1) Во зависност од видот на инструментот и на степенот на чистота на супстанцијата. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДИТЕ 

Постапките на речиси сите методи на испитување се опишани во меѓународни и национални 
стандарди (види Додаток 1). 

1.6.1. Методи со капиларна цевка 

Кога се подложени на бавно зголемување на температурата, фино спрашените 
(пулверизирани) супстанции обично ги покажуваат фазите на топење кои се прикажани на 
слика 1. 
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Слика 1 

 
 
Фаза А Фаза Б Фаза В Фаза Г Фаза Д 
 
Фаза A (почеток на топење): фини капки се лепат рамномерно на внатрешниот ѕид од 
капиларната цевка 
Фаза Б се појавува растојание помеѓу примерокот и внатрешниот ѕид како резултат на 
собирањето на растопената материја 
Фаза В собраниот примерок започнува да паѓа надоле и да станува течен 
Фаза Г се создава целосен менискус на површината, но голем дел од примерокот 
останува цврст 
Фаза Д (завршна фаза на топење): нема цврсти честички 
Во текот на определувањето на температурата на топење, температурите се 
забележуваат на почетокот на топењето и во завршната фаза. 

1.6.1.1. Уреди за определување на температура на топење со апаратура со течна 
бања 

Слика 2 прикажува вид на стандардизирана апаратура за температура на топење која 
е изработена од стакло (JIS K 0064); сите спецификации се изразени во милиметри. 

Слика 2 
 

A: Мерен сад 
Б: Затка (Чеп)  
В: Отвор 
Г: Термометар 
Г: Помошен термометар 
Ѓ: Бања со течност 
Е: Капиларна цевка изработена од стакло, со должина од 80 до 100 mm, со внатрешен 
дијаметар од 1,0 ± 0,2 mm, со дебелина на ѕидот од 0,2 до 0,3 mm 
Ж: Странична цевка 
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Бања со течност: 

Треба да се избере соодветна течност. Изборот на течноста зависи од температурата 
на топење која треба да се утврди, пр. течен парафин за температури на топење 
пониски од 473 K, силиконско масло за температури на топење пониски од 573 K. 

За температури на топење кои се поголеми од 523 K, може да се употреби смеса од 
три дела сулфурна киселина и два дела калиум сулфат (масен однос). При 
користење на  ваков вид на смеса треба да се преземат соодветни мерки на 
претпазливост. 

Термометар: 

Треба да се употребуваат само оние термометри кои ги исполнуваат условите од 
следните стандарди или се еднакви на нив: 

ASTM E 1-71, DIN 12770, JIS K 8001. 

Постапка: 

Сувата супстанција фино се спрашува (пулверизира) во аван и се става во капиларна 
цевка, затворена на едниот крај,така што нивото на полнење изнесува приближно 3 
mm откако цврсто спакувана. За да се добие унифициран спакуван примерок, 
капиларната цевка треба да се пушти од висина приближна на 700 mm низ стаклена 
цевка вертикално на предметно стакло. 

Исполнетата капиларна цевка се става во бања така што средниот дел од 
резервоарот за жива на термометарот ја допира капиларната цевка на делот каде се 
наоѓа примерокот. Најчесто капиларната цевка се воведува во апаратурата околу 10 
K под температурата на топење. 

Течноста во бањата се загрева така што зголемувањето на температурата да е 
приближно 3 K/мин. Течноста треба да се промешува. На околу 10 K под очекуваната 
температура на топење, стапката на зголемување на температурата се регулира на 
максимално 1 K/мин. 

Пресметување: 

Пресметувањето на температурата на топење е како што следува: 

T = TD + 0,00016 (TD - TE) n 

при што: 
T = коригирана температура на топење во K 
TD = температурата отчитана на термометарот D во K 
TE = температурата отчитана на термометарот E во K 
n = број на поделби на живиниот столб во термометарот D чие стебло е 
потопено во бањата. 
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1.6.1.2. Уреди за температури на топење со метален блок  

Апаратура: 

Апаратурата се состои од: 
— цилиндричен метален блок, чиј горен дел е празен и формира комора (видете 

слика 3), 
— метален затварач, со два или повеќе отвори, кои овозможуваат цевките да се 

монтираат во металниот блок, 
— систем за греење на металниот блок, снабден со на пример со електричен 

отпорник кој се наоѓа во блокот, 
— реостат за регулирање на влезната струја, ако се употребува електрично греење, 
— четири прозорци од стакло отпорно на топлина на страничните ѕидови на 

комората, дијаметрално поставени меѓу себе под прав агол, Пред еден од овие 
прозорци се монтира окулар за следење на капиларната цевка. Останатите три 
прозорци се употребуваат за осветлување на внатрешноста со помош на 
светилки, 

— капиларна цевка од стакло отпорно на топлина затворена од едната страна 
(видете 1.6.1.1). 

Термометар: 

Видете ги стандардите наведени во 1.6.1.1. Термоелектрични уреди за мерење со 
споредлива прецизност се исто така применливи. 

Слика 3 

MK Јазик: 
Metal plug = метален затварач 
Thermometer = термометар  
Capillary tube = капиларна цевка 
Lamp = лампа 
Metal heating block =метален блок за загревање 
Eye-piece = окулар 
Electrical resistance = електричен отпорник 
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1.6.1.3. Фотоќелиска детекција  

Апаратура и постапка: 

Апаратурата се состои од метална комора со автоматски систем за греење.  Се 
полнат три капиларни садови во согласност со 1.6.1.1 и се ставаат во печката.  

На располагање се неколку линеарни зголемувања на температурата (температурни 
програми) за калибрирање на апаратурата, а соодветното зголемување на 
температурата се регулира по електричен пат на претходно избрана константа и 
линеарна брзина. Покажувачите ја покажуваат  моменталната температура на 
печката и температурата на супстанцијата во капиларните цевки.  

1.6.2. Топли фази  

1.6.2.1. Кофлерова топла бања  

Видете додаток. 

1.6.2.2. Микроскоп за топење  

Видете додаток. 

1.6.2.3. Метод со менискус (полиамиди) 

Видете додаток. 

Стапката на загревање низ температурата на топење треба да е помала од 1 K/мин. 

1.6.3. Методи за определување на температурата на замрзнување 

Видете додаток. 

1.6.4. Термална анализа 

1.6.4.1. Диференцијална термална анализа 

 Видете додаток. 

1.6.4.2. Диференцијална калориметрија на скенирање 

Видете додаток. 

1.6.5. Определување на точката на течење 

Видете додаток. 

2. ПОДАТОЦИ 

Во некои случаи е потребна корекција на термометарот. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 
— користениот метод, 
— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и нечистотии) и претходните 
чекор за пречистување, ако биле направени, 
— проценка на прецизноста, 
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Средната вредност на најмалку две мерења кои се во границите на проценетата 
прецизност (видете табели) се забележува како температура на топење. 

Ако разликата помеѓу температурата во почетната и завршната фаза од топењето е во 
рамките на границите на прецизноста на методот, температурата во завршната фаза од 
топењето се зема како температура на топење; во спротивно се пријавуваат двете 
температури. 

Ако супстанцијата се распаѓа или сублимира пред да се постигне температура на топење, 
се пријавува температурата на која е воочен ефектот. 

Се наведуваат сите информации и забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на 
резултатите, особено во однос на онечистувањата и физичката состојба на 
супстанцијата. 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 102, Decision of the Council C(81) 30 final. 

(2) IUPAC, B. Le Neindre, B. Vodar, eds. Experimental thermodynamics, Butterworths, London 
1975, vol. II, стр. 803-834. 

(3) R. Weissberger ed.: Technique of organic Chemistry, Physical Methods of Organic 
Chemistry, 3rd ed., Interscience Publ., New York, 1959, vol. I, Дел I, Поглавје VII. 

(4) IUPAC, Physicochemical measurements: Catalogue of reference materials from national 
laboratories, Pure and applied chemistry, 1976, vol. 48, стр. 505-515. 

Додаток  

За дополнителни технички детали, можат на пример да се консултираат следните 
стандарди. 

1. Капиларни методи 

1.1. Уреди за температура на топење со течна бања 

ASTM E 324-69 Standard test method for relative initial and final 
melting points and the melting range of organic 
chemicals (Стандарден метод за испитување за 
релативни почетни и крајни точки на топење и 
обемот на топење за органски хемикалии) 

BS 4634 Method for the determination of melting point and/or 
melting range (Метод за определување на точка на 
топење и/или обем на топење) 

DIN 53181 Bestimmung des Schmelzintervalles von Harzen nach 
Kapillarverfarehn 

JIS K 00-64 Testing methods for melting point of chemical products 
(Методи за испитување за точката на топење на 
хемиските производи) 
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1.2. Уреди за температури на топење со метален блок 

DIN 53736 Visuelle Bestimmung der Schmelztemperatur von 
teilkristallinen Kunststoffen 

ИСО 1218 (E) Plastics — polyamides — determination of ‘melting point’ 
(Пластика – полиамиди – определување на „точка на 
топење“) 

2. Топли фази 

2.1. Кофлерова топла плочка 

ANSI/ASTM D 
3451-76 

Standard recommended practices for testing polymeric 
powder coatings (Стандардни препорачани пракси 
за испитување на обвивки од  полимерен прав) 

2.2. Микроскоп за топење 

DIN 53736 Visuelle Bestimmung der Schmelztemperatur von 
teilkristallinen Kunststoffen 

2.3. Метод со менискус (полиамиди) 

ИСО 1218 (E) Plastics — polyamides — determination of ‘melting 
point’ (Пластика – полиамиди – определување на 
„точка на топење“) 

ANSI/ASTM D 
2133-66 

Standard specification for acetal resin injection 
moulding and extrusion materials (Стандардна 
спецификација со вбризгување на ацетална смола 
за калап и материјали за обликување) 

NFT 51-050 Résines de polyamides. Détermination du ‘point de 
fusion’ méthode du ménisque. (Полиамидни смоли) 

3. Методи за определување на температурата на замрзнување 

BS4633 Method for the determination of crystallising point (Метод 
за определување на точка на кристализирање) 

BS4695 Method for Determination of Melting Point of petroleum 
wax (Cooling Curve) (Метод за определување на точка 
на топење на нафтен восок (Крива на ладење)) 

DIN 51421 Bestimmung des Gefrierpunktes von Flugkraftstoffen, 
Ottokraftstoffen und Motorenbenzolen 

ISO 2207 Cires de pétrole: détermination de la température de 
figeage 

DIN 53175 Bestimmung des Erstarrungspunktes von Fettsäuren 

NFT 60-114 Point de fusion des paraffines 
NF T 20-051 Méthode de détermination du point de cristallisation (point 

de congélation) 

ISO 1392 Method for the determination of the freezing point (Метод 
за определување на точката на замрзнување) 
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4. Термална анализа 

4.1. Диференцијална термална анализа 

ASTME 537-76 Standard method for assessing the thermal stability of 
chemicals by methods of differential thermal analysis 
(Стандарден метод за термална стабилност на 
хемиски супстанции со методи на диференцијална 
термална анализа) 
 

ASTME 473-85 Standard definitions of terms relating to thermal analysis 
(Стандардни дефиниции на изрази во врска со 
термалната анализа) 

ASTM E 472-86 Standard practice for reporting thermoanalytical data 
(Стандрадна пракса за поднесување извештај за 
термоаналитички податоци) 

DIN 51005 Thermische Analyse, Begriffe 

 

4.2. Диференцијална калориметрија на скенирање 

ASTME 537-76 Standard method for assessing the thermal stability of 
chemicals by methods of differential thermal analysis 
(Стандарден метод за термална стабилност на 
хемиски супстанции со методи на диференцијална 
термална анализа) 

ASTME 473-85 Standard definitions of terms relating to thermal analysis 
(Стандардни дефиниции на изрази во врска со 
термалната анализа) 

ASTM E 472-86 Standard practice for reporting thermoanalytical data 
(Стандрадна пракса за поднесување извештај за 
термоаналитички податоци) 

DIN 51005 Thermische Analyse, Begriffe 

5. Определување на точка на истурање 

NBN 52014 Echantillonnage et analyse des produits du pétrole: Point de 
trouble et point d'écoulement limite — Monsterneming en 
ontleding van aardolieproducten: Troebelingspunt en 
vloeipunt 

ASTM D 97-66 Standard test method for pour point of petroleum oils 
(Стандарден метод на испитување за точка на истурање 
на нафтени масла) 

ISO 3016 Petroleum oils — Determination of pour point (Нафтени 
масла – Определување на точка на истурање) 
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A.2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВРИЕЊЕ 

1. МЕТОД 

Поголемиот дел од методите кои се опишани се засноваат врз Водичот за испитување на 
ОЕЦД (1). Основните начела се дадени во користени дела (2) и (3). 

1.1. ВОВЕД 

Опишаните методи и уреди можат да се применуваат на течни супстанции и супстанции 
кои имаат ниска точка на топење, доколку истите не подлежат на хемиска реакција под 
температурата на вриење (на пример: само-оксидација, преуредување, деградација итн.). 
Методите можат да се применат на течни чисти супстанции и на течни супстанции кои 
содржат онечистувања. 

Се става акцент на методите кои употребуваат фотоќелиска детекција и термална 
анализа, бидејќи овие методи овозможуваат определување на температурата на топење, 
како и температура на вриење. Освен тоа, мерењата можат да се изведат автоматски. 

„Динамичкиот метод“ има предност дека може исто така да се примени на определување 
на притисокот на пареа и не е потребно да се корегира температурата на вриење до 
нормалниот притисок (101,325 kPa) бидејќи нормалниот притисок може да се регулира во 
текот на мерењето со маностат. 

Забелешки: 

Влијанието на онечистувањата врз определувањето на температурата на вриење зависи 
во голема мера од природата на онечистувањето. Кога во примерокот има испарливи 
примеси кои би можеле да влијаат врз резултатите, супстанцијата може да се прочисти. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Нормалната температура на вриење се дефинира како температура при која притисокот 
на пареата на течноста е 101,325 kPa. 
 

Ако температурата на вриење не се мери при нормален атмосферски притисок, 
температурната зависност на притисокот од пареата може да се опише со равенката 
Clausius-Clapeyron: 

Δ Hv log p= 
2,3 RT 

+ const. 

при што: 

p = притисокот од пареата на супстанцијата во паскали 

Δ Hv = неговата топлина на испарувањето во J mol-1 

R = универзалната моларна гасна константа = 8,314 J mol-1 K-1 

T = термодинамичка температура во K 

Температурата на вриење се посочува во однос на амбиенталниот притисок во текот на 
мерењето. 
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Претворања 

Притисок (единици: kPa) 

100 kPa = 1 bar = 0,1 MPa 

(„бар“ сè уште се дозволува, но не се препорачува) 

133 Pa    = 1 mm Hg = 1 Torr 

(единиците „mm Hg“ и „Torr“ не се дозволуваат) 

1 atm     = стандардна атмосфера = 101 325 Pa 

(единицата „atm“ не се дозволува) 

Температура (единици: K) 

t = T - 273,15 

t: Целзиусова температура, степен Целзиус (oC) 

T: термодинамична температура, келвин (K) 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува нова 
супстанција. Тие првенствено треба да служат повремено да се провери функционалноста 
на методот и да се овозможи споредување со резултати од други методи. 

Некои калибрациски супстанции можат да се најдат во методите наведени во додатокот. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Пет методи за определување на температурата на вриење (обемот на вриење) се 
засновани на мерење на температурата на вриење, а два други се засновани на 
термалната анализа. 

1.4.1. Определување со употреба на ебулиоскоп 

Ебулиометрите првично биле развиени за определување на молекулската тежина со 
повишување на температурата на вриење, но тие исто така се соодветни за точни мерења 
на температурата на вриење. Се опишува многу едноставна апаратура во ASTM D 1120-72 
(видете додаток). Течноста се загрева во оваа апаратура ,при рамнотежни услови, на 
атмосферски притисок , сé до нејзиното вриење. 

1.4.2. Динамичен метод 

Овој метод опфаќа мерење на температурата на повторна кондензацијата на пареа со 
употреба на соодветен термометар во повратниот тек за време на вриењето. Кај овој 
метод притисокот може да варира.. 

1.4.3. Метод на дестилација за температурата на вриење 

Овој метод опфаќа дестилација на течноста и мерење на температурата на повторната 
кондензација на пареата и определување на количината на дестилатот. 

1.4.4. Метод по Сиволобоф (Siwoloboff) 

Примерокот се загрева во цевка за примероци, која се потопува во течноста од бањата за  
загревање. Затопен капиларен сад, кој содржи воздушен меур во долниот дел, се потопува 
во цевката за примерок. 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 17 
 

1.4.5. Фотоќелиска детекција  
Следејќи го начелото во согласност со Сиволобоф, автоматското фото-електрично мерење 
се прави со употреба на растечки меури. 

1.4.6. Диференцијална термална анализа 

Оваа техника ја бележи разликата во температурите помеѓу супстанциите и 
референтниот материјал како функција на температура, додека супстанцијата и 
референтниот материјал се подложуваат на истата контролирана температурна 
програма. Кога примерокот го преминува фазниот преод доаѓа до промена на енталпијата, 
таа промена се означува со ендотермно отстапување на забележаната температура од 
базната линија  

1.4.7. Диференцијална калориметрија на скенирање 

Оваа техника ја забележува разликата во влезните вредности на енергијата во 
супстанцијата и референтниот материјал како функција на температура, додека 
супстанцијата и референтниот материјал се подложуваат на истата контролирана 
температурна програма. Оваа енергија е енергијата која е потребна за воспоставување на 
нулта температурна разлика помеѓу супстанцијата и референтниот материјал. Кога 
примерокот го преминува фазниот преод , следен со промена на енталпијата, таа промена 
се означува со ендотермно отстапување на забележаниот протоко на топлина од базната 
линија. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Применливоста и прецизноста на различните методи кои се употребуваат за 
определување на температурата на топење/опсегот на топење се наведени во табела 1: 

Табела 1: 
Споредување на методите  

Метод на мерење Проценка на 
прецизноста  

Постојни стандарди 

Ебулиоскоп  ± 1,4 K (up to 373 K)(1)(2) 
± 2,5 K (up to 600 K) (1) 
(2) 

ASTM D 1120-72 (1) 

Динамичен метод ± 0,5 K (до 600 K) (2)  

Процес на дестилација 
(обем на вриење) 

± 0,5 K (до 600 K) ИСО/R 918, DIN 53171, 
BS 4591/ 71 

Метод по Сиволобоф ± 2 K (до 600 K) (2)  

Фотоќелиска детекција  ±0,3 K(до 373 K)(2)  
Диференцијална 
термална калориметрија 

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

ASTME 537-76 

Диференцијална 
калориметрија на 
скенирање 

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

ASTME 537-76 

(1) Оваа прецизност единствено важи за едноставен уред како на пример 
што е опишан во ASTM D 1120-72; може да се подобри со пософистицирани 
ебулиометри. 
(2) Важи само за чисти супстанции. Употребата во други услови треба да се 
оправда. 
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1.6. ОПИС НА МЕТОДИТЕ 

Постапките на некои методи на испитување се опишани со меѓународни и национални 
стандарди (видете додаток). 

1.6.1. Ебулиометар   

Видете додаток. 

1.6.2. Динамичен метод 

Видете метод на испитување A.4 за определување на притисокот од пареа. 

Се запишува забележаната температура на вриење со применет притисок од 101,325 
kPa. 

1.6.3. Процес на дестилација (опсег на вриење) 

Видете додаток. 

1.6.4. Метод по Сиволобоф (Siwoloboff) 

Примерокот се загрева во апаратура за температура на топење во цевка за примероци, 
со дијаметар од околу 5 mm (слика 1). 

Слика 1 прикажува вид на стандардизирана апаратура за температура на топење и на 
вриење (JIS K 0064) (која е изработена од стакло, сите спецификации се изразени во 
милиметри). 

Слика 1 

A: Мерен сад 
Б: Затварач (Чеп) 
В: Отвор 
Г: Термометар 
Д: Помошен термометар 
Ѓ: бањата со течност 
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Е:Цевка за примерок, надворешен дијаметар од максимум 5 mm; содржи капиларна цевка, 
приближна должина од 100 mm, внатрешен дијаметар со должина од приближно 1 mm и 
дебелина на ѕидот од приближно 0,2 до 0,3 mm. 
Ж: Странична цевка 
 
 

Капиларна цевка (капиларен сад за вриење) која е затопена (залемена) околу 1 cm над 
понискиот крај се става во цевката-примерок. Нивото до кое супстанцијата за испитување 
се додава е такво да затопениот ( залемениот) дел од капиларниот сад е под површината 
на течноста. Цевката-примерок која го содржи капиларниот сад за вриење се прицврстува 
за термометарот со гумена лента или се фиксира со држачи од страна (видете слика 2). 

 

Слика 2 Слика 3 

Начело по Сиволобоф Изменето начело 

 

Течноста во бањата се избира според температурата на вриење. При температури до 573 
K, може да се употреби силиконско масло. Течен парафин може единствено да се 
употреби до 473 K. Загревањето на течноста во бањата треба да се регулира до 
зголемување на температура од 3 K/мин на почетокот. Течноста во бањата треба да се 
промешува. На околу 10 K под очекуваната температура на вриење, загревањето се 
намалува за да стапката на зголемување на температурата е помала од 1 K/мин. Со 
приближување на температурата на вриење, брзо започнуваат да се појавуваат меурчиња 
од капиларниот сад кој врие. 

Температурата на вриење е онаа температура каде, при моменталното ладење, низата од 
меурчиња запира и течноста одеднаш започнува да се зголемува( да се качува) во 
капиларниот сад. Соодветно отчитаната температура на термометарот е температурата на 
вриење на супстанцијата. 

Во изменетото начело (слика 3) температурата на вриење се определува во капиларен 
сад за определување на температура на топење. Тој се издолжува до точка од околу 2 cm 
(а) и мала количина на примерокот се вшмукува. Отворениот крај од финиот капиларен 
сад се затвора со топење, а мал меур со воздух останува на дното. Додека се загрева во 
апаратурата за определување на температура на топење (б), меурчето со воздух се шири. 
Температурата на вриење соодветствува со температурата на која затварачот од 
супстанцијата го достигнува нивото на површината на течноста од бањата (в). 
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1.6.5. Фотоќелиска детекција  

Примерокот се загрева во капиларна цевка која се наоѓа во загреаниот метален блок. 

Сноп светло се насочува, преку соодветни отвори во блокот, на прецизно калибрираната 
фотоќелија.  

Во текот на зголемувањето на температурата на примерокот, се појавуваат единечни 
воздушни меурчиња од капиларниот сад за вриење. Кога се постигнува температурата на 
вриење, бројот на меурчиња во голема мера расте. Ова предизвикува промена во 
интензитетот на светлината, која се забележува од фотоќелијата и дава сигнал за 
запирање до индикаторот кој ја исчитува температурата на отпорен термометар од 
платина кој се наоѓа во блокот. 

Овој метод е особено корисен поради тоа што овозможува определување на температури  
под собната температура и до 253,15 K (– 20 oC) без никакви промени во апаратурата. 
Инструментот само треба да се стави во бања за ладење. 

1.6.6. Термална анализа 

1.6.6.1. Диференцијална термална анализа 

Видете додаток. 

1.6.6.2. Диференцијална калориметрија на скенирање 

Видете додаток. 

2. ПОДАТОЦИ 

При мали отстапувања од нормалниот притисок (макс. ± 5 kPa) температурите на вриење 
се нормализираат до Tn преку следната равенка за бројна вредност од Сидни Јанг (Sidney 
Young: 

Tn = T + (fT × Δp) 

при што: 
Δp = (101,325 - p) [внимавајте на знакот] 
P  =  измерен притисок во kPa 
fT = стапка на промена на температурата на вриење со притисок во K/kPa 
T = измерена температура на вриење во K 
Tn = температура на вриење коригирана на нормален притисок во K 

Факторите за корегирање на температурата, fT и равенките за нивно приближување се 
опфатени во меѓународните и националните стандарди кои се наведени погоре за многу 
супстанции. 

На пример, DIN 53171 методот ги наведува следните груби корекции за растворувачи кои 
ги има во бои: 

 

 

 

 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 21 
 

Табела 2: 

Температура — фактори за коригирање fT  

Температура T (K) Фактор за коригирање 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 

3. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— употребениот метод, 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања) и претходни 
чекор за прочистување, ако ги имало, 

— проценка на прецизноста. 

Средната вредност на најмалку две мерења кои се во опсегот на проценетата прецизност 
(видете табела 1) се пријавува како температура на вриење. 

Измерените температури на вриење и нивната средна вредност се наведуваат и 
притисокот/притисоците на кој се извршени мерењата се наведуваат во kPa. Пожелно е 
притисокот да биде блиску до нормалниот атмосферски притисок. 

Сите информации и забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите 
треба да се пријават, особено во однос на онечистувањата и физичката состојба на 
супстанцијата. 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 103, Decision of the Council C (81) 30 final. 

(2) IUPAC, B. Le Neindre, B. Vodar, editions. Experimental thermodynamics, Butterworths, 
London, 1975, vol. II. 

(3) R. Weissberger edition: Technique of organic chemistry, Physical methods of organic 
chemistry, Third Edition, Interscience Publications, New York, 1959, vol. I, Дел I, Поглавје VIII. 
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Додаток  
За дополнителни технички детали, можат на пример да се консултираат следните 

стандарди. 

1. Ебулиометар  

1.1. Уреди за температура на топење со бања со течност 

ASTM D 1120-72 Standard test method for boiling point of engine anti-freezes 
(Стандарден метод на испитување на точка на вриење на антифриз за мотори) 

2. Процес на дестилација (опсег на вриење) 

ИСО/R 918 Test Method for Distillation (Distillation Yield and Distillation Range) 
(Метод на испитување за дестилација (Добивка од дестилацијата и обем на 
дестилацијата)) 

BS 4349/68 Method for determination of distillation of petroleum products (Метод 
за определување на дестилација на нафтени производи) 

BS 4591/71 Method for the determination of distillation characteristics (Метод за 
определување на дестилациските особини) 

DIN 53171 Losungsmittel für Anstrichstoffe, Bestimmung des Siedeverlaufes 

NF T 20-608 Distilation: détermination du rendement et de l'intervalle de distillation 

3. Диференцијална термална анализа и диференцијална калориметрија на 
скенирање 

ASTM E 537-76 Standard method for assessing the thermal stability of chemicals by 
methods of differential thermal analysis (Стандарден метод за проценка на термалната 
стабилност на хемиски супстанции со методи од различна термална анализа 

ASTM E 473-85 Standard definitions of terms relating to thermal analysis 
(Стандардни дефиниции на изрази кои се однесуваат на термалната анализа) 

ASTM E 472-86 Standard practice for reporting thermoanalytical data (Стандардна 
пракса за поднесување на извештај за термоаналитички податоци)  

DIN 51005 Thermische Analyse, Begriffe 

A.3. РЕЛАТИВНА ГУСТИНА 

1. МЕТОД 

Методите кои се опишани се засноваат врз Водичот за испитување на ОЕЦД (1). 
Основните начела се дадени во користени дела (2). 

1.1. ВОВЕД 

Опишаните методи за определување на релативната густина  се применливи на цврсти и 
течни супстанции, без никакво ограничување во однос на нивниот степен на чистота. 
Различните методи кои треба да се употребат се набројани во табела 1. 
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1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Релативната густина D20
4 на цврстите материи или течностите е сооднос помеѓу масата на 

волумен на супстанцијата која треба да се испита, утврдена на 20 oC и масата на истиот 
волумен вода, утврден на 4 oC. Релативната густина нема димензија. 

Густината, ρ, на супстанцијата е количник од масата, m и нејзиниот волумен, v. 

Густината, ρ, се изразува во SI единици, во kg/m3. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ (1) (3) 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува нова 
супстанција. Тие првенствено треба да служат да се провери повремено функционалноста 
на методот и да се овозможи споредување со резултати од други методи. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДИТЕ 

Се употребуваат четири класи на методи. 

1.4.1. Методи на потисок 

1.4.1.1. Хидрометар (за течни супстанции) 

Можат да се добијат доволно прецизни и брзи определувања на густината со хидрометри-
пловки, кој овозможуваат густината на течноста да да се утврди од длабочината на 
потопувањето со исчитување на градуираната скала. 

1.4.1.2. Хидростатичка рамнотежа (за течни и тврди супстанции) 

Разликата момеѓу тежината на испитниот примерок измерен во воздух и во соодветна 
течност (пр. вода) може да се вклучи во определувањето на неговата густина. 

За цврсти материи, измерената густина е репрезентативна само на испитуваниот 
примерок . За определување на густината на течностите, тело со познат волумен, v, се 
мери најпрво во воздух, а потоа во течност. 

1.4.1.3. Метод на потопено тело (за течни сусптанци) (4) 

Во овој метод, густината на течноста се определува од разликата помеѓу резултатите од 
мерењето на течноста пред и по потопувањето на телото со познат волумен во течноста 
која се испитува. 

1.4.2. Пикнометарски методи 

За цврсти материи и течности, можат да се употребат пикнометри со различни форми и со 
познати волумени. Густината се пресметува од разликата во тежината помеѓу полниот и 
празниот пикнометар и неговиот познат волумен.  

1.4.3. Воздушен пикнометар за споредба (за цврсти супстанции) 

Густината на една цврста супстанција во кој било облик може да се измери на собна 
температура со пикнометар за споредување на гас. Волуменот на супстанцијата се мери во 
воздух или во инертнен гас во цилиндар со променлив калибриран волумен. За 
пресметување на густината се зема едно мерење на маса по завршување на мерењето на 
волуменот. 
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1.4.4. Осцилирачки мерач на густина (5) (6) (7) 

Густината на течноста може да се измери со осцилирачки мерач на густината. Механички 
осцилатор кој е изработен во облик на U-цевка вибрира на резонантна фреквенција на 
осцилаторот кој зависи од неговата маса. Воведувањето на примерок ја променува 
резонантната фреквенција на осцилаторот. Апаратурата треба да се калибрира со две 
течни супстанции со познати густини. Овие супстанции треба првенствено да се изберат 
за нивните густини да се во распон на опсег кој се мери. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Применливоста на различните методи кои се употребуваат за определување на 
релативната густина се набројани во табелата. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДИТЕ 

Стандардите, дадени како примери кои треба да се консултираат за дополнителни 
технички детали, се во прилог на додатокот. 

Испитувањата треба да се спроведуваат на 20 oC и тоа да се спроведат најмалку две 
мерења. 

2. ПОДАТОЦИ 

Видете ги стандардите. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— употребениот метод, 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања) и претходни 
чекори за прочистување, ако ги имало. 

Релативната густина, D4 20, се пријавува како што е дефинирано во 1.2, заедно со 
физичката состојба на измерената супстанција. 

Треба да се наведат сите информации и забелешки кои се соодветни за 
интерпретацијата на резултатите, особено во однос на онечистувањата и физичката 
состојба на супстанцијата. 
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Табела: 

Применливост на методите  

Густина 

Метод на мерење 
цврста 
материја течност 

Најголем можен 
динамичен 
вискозитет  

Постојни стандарди 

ИСО 387, 
ИСО 649-2, 

1.4.1.1. Хидрометар   да 5 Pa s 

NF T 20-050 

1.4.1.2. Хидростатичка 
рамнотежа 

    

(а) цврсти материи да   ИСО 1183 (A) 

(б) течности  да 5 Pa s ИСО 901 и 758 

1.4.1.3. Метод на потопено 
тело 

 да 20 Pa s DIN 53217 

1.4.2.    Пикнометар    ИСО 3507 

(а) цврсти материи да   ИСО 1183(B), NF T 20-
053 

(б) течности  да 500 Pa s ИСО 758 

1.4.3.     Воздушен 
пикнометар за споредба 

да   DIN 55990 Teil 3, 

пикнометар    DIN 53243 

1.4.4.     Осцилирачки 
мерач на густина 

 да 5 Pa s  

4. ДЕЛА 

(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., Поглавје IV, Interscience Publ., New York, 1959, vol. I, Дел 1. 
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(3) IUPAC, Recommended reference materials for realization of physico-chemical properties, 
Pure and applied chemistry, 1976, vol. 48, стр. 508. 

(4) Wagenbreth, H., Die Tauchkugel zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten, Technisches 
Messen tm, 1979, vol. II, стр. 427-430. 

(5) Leopold, H., Die digitale Messung von Flüssigkeiten, Elektronik, 1970, vol. 19, стр. 297-302. 

(6) Baumgarten, D., Füllmengenkontrolle bei vorgepackten Erzeugnissen -Verfahren zur 
Dichtebestimmung bei flüssigen Produkten und ihre praktische Anwendung, Die 
Pharmazeutische Industrie, 1975, vol. 37, стр. 717-726. 

(7) Riemann, J., Der Einsatz der digitalen Dichtemessung im Brauereilaboratorium, 
Brauwissenschaft, 1976, vol. 9, стр. 253-255. 

Додаток  

За дополнителни технички детали, можат да се консултираат следните стандарди. 
како пример 

1. Методи на пловност 

1.1. Хидрометар   

DIN 12790, ИСО 
387 

Hydrometer; general instructions (Хидрометар; општи 
упатства) 

DIN 12791 Дел I: Density hydrometers; construction, adjustment and 
use (Хидрометри за густина; изработка, регулирање и 
употреба) 

 Дел II: Density hydrometers; standardised sizes, 
designation (Хидрометри за густина; стандардизирани 
големини, означување) 

 Дел III: Use and test (Употреба и испитување) 

ИСО 649-2 Лабораториско стакло: Density hydrometers for general 
purpose (Хидрометри за густина за општи намени) 

NF T 20-050 Chemical products for industrial use — Determination of 
density of liquids — Areometric method (Хемиски 
производи за индустриска употреба — Определување 
на густината на течности —Метод со ареометар) 

DIN 12793 Лабораториско стакло: range find hydrometers 
(широкоопфатни хидрометри) 
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1.2. Хидростатичка рамнотежа 

За цврсти супстанции  

ИСО 1183 Метод А: Methods for determining the density and relative 
density of plastics excluding cellular plastics (Методи за 
определување на густината и релативната густина на 
пластиката, без ќелиската пластика 

NF T 20-049 Chemical products for industrial use — Determination of the 
density of solids other than powders and cellular products 
— Hydrostatic balance method (Хемиски производи за 
индустриска употреба — Определување на густината на 
тврди материи, без правот и ќелиските производи — 
Метод на хидростатичка рамнотежа 

ASTM-D-792 Specific gravity and density of plastics by displacement 
(Посебна тежина и густина на пластиката со 
разместување) 

DIN 53479 Testing of plastics and elastomers; determination of density 
(Испитување на пластика и еластомери; определување 
на густината 

За течни супстанции  

ИСО 901 ИСО 758 

DIN 51757 Testing of mineral oils and related materials; determination 
of density (Испитување на минерални масла и сродни 
материјали; определување на густината) 

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

ASTM D 1298 Density, specific gravity or API gravity of crude petroleum 
and liquid petroleum products by hydrometer method of 
crude petroleum (Густина, посебна тежина или АПИ 
тежина на производи од сурова нафта и течна нафта со 
хидрометарски метод на сурова нафта) 

BS4714 Density, specific gravity or API gravity of crude petroleum 
and liquid petroleum products by hydrometer method 
(Густина, посебна тежина или АПИ тежина на производи 
од сурова нафта и течна нафта со хидрометарски 
метод) 

1.3. Метод на потопено тело  

DIN 53217 Testing of paints, varnishes and similar coating materials; 
determination of density; immersed body method 
(Испитување на бои, лакови и слични материјали за 
покривање; определување на густината; метод на 
потопено тело) 
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2. Mетоди со пикнометриски  

2.1. За течни супстанции  

ИСО 3507 
  

Пикнометар 

ИСО 758 Liquid chemical products; determination of density at 20 oC 
(Течни хемиски производи; определување на устината 
на 20 oC) 

DIN 12797 Gay-Lussac pycnometer (for non-volatile liquids which are 
not too viscous) (Пикнометар Гај-Лусак (за неиспарливи 
течности кои не се премногу вискозни)) 

DIN 12798 Lipkin pycnometer (for liquids with a kinematic viscosity of 
less than 100 10-6 m2 s-1 at 15 oC) (Пиктометар Липкин (за 
течности со кинематички вискозитет помал од 100 10-6 
m2 s-1 на 15 oC) 
 

DIN 12800 Sprengel pycnometer (for liquids as DIN 12798) 
(Пиктометар Спренгел (за течности како DIN 12798)) 

DIN 12801 Reischauer pycnometer (for liquids with a kinematic 
viscosity of less than 100. 10-6 m2 s-1 at 20 oC, applicable in 
particular also to hydrocarbons and aqueous solutions as 
well as to liquids with higher vapour pressure, approximately 
1 bar at 90 oC) (Пиктометар Реишауер (за течности со 
кинетатичен вискозитет помал од 100. 10-6 m2 s-1 на 20 
oC, кој се применува исто така на јаглеводороди и водни 
раствори, како и на течности со повисок притисок на 
пареа, приближно 1 bar на 90 oC)  

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) (Хубард пиктометар (за 
вискозни течности од сите видови кои немаат премногу 
висок притисок од пареа, особено исто така за бои, 
лакови и битумен)) 

DIN 12807 Bingham pycnometer (for liquids as DIN 12801) 
(Пиктометар Бингам (за течности како во DIN 12801)) 

DIN 12808 Jaulmes pycnometer (in particular for ethanol — water 
mixture) (Пиктометар Џаулмес (особено за етанол – 
смеса од вода)) 

DIN 12809 Pycnometer with ground-in thermometer and capillary side 
tube (for liquids which are not too viscous) (Пикнометар со 
вграден термометар капиларна странична цевка (за 
течности кои не се толку вискозни)  

DIN 53217 Testing of paints, varnishes and similar products; 
determination of density by pycnometer (Испитување на 
бои, лакови и слично производи; определување на 
густината со пикнометар) 
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DIN 51757 Точка 7: Testing of mineral oils and related materials; 
determination of density (Испитување на минерални 
масла и сродни материјали; определување на 
густината) 

ASTM D 297 Оддел 15: Производи од гума – хемиска анализа 

ASTM D 2111 Метод В: Халогенирани органски соединенија 

BS4699 Method for determination of specific gravity and density of 
petroleum products (graduated bicapillary pycnometer 
method) (Метод за определување на посебна тежина и 
густина на нафтените производи (прогресивен метод на 
бикапиларен пикнометар)) 

BS 5903 Method for determination of relative density and density of 
petroleum products by the capillary — stoppered 
pycnometer method (метод за определување на 
релативна густина и густина на нафтените производи со 
помош на капиларен – запрен пикнометарски метод) 

NF T 20-053 Chemical products for industrial use — Determination of 
density of solids in powder and liquids — Pyknometric 
method (Хемиски производи за индустриска употреба — 
Определување на густината на тврдите материи во прав 
и течности — метод со пикнометар 

2.2. За цврсти супстанции  

ИСО 1183 Метод Б: Methods for determining the density and relative 
density of plastics excluding cellular plastics (Методи за 
определување на густината и релативната густина на 
пластиката, без ќелиската пластика 

NF T 20-053 Chemical products for industrial use — Determination of 
density of solids in powder and liquids — Pyknometric 
method (Хемиски производи за индустриска употреба — 
Определување на густината на тврдите материи во 
прав и течности — метод со пикнометар) 

DIN 19683 Determination of the density of soils (Определување на 
густината на почвата) 

3. Пикнометар за споредување на воздух  

DIN 55990 Дел 3: Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen 
Beschichtungsstoffen; Pulverlack; Bestimmung der Dichte 

DIN 53243 Anstrichstoffe; chlorhaltige Polymere; Prüfung 
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A.4. ПРИТИСОК НА ПАРЕА 

1. МЕТОД 

Поголемиот дел од методите кои се опишани се засноваат врз Водичот за 
испитување на ОЕЦД (1). Основните начела се дадени во користенати дела(2) и (3). 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се имаат првични информации за структурата, температурата на 
топење и температурата на вриење на супстанцијата за спроведување на ова 
испитување. 
Не постои единствена постапка за мерење која е применлива на целиот опсег на 
притисокот на пареа. Затоа, се препорачуваат неколку методи кои треба да се 
употребат за мерење на притисокот на пареа од < 10-4 до 105 Pa. 

Онечистувањата најчесто влијаат врз притисокот на пареата до степен кој зависи во 
голема мера од видот на онечистувањата. 

Кога има испарливи онечистувања во примерокот, кои би можеле да влијаат врз 
резултатите, супстанцијата може да се прочисти. Исто така може да биде соодветно 
да се наведе притисокот на пареата за техничкиот материјал. 

Кај некои методи кои се овде опишани се употребува апаратура со метални делови; 
ова треба да се земе предвид при испитувањето на корозивните супстанции. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Притисокот на пареата од супстанцијата се дефинира како притисок на заситување 
над цврста или течна супстанција. При термодинамичката рамнотежа, притисокот на 
пареата од чиста супстанција е функција само на температурата. 

SI единицата на притисокот која треба да се употреби е паскал (Pa). 

Единиците кои се употребувале во текот на историјата, заедно со нивните фактори на 
претворање, се: 
1 Torr(≡1mmHg) =1,333×102 Pa 
1 атмосфера =1,013×105 Pa 
1 bar =105 Pa 

SI единицата на температура е келвин (K). 

Универзалната моларна гасна константа R е 8,314 J mol-1 K-1 

Температурната зависност на притисокот на пареата се опишува со равенката 
Клаусиус-Клапејрон: 

 

при што: 
p = притисокот на пареата на супстанцијата во паскали 
ΔHv = нејзината топлина на испарување во Jmol-1 
R = универзалната моларна гасна константа  во Jmol-1 K-1 
T = термодинамична температура во K 
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1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува нова 
супстанција. Тие првенствено треба да служат за повремено да се провери 
функционалноста на методот и да се дозволи споредување со резултати од други методи. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ 

За определување на притисокот на пареа, предложени се седум методи кои можат да се 
применат во различни опсези на притисокот на пареата. За секој метод, притисокот на 
пареата се определува на различни температури. Во ограничен опсег на температурата, 
логаритмот на притисокот на пареата на чиста супстанција е обратно пропорционален на 
температурата. 

1.4.1. Динамичен метод 

Во динамичкиот метод, се мери температурата на вриење која припаѓа на посебниот 
притисок. 

Препорачан опсег: 103 до 105 Pa. 

Овој метод исто така се препорачува за определување на нормалната температура на 
вриење и е корисен за таа намена до 600 K. 

1.4.2. Статичен метод 

Со статичкиот процес, при термодинамична рамнотежа, воведениот притисок на пареата 
во затворен систем се определува на определена температура. Овој метод е соодветен 
за едно компонентни и повеќекомпонентни цврсти и течни супстанции. 

Препорачан опсег: 

10 до 105 Pa. 

Овој метод може исто така да се употреби во опсегот  од 1 до 10 Pa, при што треба да 
се внимава на условите. 

1.4.3. Изотенископ 

Овој стандардизиран метод исто така е статичен метод, но најчесто не е погоден за 
системи со повеќе составни делови. Достапни се дополнителни информации во ASTM 
методот D-2879-86. 

Препорачан опсег: 

од 100 до 105 Pa. 

1.4.4. Метод на ефузија: Рамнотежа на притисокот од пареа 

Количината на супстанцијата која ја напушта ќелијата по единица време низ отвор со 
позната големина се определува под услови на вакуум така што враќањето на 
супстанцијата во ќелијата е занемарливо (пр. со мерење на настанатиот импулс на 
чувствителна вага со мерење на млаз од пареа или со мерење на губитокот на тежина). 

Препорачан опсег: 

10-3 до 1 Pa. 
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1.4.5. Метод на ефузија: Со губиток на тежина или со фаќање на испарувањата 

Методот се заснова на проценка на масата на супстанцијата за испитување која излегува 
по единица време од Кундсен ќелијата (4) во облик на пареа, низ микро-отвор во услови на 
висок вакуум. Масата на издвоена пареа може да се добие или со определеување на 
губитокот на маса од ќелијата или со кондензација на пареата на ниска температура и 
определување на количината на испарена супстанција со употреба на хроматографска 
анализа. Притисокот од пареата се пресметува со примена на врската Херц-Кнудсен. 

Препорачан опсег: 

10-3 to 1 Pa. 

1.4.6. Метод на заситување на гас 

Млаз на инертен носач на гас поминува преку супстанцијата на начин да стане заситен 
со неговата пареа. Количината на материјал која се пренесува со познато количество на 
гас-носач се мери или со собирање во соодветна клопка или со непосредна аналитичка 
техника. Ова потоа се употребува за да се пресмета притисок на пареа на дадена 
температура. 

Препорачан опсег: 

10-4 до 1 Pa. 

Овој метод може исто така да се употреби во опсегот од 1 до 10 Pa, доколку се внимава 
на условите. 

1.4.7. Вртечки ротор 

Во вртечкиот роторен мерач, реалниот мерен елемент е мало челично топче кое е 
заробено во магнетно поле и се врти со голема брзина. Притисокот од гасот се определува 
преку забавувањето на челичното топче кое зависи од притисокот. 

Препорачан опсег: 

10-4 до 0,5 Pa. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Различните методи на определување на притисокот од пареата се споредуваат во однос 
на примената, повторливоста, репродуктивноста, опсегот на мерење, постојниот 
стандард. Ова се прави во следната табела. 
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Табела: 

Критериуми за квалитет  

Супстанции 

Метод на 
мерење 

цврста 
материја течност

Процена 
на 

повторливо
ст (1) 

Проценет
а мерна 
повторли
вост (1) 

Препорачан 
опсег 

Постојни 
стандарди

да До 25 %  До 25 %  103 Pa до 2 × 
103 Pa — 

1.4.1. 
Динамичен 
метод 

Со 
ниска 
точка 
на 
топење  1 до 5 % 1 до 5 % 2 × 103 Pa до 

105 Pa — 

1.4.2. Статичен 
метод да да 5 до 10 % 5 до 10 % 10 Pa до 105 Pa 

(2) 

NF T 20-
048 
(5) 

1.4.3. 
Изотенископ да да 5 до 10 % 5 до 10 % 102 Pa до 105 Pa ASTM-D 

2879-86 

1.4.4. Метод на 
ефузијаРамнот
ежа на 
притисокот од 
пареата 

да да 5 до 20 % 5 до 50 % 10-3 Pa до 1 Pa NF T 20-
047 

1.4.5. Метод на 
ефузија Со 
губиток на 
тежина или со 
фаќање на 
испарувањата 
 

да да 10 to 30 % — 10-3 Pa до 1 Pa — 

1.4.6. Метод 
на заситување 
на гас 

да да 10 to 30 %  До 50 %   10-4 Pa до 1 Pa 
(2) —  

1.4.7. Метод 
на ротирачки 
мотор 

да да 10 до 20 % — 10-4 Pa до 0,5 
Pa — 

(1) Зависно од степенот на чистота. 
(2) Овие методи може исто така да се употребат во опсегот од 1 до 10 Pa, доколку 
се внимава. 
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1.6. ОПИС НА МЕТОДИТЕ 

1.6.1. Динамичко мерење 

1.6.1.1. Апаратура 

Апаратурата за мерење вообичаено се состои од сад за вриење со прикачен ладилник кој 
е изработен од стакло или од метал (слика 1), опрема за мерење на температурата и 
опрема за регулирање и мерење на притисокот. Вообичаена апаратура за мерење која е 
прикажана на цртежот е изработена од стакло отпорно на топлина и се состои од пет 
делови: 

Големата цевка која е делумно со двојни ѕидови се состои од избрусени обложени 
спојници, стакло, ладилник, сад за ладење и влезен отвор. 

Стаклен цилиндар, со Котрел „пумпа“, се инсталира во делот за вриење на цевката и има 
груба површина од дробено стакло за да се избегне „нерамномерно вриење“ во процесот 
на вриење. 

Температурата се мери со соодветен сензор за температура (пр. отпорен термометар , 
спојник термоелемент) потопен во апаратурата до точка на мерење (Бр. 5, слика 1) низ 
соодветен влезен отвор(пр. машки спојник). 

Потребните спојници се приклучуваат кон опремата за регулирање на притисокот и за 
мерење. 

Балонот, кој има улога на амортизер на волуменот, се поврзува со апаратурата за мерење 
преку капиларна цевка. 

Садот за вриење се загрева со елемент за загревање (пр. кертриџен грејач) кој се 
вметнува во стаклената апаратура од долната страна. Струјата потрбна за греење се 
регулира со термоелемент. 

Потребниот вакуум помеѓу 102 Pa и приближно 105 Pa се создава со вакуумска пумпа. 

За мерење на воздухот или азотот за регулирање на притисокот  и за вентилација се 
употребува соодветен вентил (опсегот на мерење е приближно 102 до 105 Pa). 

Притисокот се мери со манометар. 

1.6.1.2. Постапка за мерење 

Притисокот од пареата се мери со определување на температурата на вриење на 
примерокот на различни посочени притисоци помеѓу 103 и 105 Pa. Стабилна температура 
под постојан притисок укажува дека температурата на вриење е постигната. Пенливите 
супстанции не можат да се измерат со употреба на овој метод. 

Супстанцата се става во чист, сув сад за примероци. Можат да се јават проблеми со 
непрашкастите цврсти материи, но истите понекогаш можат да се решат со загревање на 
обвивката за ладење. Еднаш штом садот ќе се наполни, апаратурата се запечатува на 
фланшата (ободот) и супстанцијата се ослободува од гасови.  Се поставува најнискиот 
посакуван притисок и се вклучува греењето.. Истовремено, сензорот за температура се 
поврзува со бележникот (писач). 

Рамнотежа се постигнува кога се отчитува константна температура на вриење  при 
константен притисок. Особено треба да се внимава за да се избегне силно удирање во 
текот на вриењето. Дополнително, треба да настане целосна кондензација во ладилникот. 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 35 
 

При определување на притисокот од пареата на цврстите материи кои се топат на ниска 
температура, треба да се внимава да се избегне блокирање на кондензаторот. 

По забележувањето на оваа точка на рамнотежа, се поставува повисок притисок. 
Процесот продолжува на овој начин додека да се постигнат 105 Pa (приближно 5 до 10 
мерни точки вкупно). Заради проверка, точките на рамнотежа треба да се повторуваат и 
при опаѓачките притисоци. 

1.6.2. Статичко мерење 

1.6.2.1. Апаратура 

Апаратурата содржи  сад за примерокот, систем за ладење и греење заради регулирање 
на температурата на примерокот и за мерење на температурата. Апаратурата исто така 
вклучува инструменти за поставување и мерење на притисокот. Сликите 2a и 2б ги 
прикажуваат вклучените основни начела. 

Комората за примероци (слика 2a) е ограничена од едната страна со соодветен високо-
вакуумски вентил. U-цевка која се состои од соодветна манометарска течност се прикачува 
на другата страна. Еден крај од U-цевката се разгранува до вакуумската пумпа, боцата со 
азот или до вентилот за вентилација и до манометарот. 

Наместо U-цевка може да се употребува мерач на притисок со индикатор на притисокот 
(слика 2б). 

За да се регулира температурата на примерокот, садот за примероци заедно со 
вентилот и U-цевката или мерачот на притисок се става во бања која се одржува на 
постојана температура од ± 0,2 K. Мерењата на температурата се прават на 
надворешниот ѕид на садот кој го содржи примерокот или во самиот сад. 

Се употребува вакуумска пумпа со горна клопка за ладење за да се испразни 
апаратурата. 

Во методот 2a, притисокот од пареата од супстанцијата се мери индиректно со употреба на 
нулта-индикатор. На овој начин се зема предвид фактот дека густината на течноста во U-
цевката се менува ако температурата многу се промени. 

Следните течности се соодветни за употреба како нулта индикатори за U-цевката, во 
зависност од опсегот на притисокот и хемиското однесување на испитуваната супстанција: 
силиконски течности, фталати. Испитуваната супстанција не смее значително да се 
раствора во или да реагира со течноста од U-цевката. 

За манометар, може да се употреби жива во опсег од нормален притисок на воздухот до 102 
Pa, додека силиконските течности и фталатите се соодветни за употреба под 102 Pa па се до 
10 Pa. Мембранските манометрите со мембрана  која може да се загрева можат да се 
употребуваат дури и под 10-1 Pa. Постојат исто така и други мерачи на притисок кои можат 
да се употребат под 102 Pa. 

1.6.2.2. Постапка за мерење 

Пред мерењето, сите составни делови од апаратурата прикажани во слика 2 треба да се 
исчистат и исушат целосно. 

За метод 2a, наполнете ја U-цевката со избраната течност, од која треба да се достранат 
гасовите при повишена температура пред да се извршат читањата. 
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Супстанцијата за испитување се става во апаратурата, која потоа се затвора и 
температурата се намалува доволно заради дегасирање. Температурата треба да е 
доволно ниска за да се обезбеди дека воздухот се извлекува надвор, но – во случајот на 
повеќе компонентен систем – не смее да го менува составот на материјалот. Ако е 
потребно, рамнотежата може побрзо да се воспостави со промешување. 

Примерокот може  да биде пре-изладен со, на пр. течен азот (внимавајќи да се избегне 
кондензација на воздух или течност од пумпата) или смеса од етанол и сув мраз. За 
мерење на ниски температури, употребувајте бања со регулирање на температурата која 
се поврзува со ултракриомат. 

Со вентилот отворен над садот за примероци, се врши вшмукување неколку минути за да се 
отстрани воздухот. Вентилот потоа се затвора и температурата на примерокот се намалува 
до најниското посакувано ниво. Ако е потребно, операцијата за одстранување на гас 
(дегазирање) треба да се повтори неколку пати. 

Кога примерокот се загрева, се зголемува притисокот од пареата. Ова ја менува 
рамнотежата на течноста во U-цевката. За да се надомести за ова, азотот или воздухот се 
пуштаат во апаратурата преку вентил сè додека течноста на индикаторот за притисок не е 
повторно на нула. Потребниот притисок кој се бара може да се отчита со прецизен 
манометар на собна температура. Овој притисок соодветствува со притисокот од пареата 
на супстанцијата на таа температура на мерење. 

Метод 2б е сличен, но притисокот од пареата се чита директно. 

Температурната зависност од притисокот од пареата се определува на соодветно мали 
интервали (приближно 5 до 10 мерни точки вкупно) до посакуваниот максимум. Читањата 
на ниска температура треба да се повторат како проверка. 

Ако добиените вредности од повторуваните читања не соодветствуваат со кривата 
добиената при зголемување на температурата, ова може да е резултат на едно од 
следново: 

1. примерокот сè уште содржи воздух (пр. материјали со висок вискозитет) или 
супстанциии со ниска температура на вриење, кои се ослободуваат во текот на загревањето 
и можат да се отстранат со вшмукување следено со дополнителното супер-ладење; 

2. температурата на ладење не е доволно ниска. Во овој случај, течниот азот се 
употребува како агенс за ладење.  

Ако се работи или за 1 или за 2, мерењата треба да се повторат; 

3. супстанцијата претрпува хемиска реакција во испитаниот опсег на температурата (пр. 
разложување, полимеризација). 

1.6.3. Изотенископ 

Целосен опис на овој метод може да се најде во користено дело 7. принципот на работа на 
уредот за мерење е прикажан на слика 3. Слично на статичкиот метод опишан во 1.6.2, 
изотенископот е соодветен за испитувањето на цврстите материи или течности. 

Во случајот на течности, самата супстанција служи како течност во помошниот 
манометар. Количината на течноста, доволна за да го наполни проширувањето и 
краткиот крак на одделот на манометарот, се става во изотенископот. Изотенископот се 
прикачува на вакуумски систем и се испразнува, потоа се полни со азот. Празнењето и 
чистењето на системот се повторува два пати за да се отстранат остатоците од кислород.   
Исполнетиот изотенископ се става во хоризонтална положба за примерокот да се рашири 
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во тенок слој во проширувањето (топчестиот дел) за примерокот и одделот на 
манометарот (U-дел). Притисокот во системот се намалува до 133 Pa и примерокот благо 
се загрева додека да зоврие (отстранување на растворените заробени гасови). 
Изотенископот потоа се поставува така да примерокот се врати во проширувањето и 
краткиот крак на манометарот, така да и двете целосно да се наполнат со течност. 
Притисокот се одржува како при одстранување на гасовите; извлечениот врв од 
проширувањето (топчестиот дел) за примероци се загрева со мал пламен сè додека 
ослободениот примерок од пареа не се прошири доволно за да го  потисне делот од 
примерокот од горниот дел од проширувањето и кракот на манометарот во 
манометарскиот дел на изотенископот , создавајќи простор кој е исполнет со пареа, без 
азот. 

Изотенископот потоа се става во бања со постојана температура и притисокот од азотот се 
регулира сè додека неговиот притисок не стане еднаков на оној на примерокот. 
Рамнотежата на притисокот се отчитува (прикажува) на делот на манометарскиот дел  од 
изотенископот. При рамнотежата, притисокот од пареата на азотот е еднаков на 
притисокот од пареата на супстанцијата. 

Во случајот на цврсти супстанции, во зависност од притисокот и опсегот на температурата, 
се употребуваат течностите за манометарот наведени во 1.6.2.1. Дегазираната течност од 
манометарот се исполнува во проширувањето (топчест дел) на долгиот крак на 
изотенископот. Потоа цврстата супстанција која треба да се испита се става во 
проширувањето (топчестиот дел) и се дегазира на  повишена температура. Потоа 
изотенископот се накосува за течноста од манометарот да може да тече во U-цевката.  
Мерењето на притисокот од пареата како функција на температурата се врши во 
согласност со 1.6.2. 

1.6.4. Метод на ефузија: рамнотежа на притисокот од пареа 

1.6.4.1. Апаратура 

Во дело (1) се опишани различни верзии на апаратурата. Апаратурата опишана овде го 
прикажува општото начело кое се употребува (слика 4).  Слика 4 ги прикажува главните 
составни делови на апаратурата, составени од високо-вакуумски сад од челик што не 
’рѓосува или стаклен сад, опрема за создавање  и мерење на вакуум и вградени компоненти 
за мерење на притисокот од пареата при рамнотежа.  

Следните вградени  компоненти се вклучени во апаратурата: 

— печка за испарување со фланша и ротирачки влезен отвор. Печката за испарување е 
цилиндричен сад, изработен од, на пример, бакар или легура отпорна на хемикалии со 
добра термичка спроводливост. Стаклен сад со бакар исто така може да се употреби. 
Печката има дијаметар од приближно 3 до 5 cm и е висока 2 до 5 cm. На неа има помеѓу 
еден и три отвори со различни големини за млазот на пареата. Печката се загрева со грејна 
спирала околу надворешниот дел. За да се спречи губитокот на топлината кон основната 
плоча, грејачот се прикачува на основната плоча со метал со ниска термичка 
спроводливост (никел-сребро или хром-никел челик), пр. никел-сребрена цевка која се 
прикачува на ротирачкиот влез ако се употребува печка со неколку отвори. Оваквиот 
распоред има предност што може да овозможи воведување на бакарна прачка. Со тоа се 
овозможува ладење од надвор со употреба на бања за ладење, 

— ако капакот на бакарната печка има три отвори со различни дијаметри под агол од 90o 
една од друга, можат да се покријат различни опсези на притисок на пареа во рамките на 
вкупниот опсег на  мерење (отворите со дијаметар помеѓу приближно 0,30 и 4,50 mm). 
Големи отвори за пареа се користат за низок притисок на пареа и обратно. Со ротирање на 
печката, може да се постави посакуваниот отвор или меѓу-положба во млазот на пареата 
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(отвор на печката – штит – тас на вагата) и млазот на молекулите се ослободува или се 
свртува преку отворот на печката на тасот на вагата Со цел да се измери температурата 
на супстанцијата, термоелементот или термометарот со отпор се става на соодветна 
точка, 

— над штитот се наоѓа тасот на вагата која е дел од високо-осетлива микровага (видете 
подолу).  Тасот на вагата е со дијаметар од приближно 30 mm. Позлатен алуминиум е 
соодветен материјал, 

— Тасот на вагата е опкружен со цилидрична кутија за ладење од месинг или бакар. Во 
зависност од видот на вагата, има отвори за снопот за вагата и отвор на штитот за млазот 
на молекули што треба да гарантира целосна кондензација на пареата на тасот на вагата 
Губењето на топлината кон надвор се обезбедува, пр. со бакарна прачка која се 
поврзува со кутијата за ладење. Прачката се поставува низ основната плоча и термички 
се изолира од неа, пр. со хром-никел челичка цевка. Прачката се потопува во Дуар колба 
која содржи течен азот под основната плоча или течниот азот циркулира низ прачката. На 
овој начин кутијата за ладење се чува на приближно – 120 oC. Тасот на вагата се лади 
исклучиво со зрачење и е прифатливо за опсегот на притисок кој се испитува (се лади 
приближно 1 час пред почетокот на мерењето), 

— Вагата се поставува над кутијата за ладење. Соодветни ваги се, пр. високо 
чувствителна 2-рачна електронска микровага (8) или високо чувствителни инструменти со 
подвижен навој (видете Водич за испитување на ОЕЦД  104, Издание 12.05.81), 

— основната плоча има вградени електрични конектори за термоелементите (или отпор 
термометри за) и навои за загревање, 

— вакуум во садот се создава со употреба на парцијална вакуумска пумпа или високо-
вакуумска пумпа (потребен е вакуум приближно 1 до 2 × 10-3 Pa, кој се добива по 
испумпување од 2 h). Притисокот се регулира со соодветен јонизирачки манометар. 

1.6.4.2. Постапка за мерење 

Садот се полни со испитуваната супстанција и капакот се затвора. Штитот и кутијата за 
ладење се лизгаат преку печката. Апаратурата се затвора и вакуумските пумпи се 
вклучуваат. Крајниот притисок пред започнувањето со мерење треба да е приближно 10-4 
Pa. Ладењето на кутијата за ладење започнува на 10-2 Pa. 

Штом ќе се добие потребниот вакуум, започнува серија за калибрирање на најниската 
температура која е потребна. Се поставува соодветниот отвор на капакот, млазот од 
пареата поминува низ штитот директно над отворот и удира на изладениот тас на вагата. 
Тасот на вагата треба да е доволно голем за да се обезбеди дека сиот млаз кој се води 
низ штитот удира на него. Ударот (импулсот) од млазот од пареата дејствува како сила 
против тасот на вагата и молекулите кондензираат на неговата ладна површина. 

Ударот (импулсот) и истовремената кондензација создаваат сигнал кај бележникот. 
Проценувањето на сигналите дава две информации: 

1. во апаратурата опишана овде притисокот од пареата се определува директно од 
импулсот на тасот на вагата (не е потребно да се знае молекулската тежина за ова (2)). 
Кога се врши проценка на читањата треба да се земат предвид геометриските фактори, 
како на пример отворот на печката и аголот на млазот од молекули; 

2. масата на кондензатот може да се измери истовремено и од неа да се пресмета 
стапката на испарување. Притисокот од пареата може исто така да се пресмета од 
стапката на испарување и молекулската тежина со употреба на равенката на Херц (2). 
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при што: 
G = стапка на испарување (kg s-1 m-2) 
M = моларна маса (g mol-1) 
T = температура (K) 
R = универзална моларна гасна константа во (Jmol-1 K-1) 
p = притисок од пареата (Pa) 

Откако ќе се постигне потребниот вакуум, сериите од мерењата се започнуваат на 
најниската посакувана температура на мерење. 

За следните мерења, се зголемува температурата во мали интервали сè додека да се 
постигне максималната посакувана вредност. Примерокот потоа се лади повторно и 
втората крива на притисокот од пареата може да се забележи. Ако вториот круг не успее 
да ги потврди резултатите од првиот, тогаш возможно е супстанцијата да може да се 
разложува во опсег на температурата која се мери. 

1.6.5. Метод на излевање – со губиток на тежина 

1.6.5.1. Апаратура 

Апаратурата за ефузија се состои од следните основни делови: 
— резервоар кој може да биде со термостат и да се празни и во кој се наоѓаат ќелиите 
за ефузија, 
— високо-вакуумска пумпа (пр. дифузна пумпа или турбомолекулска пумпа) со мерач 
на вакуум, 
— клопка, со употреба на течен азот или сув мраз.  

Електрично загреан, алуминиумски вакуумски резервоар со четири ќелии за ефузија од 
челик што не ’рѓосува се прикажува во слика 5 како пример.  Фолијата од челик што не 
’рѓосува со дебелина од околу 0,3 mm има отвор за ефузија со дијаметар од 0,2 до 1,0 mm 
и се прикачува на ќелијата за ефузија со капак со навој. 

1.6.5.2. Постапка за мерење 

Референтните и испитуваните супстанции се полнат во секоја ќелија за ефузија, 
металната дијафрагма со отворот се обезбедува со капакот со навој и секоја ќелија се 
мери со прецизност од 0,1 mg. Ќелијата се става во апаратурата со термостат, која потоа 
се испразнува до под една десетина од очекуваниот притисок. На дефинирани временски 
интервали кои се во опсег од 5 до 30 часа, воздухот се пушта во апаратурата и губитокот 
во маса на ќелијата за ефузија се определува со повторно мерење на тежината. 

Со цел да се обезбеди дека врз резултатите не влијаеле испарливи онечистувања, 
ќелијата повторно се мери во дефинирани временски интервали за да се провери дека 
стапката на испарување е постојана во текот на најмалку два такви временски интервали. 

Притисокот од пареата p во ќелијата за ефузија е даден со: 

 

при што: 
p = притисок од пареата (Pa) 
m = маса на супстанцијата која ја напушта ќелијата во текот на времето t (kg) 
t = време (s) 
A = област на отворот (m2) 
K = фактор на коригирање 
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R = универзална константа на гас (Jmol-1 K-1) 
T = температура (K) 
М         = молекулска маса (kg mol-1) 

Факторот на корекција K зависи од соодносот на должината наспрема радиусот на 
цилиндричниот отвор: 

сооднос 0,1 0,2 0,6 1,0 2,0 

K 0,952 0,909 0,771 0,672 0,514 

Горенаведената равенка може да се напише: 

 

при што: и е константата на ќелијата за ефузија. 

Оваа константа на ќелијата за ефузија Е може да се утврди со референтните 
супстанции (2,9), со употреба на следната равенка: 

 

при што: 

p(r) = притисок од пареата на референтната супстанција (Pa) 

M(r) = молекулска маса на референтната супстанција (kg × mol-1) 

1.6.6. Метод на заситување на гас 

1.6.6.1. Апаратура 

Вообичаената апаратура која се употребува за да се изведе ова испитување се 
состои од голем број на делови кои се дадени во слика 6a и се опишани подолу (1). 

Инертен гас: 

Гасот-носач не смее да реагира хемиски со супстанцијата која се испитува. Азотот 
обично е доволен за оваа намена, но понекогаш можат да бидат потребни и други 
гасови (10). Гасот кој се користи треба да биде сув (видете слика 6a, клуч 4: сензор за 
релативна влажност). 

Контрола на тек: 

Соодветен систем за контрола на гасот е потребен за да обезбеди постојан и избран 
тек низ колоната за заситување. 

Клопки за собирање на праеа: 

Тие зависат од посебните особини на примерокот и избраниот метод за анализа. 
Пареата треба да се фати квантитативно и во облик кој овозможува последователна 
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анализа. За некои испитни супстанции, клопките кои содржат течности, како што е 
хексан или етилен гликол се соодветни. За други, можат да се применат цврсти 
апсорбенти. 

Како алтернатива на фаќањето на пареата и последователна анализа, аналитичките 
техники, како на пример хроматографија, можат да се употребат за да се определи 
квантитативно количината на материјалот кој се пренесува со позната количина на 
гас-носач. Дополнително, губитокот на маса на примерокот може да се измери. 

Разменувач на топлина: 

За мерењето на различни температури може да е потребно да се вклучи разменувач 
на топлина во уредот. 

Колона за заситување: 

Супстанцијата за испитување се таложи од растворот на соодветен инертен носач. Носачот 
со исталожената супстанца се поставува во колона за заситување, чии димензии и  проток 
треба да бидат такви да се обезбеди целосно заситувањето на гасот-носач.  Колоната за 
заситување  треба да биде со термостат. За мерења над собната температура областа 
помеѓу колоната за заситување и клопките треба да се загрее за да се спречи 
кондензација на испитуваната супстанција. 

Со цел да се намали преносот на масата која се појавува со дифузија, може да се стави 
капиларен сад зад колоната за заситување (слика 6б). 

1.6.6.2. Постапка за мерење 

Подготвување на колоната за заситување: 

Раствор од супстанцијата за испитување во високо испарлив растворувач се додава во 
соодветна количина на носач. Треба да се додаде доволно супстанција за испитување за 
да се одржува заситување во текот на времетраењето на испитувањето. Растворувачот 
целосно испарува на воздух или во ротационен испарувач и целосно измешаниот 
материјал се додава во колоната за заситување. По термостатирање на примерокот, се 
пушта сув азот низ апаратурата. 

Мерење: 

Клопките или детекторот за непосредна анализа се поврзани со линијата на проток на 
колоната и се запишува времето. Брзината на проток се проверува на почетокот и на 
редовни интервали во текот на експериментот, со употреба на мерач на меурчиња (или 
постојано се мери со мерач на тек на маса).  

Притисокот на излезниот отвор до заситувачот треба да се мери. Ова може да се 
направи или: 

(а) со вклучување на мерач на притисок помеѓу заситувачот и клопките (ова може 
да не биде задоволително бидејќи ова го зголемува мртвиот простор и апсорциската 
површина); или 

(б) со определување на падот на притисокот преку посебниот систем за фаќање 
кој се употребува како функција на брзината на протокот во тек во одвоен(засебен) 
експеримент (ова може да не биде многу задоволително за течни клопки). 
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Времето потребно за собирање на количината на испитуваната супстанција која е 
потребна за различните методи на анализа се определува во прелиминарните 
испитувања или со проценка. Како алтернатива на собирањето на супстанцијата за 
дополнителна анализа, квантитативната аналитичка техника за непосредна анализа 
може да се употреби (пр. хроматографија). Пред да се пресмета притисокот од пареата на 
дадена температура, се вршат прелиминарни испитувања за да се утврди максималната 
стапка на тек која целосно ќе го засити гасот-носач со пареа од супстанцијата. Ова се 
обезбедува ако гасот-носач се пушта низ заситувачот доволно споро , така што пониската 
стапка не дава поголем пресметан притисок од пареа. 

Посебните аналитички метод ќе се утврдат  зависно од природата на супстанцијата која се 
испитува (пр. гасна хроматографија или гравиметрија). 

Се определува количината на супстанција која е пренесена со познат волумен на гас-
носач. 

1.6.6.3. Пресметување на притисокот од пареата 

Притисокот од пареата се пресметува од густината на пареата, W/V, преку равенката: 

 

при што: 
p = притисок од пареата (Pa) 
W = маса на испарена испитна супстанција (g) 
V = волумен на заситен гас (m3) 
R = универзална константа на моларен гас во (Jmol-1 K-1) 
T = температура (K) 
M = моларна маса на испитната супстанција (g mol-1) 

Измерените волумени треба да се коригираат за разликите во притисокот и температурата 
помеѓу мерачот на протокот и термостираниот заситувач.  Ако мерачот на тек се наоѓа под 
клопката за пареа, исправките можат да бидат потребни за да ги земат предвид кои било 
испарени состојки од клопката (1). 

1.6.7. Вртечки ротор (8, 11, 13) 

1.6.7.1. Апаратура 

Техниката на вртечкиот ротор може да се спроведе со употреба на мерач на вискозитет на 
вртечкиот ротор како што е прикажано во слика 8.  Шематски приказ на експерименталната 
поставка е прикажан во слика 7. 

Мерната апаратура вообичаено се содржи од мерна глава на вртечки ротор, поставена во 
термостатирано куќиште (регулиран во рамките на 0,1 oC). Садот за примероци се става 
во термостатираното куќиште (регулирано во рамките на 0,01 oC) а сите други делови на 
поставката се чуваат на повисока температура за да се спречи кондензација. Високо-
вакуумска пумпа се поврзува на системот преку високо-вакуумски вентили. 

Мерната глава на вртечкиот ротор се состои од челична топка (дијаметар од 4 до 5 mm) во 
цевка. Топката е прикачена и стабилизирна во во магнетско поле, генерално со употреба на 
комбинација од постојани магнети и контролни калеми. 

Топката се вртио благодарение на ротирачки полиња кои се создаваат од калемите. Пик-ап 
калемите, кои ја мерат секогаш присутната ниско-латерална магнетизација на топката, 
овозможуваат да се измери стапката на вртење.  
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1.6.7.2. Постапка за мерење 

Кога топката достигнува дадена вртежна брзина v(o) (обично околу 400 вртежи по 
секунда), се запира понатамошната енергија и настапува забавување, како резултат на 
триењета на гас. 

Опаѓањето на вртежната брзина се мери како функција на време. Бидејќи триењета која 
е предизвикана со магнетска суспензија е занемарлива во споредба со триењета на гас, 
притисокот на гас p се добива со: 

 

при што: 
c =средна брзина на молекулите на гас 
r =радиус на топката 
ρ =густина на масата на топката 
σ =коефициент на тангенцијалниот пренос на импулс (ε = 1 за идеална 
сферична површина на топката)  
t =време 
v(t) =вртежна брзина после времето t 
v(o) =почетна вртежна брзина 

Оваа равенка може исто така да се запише: 

 

при што tn, tn-1 се времињата кои се потребни за даден број N на вртења. Овие временски 
интервали tn и tn-1 се заменуваат едно со друго и tn > t n-1. 

Средната брзина на молекулата на гас c се добива со: 

 

при што: 
T  = температура 
R = универзална константа на моларен гас 
M = моларна маса 

2. ПОДАТОЦИ 

Притисокот од пареата од кој било од претходните методи треба да се утврди за најмалку 
две температури. Три или повеќе се претпочитаат во опсег од 0 до 50 oC, со цел да се 
провери линеарноста на кривата на притисокот од пареата. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— употребениот метод, 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања) и 
прелиминарни чекори за пречистување, ако биле направени, 



Стр. 44 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

— најмалку две вредности на притисокот од пареата и температурата, првенствено во 
опсег од 0 до 50 oC, 

— сите необработени податоци, 

— кривата log p наспрема 1/T крива, 

— проценка на притисокот од пареата на 20 или 25 oC. 

Ако се забележува преод (промена на состојба, разложување), треба да се наведат 
следните информации: 

— природа на промената, 

— температура на која се појавува промената на атмосферски притисок, 

— притисок од пареата на 10 и 20 oC под преодната температура на 10 и 20 oC над 
оваа температура (освен ако преодот е од тврда состојба во гас). 

Сите информации и забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите 
треба да се пријават, особено во однос на онечистувањата и физичката состојба на 
супстанцијата. 

 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 104, Decision of the Council C(81) 30 final. 

(2) Ambrose, D. in B. Le Neindre, B. Vodar, (Eds.): Experimental Thermodynamics, Butterworths, 
London, 1975, vol. II. 

(3) R. Weissberger ed.: Technique of Organic Chemistry, Physical Methods of Organic 
Chemistry, 3rd ed. Поглавје IX, Interscience Publ., New York, 1959, vol. I, Дел I. 

(4) Knudsen, M. Ann. Phys. Lpz., 1909, vol. 29, 1979; 1911, vol. 34, стр. 593. 

(5) NF T 20-048 AFNOR (септември 85) Chemical products for industrial use — Determination 
of vapour pressure of solids and liquids within range from 10-1 to 105 Pa — Static method. 

(6) NF T 20-047 AFNOR (септември 85) Chemical products for industrial use — Determination 
of vapour pressure of solids and liquids within range from 10-3 to 1 Pa — Vapour pressure 
balance method. 

(7) ASTM D 2879-86, Standard test method for vapour pressure-temperature relationship 
and initial decomposition temperature of liquids by isoteniscope. 

(8) G. Messer, P. Rohl, G. Grosse and W. Jitschin. J. Vac. Sci. Technol.(A), 1987, 'Vol. 5 (4), 
стр. 2440. 

(9) Ambrose, D.; Lawrenson, I.J.; Sprake, C.H.S. J. Chem. Thermodynamics 1975, vol. 7, стр. 
1173. 

(10) B.F. Rordorf. Thermochimica Acta, 1985, vol. 85, стр. 435. 

(11) G. Comsa, J.K. Fremerey and B. Lindenau. J. Vac. Sci. Technol., 1980, vol. 17 (2), стр. 642. 

(12) G. Reich. J. Vac. Sci. Technol., 1982, vol. 20 (4), стр. 1148. 

(13) J.K. Fremerey. J. Vac. Sci. Technol.(A), 1985, vol. 3 (3), стр. 1715. 
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Додаток 1  

Метод за оценување 

ВОВЕД 

Пресметаните вредности на притисокот од пареата можат да се употребуваат:  

— за да се одлучи кој од експерименталните методи е најсоодветен, 

— за обезбедување на проценка или гранична вредност во случаи каде 
експерименталниот метод не може да се примени од технички причини (вклучувајќи 
онаму каде притисокот од пареата е многу низок), 
— да се идентификуваат оние случаи каде испуштањето на експерименталната 
мерка се оправдува бидејќи притисокот од пареата е веројатно да биде < 10-5 Pa на 
амбиентална температура. 

МЕТОД ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ 

Притисокот од пареата од течности и цврсти материи може да се оцени со употреба 
на изменета Вотсонова корелација (а). Единствените експериментални податоци кои 
се потребни се нормалната точка на вриење.  Методот е применлив во опсег на 
притисокот од 105 Pa до 10-5 Pa. 

Детални информации за методот се дадени во „Прирачник за методите за оценување 
на хемиски особини“ (б). 

ПОСТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

Според (б) притисокот од пареата се пресметува како што следува: 

 

при што: 
T = избрана температура 
Tb = нормална точка на вриење 
Pvp = притисок од пареата на температура T 
ΔHvb = топлина од испарувањето 
AZb = фактор на компресибилност (проценет на 0,97) 
m = емпириски фактор кој зависи од физичката состојба на избраната температура 
дополнително:  

 

при што KF е емпириски фактор земајќи ја предвид поларноста на супстанцијата. За 
неколку видови соединенија, KF факторите се набројани во користенат дело (b). 

Многу често, достапни се податоци во кои се дава точката на вриење на намален 
притисок.  Во таков случај, според (б) притисокот од пареата се пресметува како што 
следува: 



Стр. 46 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

 

при што T1 е точката на вриење на намален притисок P1. 

ИЗВЕШТАЈ 

Кога се употребува метод на проценка, извештајот опфаќа сеопфатна документација од 
пресметувањето. 

ДЕЛА 
(а) K.M. Watson, Ind. Eng. Chem., 1943, vol. 35, стр. 398. 

(б) W.J. Lyman, W.F. Reehl, D.H. Rosenblatt. Handbook of Chemical Property Estimation 
Methods, Mc Graw-Hill, 1982. 
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Додаток 2  

Слика 1 

Апаратура за определување на кривата на притисокот од пареата во согласност 
со динамичниот метод 

 

 

 

 

1 = Термоелемент 
2 = Вакуумски пуферски волумен 
3 = Мерач на притисок 
4 = Вакуум 
5 = Точка на мерење 
6 = Елемент на загревање circa 
150 W 
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Слика 2a 

Апаратура за определување на кривата на притисокот од пареата во согласност со 
статичкиот метод (со употреба на манометар во вид на U-цевка) 

  

1. Супстанција за испитување 6. Бања со температура 

2. Фаза на испарување 7. Уред за мерење на 
температура 

3. Високо-вакуумски вентил 8. До вакуумска пумпа 

4. У-цевка (помошен манометар) 9. Вентилација  

5. Манометар  
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Слика 2б 

Апаратура за определување на кривата на притисокот од пареата во согласност 
со статичкиот метод (со употреба на индикатор на притисок) 

  

1. Супстанција за 
испитување 

5. Индикатор на притисок 

2. Фаза на испарување 6. Бања со температура 

3. Високо-вакуумски 
вентил 

7. Уред за мерење на температура 

4. Мерач на притисок  
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Слика 3 

Изотенископ (видете користено ДЕЛО 7) 

 

1. До контрола на притисокот и систем за мерење 
2. 8 mm OD цевка 
3. Сув азот во систем за притисок 
4. Пареа од примерокот 
5. Мал врв 
6. Течен примерок 
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Слика 4 

Апаратура за определување на кривата на притисокот од пареата во согласност 
со метод на рамнотежа 

  
1. Супстанција за испитување 7. Штит  

2. Фаза на пареа со млаз од пареа 

33. Печка за пареа со ротирачки влезен отвор

8. Прачка за ладење за кутијата за 
ладење 

3a. Капак на печка со отвор 9. Тас на тавата 

4. Греење на печката (ладење) 10. Микровага 
5. Мерење на температурата на примерокот 11. До бележникот 

6. Кутија за ладење 12. До високо-вакуумската пумпа 
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Слика 5 

Пример од апаратурата за испарување на ниска температура со метод на 
ефузија, со волумен на ефузиска ќелија од 8 cm3 

 

1 Поврзување со вакуум 
2 Отвори за платински отпорни термометри или мерење на температурата и 
контрола (2) 
3 Капак за вакуумски резервоар 
4 О-прстен 
5 Алуминиумски вакуумски резервоар 
6  Уред за монтирање и отстранување на ефузиските ќелии 
7  Капак со навој 
8  Пеперуткасти завртки (6) 
9 Штрафови (6) 
10  Ефузиски ќелии од челик што не ’рѓосува 
11  Кертриџи за греачот (6) 
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Слика 6a 

Примеро  на системот за тек за определување на притисокот од пареата со 
методот за заситување на гас 

 
1 =Регулатор на тек 
2 =Разменувач на топлина 
3 =Игличести вентили 
4 =Сензор за релативна влажност 
5 =Колони за заситување 
6 = ПТФЕ спојки 
7 =Мерач на тек 
8 =Клопка (апсорбер) 
9 =Клопка за масло 
10 =Калцинирана цевка за создавање меурчиња 

Слика 6б 

Пример на системот за определување на притисокот од пареата со методот на 
заситување на гас, со капиларен сад кој се поставува по комората за 

заситување 
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1. Термален мерач на маса на протокот 6. Комора за заситување на гас 

2. Манометар 7. Капиларен сад 

3. Комора со контролирана температура 8. Садови за апсорбирање 
4. Термостатски калем за гасот-носач 9. Мерач на гас 

5. Термометар (Pt 100) 10. . Ладна клопка 

Слика 7 

Пример на експерименталната поставка за методот со ротирачки ротор 

 

Апаратура за притисок од пареата 
A. сензорна глава на ротирачки ротор 
B. ќелија за примерок; 
C. термостат; 
D. вакуумска линија (турбо пумпа); 
E. воздушен термостат. 
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Слика 8 

Пример на мерна глава на ротирачки ротор 

 
1. Топка; 
2. Испразнет цевкаст продолжеток од 6; 
3. Постојани магнети (2); 
4. Калеми (2) за вертикална стабилизација; 
5. Моторни навои (4); 
6.  Фланша за поврзување. 

A.5. ПОВРШИНСКИ НАПОН  

1. МЕТОД 

Методите кои се опишани се засноваат врз Водичот за испитување на ОЕЦД (1). 
Основните начела се дадени во користено дело (2). 

1.1. ВОВЕД 

Опишаните методи треба да се применат за мерење на површинскиот напон на водени 
раствори. 

Корисно е да се имаат првични информации за растворливоста во вода, структурата, 
хидролитичките особини и критичката концентрација за создавање на мицели од 
супстанцијата пред изведување на овие испитувања. 

Следните методи се применливи на повеќето хемиски супстанции, без какво било 
ограничување во однос на нивниот степен на чистота. 

Мерењето на површинскиот  напон со методот на прстенест мерач на напон се ограничува 
на водени раствори со динамичен вискозитет помал од приближно 200 mPa s. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Енталпијата на слободната површина по единица на област на површината се именува 
како површински напон. 
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Површинскиот напон е даден како: 
N/m (SI единица) или 
mN/m (SI подединица) 
1 N/m = 103 дин/cm 
1 mN/m = 1 дин/cm во застарениот CGS систем 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува нова 
супстанција. Тие првично треба да служат да се провери функционалноста на методот од 
време на време и да се дозволи споредување со резултати од други методи. 

Референтните супстанции кои покриваат широк обем на површински напон се дадени во 
користени дела 1 и 3. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДИТЕ 

Методите се засноваат на мерење на максималната сила која е потребна вертикално да се 
усмери на зенгија или прстен во контакт со површината на течноста која се испитува и која 
е ставена на сад за мерење, со цел да се одвои од таа површина, или да се усмери на 
плоча чиј раб е во контакт со површината, со цел да се извлече формираниот тенок филм.  

Супстанциите кои се растворливи во вода најмалку на концентрација од 1 mg/l се 
испитуваат во воден раствор при  една концентрација. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Овие методи даваат поголема прецизност од онаа што најверојатно се бара за 
оценување на животната средина. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДИТЕ 

Се подготвува раствор на супстанцијата во дестилирана вода. Концентрацијата на овој 
раствор треба да изнесува 90 % од заситениот раствор на супстанцијата во вода; кога 
оваа концентрација надминува 1 g/l, концентрација од 1 g/l се употребува за испитување. 
Супстанциите со растворливост во вода помала од 1 mg/l не треба да се испитуваат. 

1.6.1. Метод со плоча 

Видете ИСО 304 и НФ Т 73-060 (Површински активни агенси – определување на 
површинскиот напон со изготвување на течни филмови). 

1.6.2. Метод на зенгија 

Видете ИСО 304 и НФТ 73-060 (Површински активни агенси – определување на 
површинскиот напон со изготвување на течни филмови). 

1.6.3. Метод со прстен 

Видете ИСО 304 и НФТ 73-060 (Површински активни агенси – определување на 
површинскиот напон со изготвување на течни филмови). 
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1.6.4. Метод со прстен хармонизиран со ОЕЦД 

1.6.4.1. Апаратура 

Мерачи на напон кои се достапни на пазарот се соодветни за ова мерење. Тие се 
состојат од следните елементи: 
— подвижна маса за примероци, 
— систем за мерење на сила, 
— мерно тело (прстен), 
— мерен сад. 

1.6.4.1.1. Подвижна маса за примероци 

Подвижната маса за примероци се употребува како поткрепа за мерниот сад со 
контролирана температура во кој е течноста која треба да се испитува. Заедно со 
системот за мерење на силата, истата се прикачува на подлога (држач). 

1.6.4.1.2. Систем за мерење на сила 

Системот за мерење на сила (видете слика) се наоѓа над масата за примероци. Грешката 
на мерењето на силата не смее да надминува ± 10-6 N, што одговара на грешка од ± 0,1 mg 
во мерењето на масата. Во повеќето случаи, скалата на мерење на мерачите на напон кои 
се достапни во трговијата се калибрира во mN/m за да може површинскиот напон да се 
чита директно во mN/m со прецизност од 0,1 mN/m. 

1.6.4.1.3. Мерно тело (прстен) 

Прстенот најчесто е изработен од жица од платина-иридиум со дебелина од околу 0,4 mm 
и средна вредност на пресек од 60 mm. Жичаниот прстен се закачува хоризонтално на 
метална игла и конзола/држач за жица и остварува врска со системот за мерење на сила 
(видете слика).  
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Слика  

Мерно тело 

(Сите димензии се изразени во милиметри) 

 

MK Јазик: 

Mounting bracket = конзола за монтажа 

1.6.4.1.4. Мерен сад 

Садот за мерење во кој се наоѓа растворот за испитување кој треба да се измери е стаклен 
сад со контролирана температура. Садот е направен така да во текот на мерењето 
температурата на течноста на растворот копј се испитува и гасната фаза над неговата 
површина останат постојани и примерокот да не испари. Цилиндрични стаклени садови 
кои имаат внатрешен дијаметар не помал од 45 mm се прифатливи.  
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1.6.4.2. Подготовка на апаратура 

1.6.4.2.1. Чистење  

Стаклените садови се чистат внимателно. Ако е потребно тие се перат со жешка 
хромосулфурна киселина и последователно со фосфорна киселина (83 до 98 % тежински 
на H3PO4), целосно се исплакнуваат со вода од чешма и на крај испрани со бидестилирана 
вода додека не се добие неутрална реакција и последователно исушени или исплакнети 
со дел од течноста на примерокот кој треба да се измери. 

Прстенот најпрво се исплакнува целосно во вода за да се отстранат сите супстанции кои 
се растворливи во вода, накратко се потопува во хромосулфурна киселина, се испира со 
бидестилирана вода додека да се добие неутрална реакција и конечно се загрева накратко 
над пламен од метанол. 

Забелешка: 

Загадувањето од супстанциите кои не се растворени или уништени со хромосулфурна 
киселина или фосфорна киселина, како на пример силикони, се отстранува со соодветен 
органски растворувач. 

1.6.4.2.2. Калибрирање на апаратурата 

Валидацијата на апаратурата се состои од проверка на нулта-точката и нејзино 
прилагодување за да oзначувањето на инструментот овозможува веродостојно 
определување во mN/m. 

Инсталирање: 

Апаратурата треба да се нивелира, на пример со либела на основата на 
тензиометарот, со штелување/прилагодување на штрафовите со кои се израмнува 
основата. 

Штелување на нулта-точка: 

По поставувањето на прстенот на апаратурата и пред потопување во течноста, 
покажувачот на тензиометарот се штелува на нула и прстенот се проверува за 
паралелност со површината на течноста. За таа цела, површината на течноста може 
да се употреби како огледало. 

Калибрирања: 

Реалното калибрирање на испитувањето може да се постигне со една од двете 
постапки: 

(а)Со користење на маса: постапка со употреба на тегови/јавачи со позната маса 
помеѓу 0,1 и 1,0 g кои се ставаат на прстенот. Фактор на калибрирање, Φa со кој сите 
читања од инструментот треба да се помножат, се определува во согласност со 
равенката (1). 
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при што: 

 
m =маса на тегот/јавачот (g) 
g =забрзување на гравитацијата (981 cm s-2 на морското ниво) 
b =Среден обем на прстенот (cm) 
σa =отчитување на тензиометарот по ставањето на тегот/јавачот на 
прстенот (mN/m). 

(б) Со користење на вода: постапка со употреба на чиста вода чиј напон на површина 
на, на пример, 23oC е еднаков на 72,3 mN/m. Оваа постапка се завршува побрзо од 
калибрирањето на тежината, но секогаш постои опасност дека површинскиот напон 
на водата е лажен заради траги од загадување со површински активни супстанции. 

Факторот на калибрирање, Φb со кој сите читања од инструментот треба да се 
помножат, се определува во согласност со равенката (2): 

 

при што: 

σo = вредност наведена во делата за напон на површина на водата (mN/m) 

σg = измерена вредност на површинскиот напон на водата (mN/m) и двете на иста 
температура. 

1.6.4.3. Подготовка на примероците 

Водените раствори се подготвуваат од супстанциите кои треба да се испитуваат, со 
употреба на потребните концентрации во вода и не содржат какви било нерастворени 
сусптанци.  

Растворот треба да се одржува на постојана температура (± 0,5 oC). Бидејќи површинскиот 
напон на растворот во садот за мерење се менува со текот на одреден временски период, 
се прават неколку мерење во различни периоди и се создава крива која го покажува 
површинскиот напон како функција на време. Кога не се појавува дополнителна промена, 
се постигнува состојба на рамнотежа. 

Загадување со прашина и гасови од други супстанции негативно влијаат врз мерењето. 
Затоа, работата треба да се спроведе под заштитна покривка. 

 

1.6.5. Услови за испитување 

Мерењето се изведува на приближно 20 oC и се контролира до ± 0,5 oC. 

1.6.6. Изведување на испитувањето 

Растворите кои треба да се измерат се пренесуваат до внимателно исчистениот сад за 
мерење, внимавајќи да се избегне стварање на пена и потоа садот за мерење се става на 
масата од апаратурата за испитување. Горниот дел од масата со садот за мерење се 
подигнува додека прстенот да се потопи под површината на растворот кој треба да се 
измери. Последователно, горниот дел од масата се спушта постепено и рамномерно (на 
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стапка од приближно 0,5 cm/мин) за да се раздвои прстенот од површината додека да се 
постигне максимална сила. Течниот слој кој е прикачен кон прстенот не смее да се оддели 
од прстенот. По завршување на мерењата, прстенот се потопува под површината 
повторно и мерењата се повторуваат сè додека не се постигне константна вредност на 
површинскиот напон. Времето од пренесување на растворот до садот за мерење се 
запишува за секое определување. Читањата се вршат на максималната сила која е 
потребна за одделување на прстенот од течната површина. 

2. ПОДАТОЦИ 

Со цел да се пресмета површинскиот напон, вредноста прочитана во mN/m на 
апаратурата најпрво се помножува со факторот на калибрирање Φa или Φb (во зависност 
од постапката за калибрирање која се користи). Со ова се добива вредност која се 
применува единствено приближно и затоа потребни се исправки. 

Харкинс и Џордан (4) емпириски ги утврдиле факторите на исправка за вредностите на 
површински напон кои се измерени со методот со прстен кои зависат од димензиите на 
прстенот, густината на течноста и нејзиниот површински напон. 

Бидејќи од табелите на Харкинс и Џордан тешко е да се утврди факторот на исправка за 
секое поединечно мерење, со цел да се пресмета површинскиот напон за водени 
раствори, може да се употреби поедноставената постапка за читање на коригирани 
вредности на површински напон директно од табелата.  (Интерполацијата се употребува 
за читање на обемот помеѓу табуларните вредности). 

Табела: 

Исправка на измерениот површински напон 

Единствено за водени раствори, ρ = 1 g/cm3  

r = 9,55 mm (среден радиус на прстенот) 

r = 0,185 mm (радиус на жицата од 
прстенот) 

 
 

Коригирана вредност (mN/m) Експериментална 
вредност (mN/m) Калибрирање на тежината 

(видете 1.6.4.2.2(a)) 
Калибрирање на водата (видете 

1.6.4.2.2(б)) 

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 
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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 
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 — 

Оваа табела е составена врз основа на Харкинс-Џордан исправката. Таа е слична како 
онаа во DIN стандардот (DIN 53914) за вода и водени раствори (густина ρ = 1 g/cm3 и е за 
прстен кој е достапен на пазарот, кој има димензии R = 9,55 mm (среден радиус на 
прстенот) и r = 0,185 mm (радиус на жицата на прстенот). Табелата обезбедува 
коригирани вредности за мерење на површинскиот напон кои се извршени по 
калибрирањето со тегови или калибрирањето со вода. 

Во спротивно, без претходно калибрирање, површинскиот напон може да се пресмета во 
согласност со следната формула: 

 

при што: 
F = силата измерена со динамометар на точката на прекин на филмот 
R = радиусот на прстенот 
F = фактор на исправка (1) 

3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— употребениот метод, 

— вид на вода или раствор кој е употребен, 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања), 

— резултати од мерењето: површински напон (отчитување) наведувајќи ги поединечните 
отчитувања како и нивните аритметички средни вредности, како и коригираната средна 
вредност (земајќи го предвид факторот на опрема и табелата за исправка),  

— концентрација на растворот, 

— температура на испитувањето, 
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— старост на употребениот раствор; особено времето помеѓу подготовка и мерење на 
растворот, 

— опис на временската зависност на површинскиот напон по преносот на растворот до 
садот за мерење, 

— сите информации и забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите 
треба да се пријават, особено во однос на онечистувањата и физичката состојба на 
супстанцијата. 

3.2. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 

Со оглед на тоа дека дестилираната вода има површински напон од 72,75 mN/m на 20 oC, 
супстанциите кои покажуваат површински напон помал од 60 mN/m во условите на овој 
метод треба да се сметаат за површински активни материјали. 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 115, Decision of the Council C(81) 30 final. 

(2) R. Weissberger ed.: Technique of organic Chemistry, Physical Methods of Organic Chemistry, 
3rd ed., Interscience Publ., New York, 1959, vol. I, Дел I, Поглавје XIV. 

(3) Pure Appl. Chem., 1976, vol. 48, стр. 511. 

(4) Harkins, W.D., Jordan, H.F., J. Amer. Chem. Soc., 1930, vol. 52, стр. 1751. 

A.6. РАСТВОРЛИВОСТ ВО ВОДА 

1. МЕТОД 

Методите кои се опишани се засноваат врз Водичот за испитување на ОЕЦД (1). 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се имаат првични информации за структурната формула, притисокот од 
пареа, дисоцијационата константа и хидролизата (како функција на pH) на 
супстанцијата за изведување на ова испитување. 

Не е достапен ниту еден метод за покривање на целиот обем на растворливи 
супстанции во вода. 

Двата методи на испитување опишани подолу го покриваат целиот обем на 
растворливи материи, но не се применливи на испарливи супстанции: 

 

— еден кој се применува на исклучително чисти супстанции со ниска растворливост 
((< 10-2 грама по литар) и кои се стабилни во вода, кој се именува како „метод на 
еулирањеа во колона“, 

— еден кој се применува на исклучително чисти супстанции со ниска растворливост 
((< 10-2 грама по литар) и кои се стабилни во вода, кој се именува како „метод на 
елуирања во колона“, 

Врз растворливоста во вода на супстанцијата за испитување може значително да 
влијае присуството на онечистување. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦИ 

Растворливоста во вода на една супстанција се определува со концентрацијата за 
заситување на масата на супстанцијата во вода на дадена температура. 
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Растворливоста во вода се определува во единици на маса по волумен на раствор. 
SI единицата е kg/m3 (грама по литар исто така можат да се употребат). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува 
нова супстанција. Тие првенствено треба да служат за повремено да се провери 
функционалноста на методот и да се овозможи споредување со резултати од други 
методи. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Просечната вредност на примерокот и времето кое е потребно за да се постигне 
концентрација за заситување на масата треба да се утврди со едноставно првично 
испитување. 

1.4.1. Метод на елуирање на колоната 

Овој метод се заснова на елуирање на супстанцијата за испитување со вода од 
микро-колоната која е наполнета со инертен поткрепен материјал, како на пример 
стаклени зрна или песок, обложен со вишокот од супстанцијата за испитување. 
Растворливоста во вода се определува кога концентрацијата на масата на елуатот е 
постојана. Ова е прикажано како плато на концентрација во функција на време. 

1.4.2. Метод со колба 

Во овој метод, супстанцијата (цврстите материи треба да се сомелат) се раствора во 
вода на температура до некој степен повисока од температурата на испитување. Кога 
ќе се постигне заситување, смесата се лади и се чува на температурата на која се 
врши испитување, промешувајќи онолку долго колку што е потребно за да се постигне 
рамнотежа. Во спротивно, мерењето може да се изведе и директно на температурата 
на испитување, ако со соодветно земање примероци се обезбеди дека е постигната 
рамнотежа на заситувањето. Потоа, концентрацијата на масата на супстанцијата во 
воден раствор, кој не смее да содржи нарастворени честички, се определува со 
соодветен аналитички метод. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.5.1. Повторливост  

Кај методот на елуирање на колоната,  може да се добие < 30 %; кај методот со колба, 
треба да се очекува < 15 %. 

1.5.2. Чувствителност 

Ова зависи од методот на анализа, но можно е да се определи концентрацијата на маса 
до 10-6 грама по литар. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Услови за испитување 

Испитувањето првенствено се спроведува на 20 ± 0,5 oC. Ако постои сомневање дека 
растворливоста зависи од температурата (> 3 % per oC),  треба да се испитува на уште 
две други температури кои се најмалку 10 oC над и под првично избраната температура. 
Во тој случај, контролата на температурата треба да биде ± 0,1 oC. Избраната температура 
треба да се одржува константна во сите соодветни делови од опремата. 
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1.6.2. Првично испитување 

Приближно 0,1 g од примерокот (цврстите супстанции треба да се сомелат) се пренесува 
во 10ml-тарски цилиндар за мерење со стаклена затка, се додаваат постепено растечки 
волумени на дестилирана вода на собна температура во согласност со чекорите 
прикажани во табелата подолу. 

0,1 g растворливи 
во „x“ ml вода 0,1 0,5 1 2 10 100 > 100 

Приближна 
растворливост 

(грамови по 
литар) 

> 1 000 1000 до 
200 

200 до 
100 

100 до 
50 

50 до 
10 10 до 1 < 1 

По секое додавање на назначената количина на вода, смесата се протресува околу 10 
минути и визуелно се проверува за какви било нерастворени делови од примерокот. Ако, 
после додавањето на 10 ml вода, примерокот или деловите од него останат 
нерастворени, експериментот треба да се повтори во цилиндар за мерење од 100 ml со 
поголеми волумени на вода.  При пониска растворливост времето кое е потребно за 
растворување на супстанција може да е значително подолго (минимум 24 h треба да бидат 
дозволени). Приближната растворливост е дадена во табелата под тој волумен на 
додадена вода во која се појавува целосно растворување на примерокот. Ако 
супстанцијата очигледно е нерастворлива, треба да се дозволат повеќе од 24 ч (најмногу 
96 ч) или треба да се спроведе дополнително растворање за да се потврди дали треба да 
се употреби елуирање на колоната или методот на растворливост со колба. 

1.6.3. Метод на елуирање на колоната 

1.6.3.1. Носач, растворувач и елуент 

Носачот за методот на елуирање во колона треба да е инертен. Можните материјали кои 
можат да се применат се стаклени зрна и песок. Треба да се употреби соодветен испарлив 
растворувач со квалитет на аналитички реагенс за да се нанесе супстанцијата за 
испитување на носачот. Водата која е двојно дестилирана во стаклена или кварцна 
апаратура треба да се користи како елуент. 

Забелешка: 

Водата која доаѓа директно од органски јоноизменувач не смее да се употреби. 

1.6.3.2. Полнење на носачот 

Приближно 600 mg носач се мери и се пренесува во 50 ml колба со кружно дно. 

Соодветна, измерена количина на испитна супстанција се раствара во избраниот 
растворувач. Соодветна количина на овој раствор се додава во пносачот. Растворувачот 
треба целосно да испари, пр. во ротирачки испарувач; во спротивно нема да се постигне 
заситувањето со вода на носачот како резултат на ефектите од поделбата на 
површината на носачот. 

Полнењето на носачот може да предизвика проблеми (погрешни резултати) ако 
супстанцијата за испитување се таложи во облик на масло или различна кристална фаза. 
Овој проблем треба да се испита со експеримент и да се понесе извештај за деталите. 
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Наполнетиот носач може да стои за да се натопи околу два часа во приближно 5 ml вода и 
потоа суспензијата се додава во микроколоната. Алтернативно, сувиот наполнет носач 
може да се истури во микроколоната, која е наполнета со вода и потоа се доведува во 
рамнотежа околу два часа. 

Постапка за испитување: 

Елуирањето на супстанцијата од поткрепниот материјал може да се спроведе на еден 
од два различни начини: 

— со рециркулирачка пумпа (видете слика 1), 

— со сад за израмнување/нивелирање (видете слика 4). 

1.6.3.3. Метод на елуирање на колоната со рециркуларна пумпа 

Апаратура 

Шематски приказ на опремата е даден на слика 1. Соодветната микроколона е прикажана 
на слика 2, иако е прифатлива која било големина, доколку ги исполнува критериумите за 
повторливост и чувствителност. Колоната треба да обезбедува простор од најмалку пет 
волумени на вода и може да држи најмалку пет примероци. Алтернативно, големината 
може да се намали ако се употребува  дополнителниот раствор кој ги заменува почетните 
пет волумени за одстранување на онечистувања..  

Колоната треба да се поврзе со рециркулирачка пумпа  со контролиран проток од 
приближно 25 ml/h. Пумпата се поврзува со конектори од политетрафлуороетилен 
(П.Т.Ф.Е.) и/или стакло. Колоната и пумпата, кога ќе се состават, треба да имаат можност за 
земање примероци од ефлуентот и за изедначување на главниот простор со 
атмосферскиот притисок. Материјалот од колоната се поткрепува со мал чеп од стаклена 
волна (5 mm) која исто така служи и за филтрирање на честичките. Рециркуларната пумпа 
може да биде на пример, перисталичка пумпа или пумпа со мембрана (треба да се 
внимава да не дојде до загадување и/или апсорпција кај материјалот од цевката). 

Постапка за мерење 

Започнува протокот низ колоната се. Се препорачува да се употребува стапка на протек 
од приближно 25 ml/hr (ова соодветствува на 10 волумени на полнењето/час за опишаната 
колона). Првите пет волумени на подлогата (најмалку) се исфрлуваат за да се отстранат 
примесите кои се растворливи во вода. По ова, рециркуларната пумпа може да работи 
додека да се постигне рамнотежа, како што е опишано со пет последователни примероци 
чии концентрации не се разликуваат за повеќе од ± 30 % по случаен избор. Овие 
примероци треба да се одделат еден од друг по временски интервали кои 
соодветствуваат на поминот од најмалку 10 волумени на полнењето на елуентот. 

1.6.3.4. Метод на елуирање на колоната со сад за израмнување 

Апаратура (видете фигури 4 и 3) 

Сад за израмнување: Поврзувањето со садот за израмнување се прави со употреба на 
спојка од брусено стакло која се поврзува со ПТФЕ цевка. Се препорачува да се употребува 
стапка на протек од приближно 25 ml/hr. Последователни фракции од елуатот треба да се 
соберат и анализираат со избраниот метод. 
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Постапка за мерење 

Фракциите од средниот обем на елуатот, кога концентрациите се постојани (± 30 %) во 
најмалку пет последователни делови, се користат за определување на растворливост во 
вода.  

Во двата случаи (со употреба на пумпа или сад за израмнување), треба да се изведе второ 
испитување со проток које за половина помалк од протокот во првото испитување.  Ако 
резултатите од двете испитувања се совпаѓаат, испитувањето е задоволително; ако 
постои повисока очигледна растворливост со помала стапка на протек, тогаш 
преполовувањето на стапката на проток треба да продолжи додека да две 
последователни испитувања не ја дадат истата растворливост. 

Во двата случаи (со употреба на рециркулаторна пумпа или сад за израмнување) 
фракциите треба да се проверат за присуство на колоидни материи/честици со Тиндал  
ефект ( распрскување на сноп од светлина). Присуството на такви честички ги прави 
резултатите неважечки и испитувањето треба да се повтори со подобрено филтрирање низ 
колоната. 

pH на секој примерок треба да се забележува. Треба да се направи второ испитување на 
истата температура.  

1.6.4. Метод со колба 

1.6.4.1. Апаратура 

За методот со колба потребен е следниот материјал: 

— вообичаени стаклени лабораториски садови и инструменти, 

— уред соодветен за мешање на растворипри контролирани постојани температури, 

— центрифуга (првенствено термостатирана), ако се работи со емулзии и 

— опрема за аналитичко определување. 

1.6.4.2. Постапка за мерење 

Количината на материјал кој е потребен за заситување на посакуваниот волумен на вода 
се проценува од прелиминарните испитувања. Потребниот волуменот на вода ќе зависи 
од аналитичкиот метод и опсегот на растворливост. Се мери количина на материјалот 
околу пет пати поголема од онаа утврдена со прелиминарните испитувања и се става  во 
секој од трите стаклени садови кои се затворени со стаклени затворачи (пр. кивети за 
центрифугирање, колби). Определениот волумен на вода се додава во секој сад и 
садовите цврсто се затвораат. Затворените садови потоа се мешаат на 30 oC. (Треба да 
се употребува уред за протресување или  за мешање кој може да функционира на 
постојана температура, на пр. магнетско мешање во термостатски контролирана водена 
бања). По еден ден, еден од садовите се отстранува и повторно се урамнотежува во рок од 
24 часа на температурата на испитување со повремено протресување. Содржината на 
садот потоа се става во центрифуга на температура за испитување и концентрацијата 
на испитуваната супстанција во чиста водена фаза се определува со соодветен 
аналитички метод. Другите два сада се третираат на сличен начин по почетното 
врамнотежување на 30 oC во рок од два и три дена, соодветно. Ако резултатите од 
концентрацијата од најмалку двата последни садови соодветствуваат со можноста за 
повторливост која се бара како услов, испитувањето е задоволително. Целото 
испитување треба да се повтори, со употреба на подолги временски периоди на 
врамнотежување, ако резултатите од садовите 1, 2 и 3 покажуваат тенденција на 
зголемување на вредностите.. 
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Постапката за мерење исто така може да се изведе без претходна инкубација на 30 oC. Со 
цел да се процени брзината на воспоставување на рамнотежа на заситувањето, 
примероците се земаат сè додека времето на мешање повеќе не влијае на 
концентрацијата на испитуваниот раствор. 

pH на секој примерок треба да се запише. 

1.6.5. Анализа  

Се претпочита аналитички метод кој е соодветен за определување на секоја одредена 
супстанција, бидејќи малите количини на растворливи онечистувања можат да 
предизвикаат големи грешки во измерената растворливост. Примери од таквите методи 
се: гасна или течна хроматографија, методи на титрација, фотометриски методи, 
волтаметриски методи. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. МЕТОД НА ЕЛУИРАЊЕ НА КОЛОНАТА 

Средната вредност од најмалку пет последователни примероци која се зема од платото за 
заситување треба да се пресмета за секое испитување, како и вредноста на стандардното 
отстапување(стандардна девијација). Резултатите треба да бидат дадат во единици на 
маса по волумен на раствор. 

Средните вредности кои се пресметуваат за две испитувања во кои се користени различни 
брзини на пророк се споредуваат и треба да имаат повторливост помала од 30 %. 

2.2. МЕТОД СО КОЛБА 

Поединечните резултати треба да се наведат за секоја од трите колби и ако тие 
резултати се константни (повторливост помала од 15 %) треба да се пресмета 
просечната вредност и да се дадат во единици на маса по волумен раствор. Ова може да 
бара повторно претворање на единиците на маса во единици на волумен, со употреба на 
густината кога растворливоста е многу висока (> 100 грама по литар). 

3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. МЕТОД НА ЕЛУРАЊЕ НА КОЛОНАТА 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— резултатите од прелиминарните испитувања, 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања), 

— поединечни концентрации, брзина на проток и pH на секој примерок, 

— средните вредности и стандардните девијации од најмалку пет примероци од платото 
на заситување за секое испитување, 

— просекот на две последователни, прифатливи испитувања, 

— температурата на водата во текот на процесот на заситување, 

— користениот методот на анализа, 

— природата на носачот кој се употребува, 

— полнење на носачот, 

— растворувачот кој се употребува, 
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— доказ за било каква хемиска нестабилност на супстанцијата во текот на 
испитувањето и методот кој се употребува, 

— сите информации кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите, особено во 
однос на онечистувањата и физичката состојба на супстанцијата. 

3.2. МЕТОД СО КОЛБА 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— резултатите од прелиминарните испитувања, 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања), 

— поединечните аналитички определувања и просечната вредност каде повеќе од една 
вредност  била определена за секоја колба, 

— pH на секој примерок, 

— просечната вредност за различните колби кои биле усогласени, 

— температурата на испитувањето, 

— користениот аналитичкиот метод , 

— доказ за било каква хемиска нестабилност на супстанцијата во текот на 
испитувањето и методот кој се употребува, 

— сите информации кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите, особено во 
однос на онечистувањата и физичката состојба на супстанцијата. 

 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 105, Decision of the Council C(81) 30 final. 

(2) NF T 20-045 (AFNOR) (September 85) Chemical products for industrial use — Determination 
of water solubility of solids and liquids with low solubility — Column elution method. 

(3) NF T 20-046 (AFNOR) (September 85) Chemical products for industrial use — Determination 
of water solubility of solids and liquids with high solubility — Flask method. 
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Додаток  

Слика 1 

Метод на елуирање на колоната со рециркуларна пумпа 

 

 
MK Јазик: 
Atmospheric equilibration = изедначување на притисокот 
Flow meter = мерач на брзината на проток 
Recirculating pump = рециркулаторна пумпа 
Microcolumn = микроколона 
Thermostatically controlled circulating pump = термостатски контролирана циркулирачка пумпа 
Two-way valve for sampling = двонасочен вентил за земање примероци
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Слика 2 

Типична микроколона (Сите димензии изразени во милиметри) 

 
MK Јазик:  
Connection for ground glass joint = шлифуван спој 
Headspace = простор во колоната (влез во колоната) 
Interior 5 = Внатрешни 5 
Exterior 19 = Надворешни 19 
Plug of glass wool = Затка од стаклена волна 
Stopcock with two way action = двосмерна славина  
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Слика 3 

Типична микроколона (Сите димензии изразени во милиметри) 

 
 MK Јазик:  
Connection for ground glass joint = шлифуван спој 
Headspace = простор во колоната(влез во колоната) 
Interior 5 = Внатрешни 5 
Exterior 19 = Надворешни 19 
Stopcock with two way action = двосмерна славина  
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Слика 4 

Метод на елуирање на колона со сад за израмнување/нивелирање 

 
1 = Сад за израмнување/нивелирање (пр.  колба од 2,5 литри)  

2 = Колона (видете слика 3) 

3 = Собирач на фракции 

4 = Термостат 

5 = Тефлонска цевка 

6 = шлифуван спој 

7 = цевка за вода (помеѓу термостатот и колоната, внатрешен дијаметар:  
приближно 8 mm) 

A.8. КОЕФИЦИЕНТ НА ПОДЕЛБА 

1. МЕТОД 

Методот „протресување на колба“ кој е опишан се заснова врз Водичот за 
испитување на ОЕЦД (1). 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се имаат прелиминарни информации за структурната формула, 
константата на дисоцијација, растворливоста во вода, хидролиза, растворливост на 
n-октанол и површинскиот напон на супстанцијата која се испитува. 

Мерењата кај супстанции кои се јонизираат треба да се прават на супстанциии во 
нивна сопствена нејонизирана форма (слободна киселина или слободна база) што се 
постигнува со употреба на соодветен пуфер чија pH вредност е најмалку една pH 
единица под (слободна киселина) или над (слободна база) pK. 
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Овој метод на испитување опфаќа две посебни постапки: методот со протресување  
во колба и високо ефикасна течна хроматографија (ХПЛЦ). Првото се применува кога 
log Pow вредноста (видете подолу за дефиниции) е во опсегот од – 2 до 4 и второто во 
опсегот од 0 до 6. Пред да се спроведае било која од експерименталните постапки, 
треба најпрво да се добијат прелиминарни проценки за коефициентот на поделба. 

Методот со протрессвање во колба се применува единствено на чисти супстанции 
кои се растворливи во вода и n-октанол. Не се применува на површински активни 
материјали (за кои се  пресметува или проценува вредноста врз основа 
нарастворливоста во вода и во n-октанол). 

ХПЛЦ методот не се применува на јаки киселини и бази, комплекси на метали, 
површински активни материјали или супстанции кои реагираат со елуентот. За овие 
материјали, треба да се пресметат или процени коефицинетот на поделба  врз 
основа на растворливоста во вода и во n-октанол.. 

ХПЛЦ методот е помалку чувствителен на присуството на онечистувања во 
соединението кое се испитува отколку методот со протресување на колбата. Меѓутоа, 
во некои случаи онечистувањата можат да ја отежнат интерпретацијата на 
резултатите поради тоа што положбата на пиковите станува несигурна.  За смесите 
кај кои лентите во хроматограмот не се раздвојуваат, треба да се наведат горните и 
долни граници на log P. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦИ 

Коефициентот на поделба (P) се дефинира како сооднос на рамнотежните 
концентрации (ci) на растворена супстанција во двофазен систем кој се состои од два 
растворувачи кои не се мешаат. Во случајот на n-октанол и вода: 

cn-octanol Pow = cwater 

Коефициентот на поделба (P) при тоа е количник на две концентрации и обично се 
изразува во облик на логаритамска вредност со основа 10 (log P). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Метод со протресување на колба 

Референтните супстанции не треба да се вклучуваат во сите случаи кога се испитува 
нова супстанција. Тие првенствено треба да служат за повремено да се провери 
функционалноста на методот и да се дозволи споредување со резултати од други 
методи. 

ХПЛЦ метод 

Со цел да се направи корелација на измерените ХПЛЦ вредности на едно 
соединение со неговата P вредност, треба да се конструира калибрациона крива на 
зависност на log P од хроматографските податоци со најмалку шест референтни 
точки. На корисникот останува да ги избере соодветните референтни супстанции. 
Секогаш кога тоа е можно, најмалку една референтна супстанција треба да има 
вредност на Pow над онаа на супстанцијата која се испитува и една референтна 
супстанција да има вредност на Pow помал од онаа на супстанцијата која се испитува. 
За вредностите на log P помали од 4, калибрирањето може да се заснова на 
податоците добиени со методот со протресување во колба. За вредностите log P кои 
се поголеми од 4, калибрирањето може да се заснова на валидирани вредности од 
делата ако истите се во согласност со пресметаните вредности. За подобра 
прецизност, се претпочита да се изберат референтни супстанции кои се имаат 
слична структурасо супстанциијата која се испитува. 
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На располагање се проширени списоци на вредности на log Pow за многу групи на хемикалии 
(2)(3). Ако податоците за коефициентите на поделба со структурно слични соединенија не се 
на располагање, тогаш може да се употреби поопшто калибрирање со други референтни 
соединенија. 

Во Додаток 2 се дава список на препорачани референтни супстанциии и нивни Pow 
вредности. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

1.4.1. Метод со протресување на колба 

Со цел да се утврди коефициент на поделба, треба да се постигне рамнотежа помеѓу 
сите состојки на системот кои дејствуваат меѓу себе и да се утврдат концентрацииите на 
растворените супстанции во две фази. Едно истражување наведено во делата на оваа 
тема посочува дека можат да се употребат неколку различни техники за да се реши овој 
проблем, т.е. преку мешање на две фази кои потоа се одделуваат со цел да се утврди 
концентрацијата на рамнотежа на супстанцијата која се испитува. 

1.4.2. ХПЛЦ метод 

ХПЛЦ се изведува на аналитички колони кои се комерцијално достапни со цврста фаза која 
содржи долги ланци од јаглеводород (пр. C8, C18) хемиски сврзани со силициум оксид. 
Хемикалиите кои се вбризгани во таква колона се движат по неа со различна брзина поради 
различните степени на поделба помеѓу подвижната фаза и неподвижната јаглеводородна 
фаза.Смеши од хемикалии се елуираат согласно нивната хидрофобност, при што 
хемикалии растворливи во вода елуираат први, а хемикалиите кои се растворливи во 
масло последни, сразмерно на нивниот коефициент на поделба на јаглеводород-вода. 
Ова ја овозможува врската помеѓу времето на задржување на таквата колона (обратна 
фаза) и да се утврди коефициентот на поделба n-октанол/вода. Коефициентот на поделба 
се изведува од факторот на капацитет k, кој е даден со равенката: 

tr -to k= to 

во која, tr = времето на задржување на супстанциијата за испитување( ретенционо време) 
и to = просечното време кое му е потребно на еден молекул на растворувачот да помине 
низ колоната (мртво време). 

Не се потребни квантитативни аналитички методи и единствено е потребно 
определување на времето на елуирање. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.5.1. Повторливост  
Метод со протресување на колба 

За да се обезбеди прецизност на коефициентот на поделба, треба да се направат двојни 
определувања на три различни услови на испитување, со што количината на супстанцијата 
како и соодносот на волумените на растворувачот можат да се разликуваат. Утврдените 
вредности на коефициентот на поделба изразени како нивни заеднички логаритми треба да 
се во опсегот од ± 0,3 log единици. 

ХПЛЦ метод 

За да се зголеми довербата во мерењето, треба да се направат двојни определувања. 
Вредностите на log P изведени од поединечните мерења треба да се во опсег од ± 0,1 log 
единици. 

 



Стр. 76 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

1.5.2. Чувствителност 

Метод со протресување на колба 

Опсегот на мерење на овој метод го определува детекциониот лимит на аналитичката 
постапка. Ова треба да овозможи проценка на вредностите на log Pow во опсегот од – 2 до 
4 (понекогаш кога се постојат услови, овој опсег може да се прошири до log Pow до 5) кога 
концентрацијата на растворената супстанца во било кој растворувал не е поголема од 
0,01 mol по литар. 

ХПЛЦ метод 

ХПЛЦ методот овозможува коефициентите на поделба да се проценат во опсег log Pow од 
0 до 6. 

Нормално, коефициентот на поделба на соединение може да се процени до ± l log 
единица на вредноста добиени со протресување на колба. Типични корелации можат да се 
најдат во делата (4)(5)(6)(7)(8). Поголема прецизност може да се постигне кога кривите на 
корелација се засноваат на структурно-поврзаните референтни соединенија (9). 

1.5.3. Особеност  

Метод со протресување на колба 

Нернстовиот закон за поделба се применува само при постојана температура, притисок и 
pH за разблажени раствори. Строго се применува на чиста супстанција која се распрскува 
помеѓу два чисти растворувачи. Ако се појават неколку различни растворени супстанции 
во еден или во двата растворувачи во исто време ,ова може да влијае врз резултатите. 

Дисоцијацијата или асоцијацијата на растворените молекули резултира во отстапување од 
Нернстовиот закон за поделба. На тие отстапувања  укажува фактот дека коефициентот на 
поделба станува зависен од концентрацијата на растворот. 

Поради вклученоста на повеќекратна рамнотежа, овој метод на испитување не треба да се 
применува на соединенија кои можат да се јонизираат без примена на исправка. 
Употребата на пуфер наместо вода треба да се земе предвид за тие соединенија; pH на 
пуферот треба да се разликува најмалку за 1 pH единица од pKa од супстанцијата и имајќи 
го на ум влијанието на оваа pH за животната средина. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Првична проценка на коефициентот на делењето 

Коефициентот на поделба се проценува првенствено со употреба на метод за 
пресметување (видете Додаток 1) или каде е можно/соодветно, од соодносот на 
растворливоста на  супстанциијата која се испитува во чисти растворувачи (10). 

1.6.2. Метод со протресување на колба 

1.6.2.1. Подготовка  

n-Октанол: определувањето на коефициентот на поделба треба да се спроведе со реагенс 
со висока аналитичка чистота. 

Вода: треба да се користи водата која е дестилирана или двојно дестилирана во стаклена 
или кварцна апаратура. За соединенија кои можат да се јонизираат, се користат пуферски 
раствори наместо вода,  ако нивната употреба е оправдана. 
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Забелешка: 

Водата која се зема директно од јонскиот изменувач не треба да се употребува. 

1.6.2.1.1. Претходно заситување на растворувачите 

Пред да се утврди коефициент на поделба, фазите од системот на растварање взаемно се 
заситуваат со протресување на температурата на експериментот. За да се направи ова, 
практично е да се протресат две големи боци со аналитички n-октанол со висока чистота 
или вода, се додава доволна количина на другиот растворувач и во рок од 24 часа се 
меша на механички протресувач ,потоа се остава да стои доволно долго за да се дозволи 
фазите да се одвојат и да се постигне состојба на заситување. 

1.6.2.1.2. Подготовување за испитувањето 

Вкупната количина на двата растворувачи треба речиси цел да го исполни садот за 
испитување. Ова ќе помогне да се спречи загуба на материјалот заради испарување. 
Соодносот на волуменот и количината на супстанцијата која се испитува треба да се се 
утврдува со следново: 

—прелиминарна проценка на коефициентот на поделба (видете погоре), 

— минималната количина на супстанцијата која се испитува неопходна за аналитичката 
постапка, и 

— ограничувањата кои се однесуваат на максималната концентрација во двата 
растворувачи од 0,01 mol по литар. 

Се спроведуваат три испитувања. Во првото, се користи пресметаниот сооднос на 
волуменот на n-октанол наспрема вода; во второто, соодносот се дели со два; и со 
третиот се множи со два (пр. 1:1, 1:2, 2:1). 

1.6.2.1.3. Супстанција за испитување 

Се подготвува основен/матичен раствор во n-октанол претходно заситен со вода. 
Концентрацијата на овој основен/матичен раствор треба прецизно да се утврди пред да 
се пристапи кон определувањето на коефициентот на поделба. Овој раствор треба да се 
чува во услови кои ја обезбедуваат неговата стабилност. 

1.6.2.2. Услови за испитување 

Температурата на испитување треба да се одржува постојана ((± 1 oC) и се наоѓа во 
опсег од 20 до 25 oC. 

1.6.2.3. Постапка за мерење 

1.6.2.3.1. Воспоставување на рамнотежа на поделба 

Двојни садови за испитување кои ги содржат потребните, прецизно измерени количини на 
двата растворувачи заедно со потребната количина на основен/матичен раствор  треба 
да се подготват за секој од условите на испитување. 

Фазите со n-октанол се мерат волуменски. Садовите за испитување треба или да се 
стават во соодветен протресувач или да се протресуваат рачно. Кога се употребуваат 
кивети за центрифуга, препорачан метод е цевката да ротира  брзо под агол од 180o околу 
нејзината трансверзална оска за воздухот кој е фатен внатре да се подигне низ двете 
фази.  Искуството покажало дека 50 такви вртења се обично доволни за воспоставување 
на рамнотежа на поделбата. Заради сигурност, се препорачуваат 100 вртења во рок од 
пет минути. 
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1.6.2.3.2. Одделување на фаза 

Кога е потребно, со цел да се одвојат фазите, треба да се изведе центрифугирање на 
смесата. Ова треба да се направи во лабораториска центрифуга која се одржува на 
собна температура или ако се употребува центрифуга во која не се контролира 
топлината, киветите за центрифугирање треба да се чуваат, заради урамнотежување, на 
температурата на испитување најмалку еден час пред анализата.  

1.6.2.4. Анализа  

За определување на коефициентот на поделба, потребно е да се утврдат концентрациите 
на супстанциијата за испитување во двете фази. Ова може да се направи со аликвота на 
секоја од двете фази од секоја кивета/епрувета за секој услов на испитување и нивна 
анализа со избрана постапка. Вкупната количина на супстанцијата која е присутна во 
двете фази треба да се пресметува и спореди со количината на супстанцијата која е 
внесена на почетокот на тестот. 

Од водената фаза треба да се земе примерок со постапка која го намалува ризикот од  
вклучување на траги од n-октанол: стаклен шприц со игла која се отстранува може да се 
употребува за да се земе примерок од водената фаза. Шприцот треба најпрво делумно да 
се исполни со воздух. Воздухот треба нежно да се отстрани додека иглата влегува низ 
слојот од n-октанол. Соодветен волумен на водена фаза се повлекува во шприцот. Шприцот 
брзо се вади од растворот и иглата се отстранува. Содржината од шприцот може потоа да 
се употреби како воден примерок. Концентрацијата во двете одделни фази пожелно е да 
се утврди со метод специфичен за определената супстанција. Примери на аналитички 
методи кои можат да бидат соодветни се: 

— фотометриски методи, 

— гасна хроматографија, 

— високо ефикасна течна хроматографија . 

1.6.3. ХПЛЦ метод 

1.6.3.1. Подготовка  

Апаратура 

Потребен е течен хроматограф, вклопен со пумпа која не пулсира и соодветен уред за 
детекција. Се препорачува употреба на инјектор со јамки за вбризгување. Присуството на 
поларни групи во недвижната фаза може сериозно да ја наруши прецизноста на ХПЛЦ 
колоната. Затоа, недвижните фази треба да имаат минимален процент на поларни групи 
(11). Можат да се употребат комерцијални микрочестични реверсно-фазни пакувања или 
претходно подготвени колони. Сигурносна колона може да се постави помеѓу системот за 
инјектирање и аналитичката колона. 

Подвижна (мобилна)фаза 

Се употребуваат метанол со ХПЛЦ чистота и вода  со ХПЛЦ чистота за подготвување на 
растворувач за елуирање кој се дегазира пред употреба. Треба да се употребува 
изократско елуирање. Треба да се користа соодноси метанол/вода со минимална 
содржина на вода од 25 %. Обично смеса од метанол/вода во сооднос 3:1 (v/v) е доволна 
за елуирање на соединенија со log P 6 во рок од еден час, на проток од 1 ml/min. За 
соединенија со висока вредност на log P, може да е потребно да се намали времето на 
елуирање (како и на референтните соединенија) со намалување на поларноста на  
подвижната фаза или на должината на колоната. 
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Супстанциите со многу мала растворливост во n-октанол имаат тенденција да дадат 
ненормално ниски вредности на log Pow со ХПЛЦ методот; пиковите на тие соединенија 
понекогаш го придружуваат фронтот на растворувачот. Ова е веројатно резултат на 
фактот дека процесот на поделба е премногу спор за да се постигне рамнотежа во време 
кое вообичаено се зема за ХПЛЦ поделба.. Намалувањето на брзината на проток и/или 
снижувањето на соодносот на метанол/вода може да биде ефикасно за да се добие 
веродостојна вредност. 

Испитните и референтните соединенија треба да бидат растворливи во подвижната фаза 
во доволни концентрации за да се овозможи нивна детекција. Единствено во исклучителни 
случаи адитивите можат да се употребуваат со смеса од метанол-вода, бидејќи адитивите 
ќе ги променат својствата на колоната. За хроматограми со адитиви задолжително е да се 
употребува одделна колона од истиот вид. Ако метанол-вода не е соодветно, можат да се 
употребуваат други смеши на органски растворувачи-вода , на, пр. етанол-вода или 
ацетонитрил-вода. 

pH вредноста на елуентот е критична за соединенијата кои можат да се јонизираат. Таа 
треба да биде во рамките на работниот pH обем на колоната, кој вообичаено е помеѓу 2 и 
8. Се препорачува употреба на пуфер. Треба да се внимава за да се избегнат 
преципитација на соли на колоната и нејзино нарушување што се случува кај некои смеши 
од органска фаза/пуфер. ХПЛЦ мерењата со недвижни(стационарни) фази на база на 
силициум оксид над pH 8 не се препорачуваат бидејќи употребата на алкална, подвижна 
фаза може да предизвика нарушување на функционалноста на колоната. 

Раствори  

Референтните соединенија треба да бидат со нголема можна чистота. Соединенијата кои 
треба да се употребат за испитувањето или заради калибрирање се растворуваат во 
подвижната фаза доколку е тоа можно. 

Услови за испитување 

Температурата во текот на мерењето не треба да варира повеќе од ± 2 K. 

1.6.3.2. Мерење 

Пресметување на мртво време to 

Мртвото време to може да се утврди со користење на серија на хомолози (пр. n-алкил 
метил кетони ) или органски соединенијакои не се задржуваат на колоната (пр. тиуреа или 
формамид). За пресметување на мртво време to со користење на серија на хомолози, се 
вбризгува група од најмалку седум членови на хомологната серија и се определуваат 
соодветни времиња на задржување(ретенција). Ретенционите времиња tr (nc + 1) се 
нанесуваат на графикот како функција на tr(nc) и се одредуваат пресекот a и закосувањето 
b на регресивната равенка: 

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

при што  

nc = број на јаглеродни атоми 

Мртвото време to потоа се пресметува со: to = a/(1 - b) 
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Калибрациона крива 

Следниот чекор е да се направи корелација на вредностите на log k наспрема log p за 
соодветни референтни соединенија. Во пракса, група од помеѓу 5 и 10 стандардни 
референтни соединенија чиј log p е околу очекуваниот опсег се вбризгуваат истовремено 
и времињата на задржување се определуваат, по можност со интегратор кој е поврзан со 
систем за детекција. Соодветните логаритамски вредности на факторите на капацитет, 
log k, се пресметуваат и се прикажуваат како функција на log p утврдена со методот со 
колба со протресување. Калибрирањето се изведува на редовни интервали, најмалку 
еднаш дневно, за да се компензираат можните промени во функционалноста на 
колоната. 

Определување на факторот на капцитет на супстанцијата за испитување 

Супстанцијата за испитување се вбризгува во најмалата можна количина на подвижната 
фаза. Времето на задржување (ретенционо време) се определува (во две одредувања), 
што овозможува пресметување на факторот на капацитет k. Од калибрациската крив на 
референтните соединенија, може да се интерполира коефициентот на поделба на 
супстанцијата за испитување. Кај многу мали и многу високи коефициенти на поделба, 
потребна е екстраполација. Во тие случаи, треба особено да се внимава на границите на 
довербата на регресивната крива. 

2. ПОДАТОЦИ 

Метод со протресување на колба 

Веродостојноста на утврдените вредности на P може да се испитува со споредување на 
средните вредности на двојните определувања со целокупна средна вредност. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето, доколку е возможно, ги содржи следните информации: 

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентитет и онечистувања), 

— кога методите не се применливи (пр. површински активни материјали), треба да се 
обезбеди пресметана вредност или проценка врз основа на поединечната растворливост 
во n-октанол и во вода, 

— сите информации и забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите, 
особено во однос на онечистувањата и физичката состојба на супстанцијата. 

За метод со протресување на колба: 

— резултатот од прелиминарната проценка, ако има, 

— температура на определувањето, 

— податоци за аналитичките постапки употребени при определувањето на 
концентрациите, 

— време и брзина на центрифугирањето, ако се вршело, 

— измерените концентрации во двете фази за секое определување (ова значи дека 
вкупно се пријавуваат 12 концентрации), 

— тежина на испитуваната супстанција, волуменот на секоја фаза во секој сад за 
испитување и вкупната пресметана вредност на супстанцијата за испитување која е 
присутна во секоја фаза по воспоставувањето на рамнотежата, 
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— пресметаните вредности на коефициентот на поделба (P) и средната вредност треба 
да се пријават за секоја група на услови на испитувањето, како и средната вредност за 
сите определувања. Ако има знаци за зависност на концентрациите на коефициентот на 
поделба, тоа треба да се наведе во извештајот, 

— стандардното отстапување на поединечни вредности на P од нивните средни 
вредности треба да се пријави, 

— средната вредност на P од сите определувања треба исто така да се изрази како 
негов логаритам (основа 10), 

— пресметаната теоретска Pow кога оваа вредност е утврдена или кога измерената 
вредност е > 104, 

— pH вредност на водата која се употребува и на водената фаза во текот на 
експерименот, 

— ако се користат пуфери, причините за употребата на пуфери наместо вода, состав, 
концентрација и pH вредност, pH вредност на водената фаза пред и по експериментот. 

За ХПЛЦ метод: 

— резултатот од прелиминарната, ако има, 

— испитуваната и референтна супстанција и степенот на нивна чистота, 

— опсег на температура на определувањата, 

— pH вредност на која се прават определувањата, 

— детали за аналитичката и сигурносната колона, подвижна фаза и начини на 
детекција, 

— податоци за ретенционото време и литературни вредности за log P за референтни 
соединенија кои се користени за калибрирањето, 

— детали за регресивната крива (log k наспрема log P), 

— податоци за просечно ретенционо време и интерполирана вредност на log P за 
испитуваното соединение, 

— опис на опремата и условите на испитување, 

— профил на елуирање, 

— количини на испитуваните и референтните супстанции кои се воведуваат во 
колоната, 

— мртво време и како тоа се мери.  
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Додаток 1  

Методи на пресметување/проценка 

ВОВЕД 

Општиот вовед во методите на пресметување, податоците и примери може да се 
најде во Прирачникот за методите за оценување на особините на хемикалиите (а)  

Можат да се употребуваат пресметани вредности на Pow: 

— за ода се одбере најсоодветна експериментална метода (опсег за метод со колба 
со протресување: log Pow: - 2 до 4, опсег за метод со ХПЛЦ: log Pow: 0 до 6), 

— за избор на соодветни услови за испитување (пр. референтни супстанции за 
ХПЛЦ постапка, сооднос на волумен на n-октанол/вода за методот со колба со 
протресување), 

— како интерна лабораториска проверка на можните грешки при експериментот, 

— за обезбедување на проценета вредност на Pow во случаите каде 
експерименталните методи не можат да се применуваат од технички причини.  

МЕТОД ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ 

Првична проценка на коефициентот на поделбга 
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Вредноста на коефициентот на поделба може да се процени врз основа на  
растворливоста на испитуваната супстанција во чисти растворувачи:  За оваа цел: 

 

МЕТОДИ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

Начело на методите на пресметување 

Сите методи за пресметување се засноваат на формалната фрагментација на 
молекулата во соодветни структури за кои се познати конзистентни Pow-добивки. Log 
Pow на целата молекула потоа се пресметува како збир од нејзините соодветни 
вредности на фрагменти плус збирот од корекциите заради интрамолекулските 
интеракции. 

Достапни се списоци за константи на фрагментите и корекциските членови во 
(б)(в)(г)(д);. Некои од нив редовно се ажурираат (б). 

Критериуми за квалитет 

Воопшто, објективноста на методот за пресметување опаѓа со зголемувањето на 
сложеноста на соединението кое се испитува. Во случајот на едноставни молекули со 
мала молекулска тежина и една или две функционални групи, може да се очекува 
отстапување од 0,1 до 0,3 log Pow единици помеѓу резултатите на различните методи 
на фрагментација и измерената вредност. Во случајот на посложени молекули, 
границата на грешката може да биде поголема. Ова ќе зависи од објективноста и 
достапноста на вредностите на константите кои се однесуваат на одредени 
фрагменти, како и на способноста да се препознаат интрамолекулските интеракции 
(пр. водородните врски) и исправната употреба на корекциите (проблемот е помал 
ако се користи компјтерскиот софтвер CLOGP-3) (б). Во случајот на соединенија  кои 
јонизираат значајно е исправното толкување на анелектризираноста и степенот на 
јонизација. 

Постапки за пресметување 

π-метод на Ханш 

Оригиналната константа на хидрофобен субституент π, воведена од Fujira et al. (ѓ) се 
дефинира како: 

 

при што Pow (PhX) е коефициентот на поделба на ароматичен дериват , а Pow (PhH) на 
матичното соединение 

 

Во согласност со неговата дефиниција π-методот е применлив предоминантно за 
ароматични супституенти. π-вредностите за голем број на супституенти се дадени во 
табела (б)(в)(г). Тие се користат за пресметување на log Pow за ароматични молекули 
или субструктури. 
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Метод на Рекер 

Според Рекер (е) log Pow вредноста се пресметува како што следува: 

 

при што fi претставува константа на различни молекуларни фрагментни и ai е 
фреквенцијата(честотата) на нивното појавување во молекулата која се испитува. 
Исправките (корекционите членови) можат да се изразат како производ на интеграл 
со една константа Cm (т.н. магична константа). Фрагментните константи fi и Cm се 
утврдени од списокот од 1 054 експериментални Pow вредности (825 соединенија) со 
употреба на повеќекратната регресивна анализа (в)(ж). Определувањето на 
интеракциските термини се врши според збир од правила кои се опишани во делата 
(д)(ж)(з). 

Метод на Ханш-Лео 

Според Ханш и Лео (в), log Pow вредноста се пресметува од: 

 

при што fi ги претставува константите на различните молекуларни фрагмент, Fj 
корективна вредност и ai, bj соодветната честота на појавување во молекулот.  

 

Изведен од експериментално утврдени Pow вредности, со метод на обиди и грешки 
утврден е список на вгредности на константи за атоми и групи и корективни вредности 
Fj (т.н. фактори).  Корективните вредности се поделени во неколку различни класи 
(а)(в). Релативно е комплицирано и одзема многу време да се земат предвид сите 
правила и исправки. За таа цел развиени се софтверски пакети (б). 

Комбиниран метод 

Пресметувањето на log Pow на комплексни молекули може значително да се подобри, 
ако молекулата се подели на поголеми потструктури за кои се достапни веродостојни 
log Pow вредности од табелите (б)(в) или од сопствените мерења. Тие фрагменти (пр. 
хетероциклични соединенија, антрахинон, азобензен) потоа можат да се комбинираат 
со Ханшовите π-вредности или со фрагментните константи на Рекер или Лео. 

Забелешки 

(i) Методите на пресметување можат да се применат единствено на делумно или 
целосно јонизирани соединенија кога е можно да се земат предвид потребните 
фактори на корекција; 

(ii) ако интрамолекулските водородни врски можат да се воспостават, соодветните 
корекции (прибл. + 0,6 to + 1,0 log Pow единици) треба да се додадат (а). Индикации за 
присуство на такви врски можат да се добијат од стерео моделите или 
спектроскопските податоци за молекулата; 

(iii) Ако се можни неколку таутомерни облици, како основа за пресметување треба да 
се користи најверојатниот облик ;  

(iv) треба внимателно да се следат ревизиите  на списоците на константите на 
фрагментите. 
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ИЗВЕШТАЈ  

Кога се употребуваат методи на пресметување/проценување, извештајот од 
испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— опис на супстанцијата (смеса, онечистувања, итн.), 

— индикација за можно интрамолекуларно водородни врски, дисоцијација, 
наелектризираност и какви било други необични ефекти (пр. таутомерија), 

— опис на методот на пресметување, 

— идентификација на базата на податоци, 

— особености во изборот на фрагменти, 

— сеопфатна документација за пресметувањето. 

ДЕЛА 

(a) W.J. Lyman, W.F. Reehl and D.H. Rosenblatt (ed.), Handbook of Chemical Property Estimation 
Methods, McGraw-Hill, New York, 1983. 

(б) Pomona College, Medicinal Chemistry Project, Claremont, California 91711, USA, Log P 
Database and Med. Chem. Software (Program CLOGP-3). 

(в) C. Hansch, A.J. Leo, Substituent Constants for Correlation Analysis in Chemistry and Biology, 
John Wiley, New York, 1979. 

(г) A. Leo, C. Hansch, D. Elkins, Chem. Rev., 1971, vol. 71, стр. 525. 

(д) R.F. Rekker, H.M. de Kort, Eur. J. Med. Chem. -Chill. Ther. 1979, vol. 14, стр. 479. 

(ѓ) T. Fujita, J. Iwasa and C. Hansch, J. Amer. Chem. Soc., 1964, vol. 86, стр. 5175. 

(е) R.F. Rekker, The Hydrophobic Fragmental Constant, Pharmacochemistry Library, Elsevier, 
New York, 1977, vol. 1. 

(ж) C.V. Eadsforth, P. Moser, Chemosphere, 1983, vol. 12, стр. 1459. 

(з) R.A. Scherrer, ACS, American Chemical Society, Washington D.C., 1984, Symposium 
Series 255, p. 225. 

Додаток 2 

Препорачани референтни супстанции за ХПЛЦ методот  
  

Бр. Референтна супстанција log Pow pKa 

1 2-Бутанон 0,3  

2 4-Ацетилпиридин 0,5  
3 Анилин  0,9  
4 Ацетанилид  1,0  
5 Бензилалкохол  1,1  
6 p-Метоксифенол 1,3 pKa = 10,26 
7 Феноксиоцетна киселина 1,4 pKa = 3,12 
8 Фенол  1,5 pKa = 9,92 
9 2,4-Динитрофенол 1,5 pKa = 3,96 

10 Бензонитрил  1,6  
11 Фенилацетонитрил  1,6  
12 4-Метилбензил алкохол 1,6  
13 Ацетофенон  1,7  
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14 2-Нитрофенол 1,8 pKa = 7,17 
15 3-Нитробензоева киселина 1,8 pKa = 3,47 
16 4-Хлоранилин 1,8 pKa = 4,15 
17 Нитробензен 1,9  
18 Цимет алкохол 1,9  
19 Бензоева киселина 1,9 pKa = 4,19 
20 p-Кресол 1,9 pKa = 10,17 
21 Циметна киселина 2,1 pKa = 3,89 cis 4,44 trans 

22 Анизол  2,1  

23 Метилбензоат 2,1  
24 Бензен  2,1  
25 3-Метилбензоева киселина 2,4 pKa = 4,27 
26 4-Хлорофенол 2,4 pKa = 9,1 
27 Трихлороетилен 2,4  
28 Атразин 2,6  
29 Етилбензоат 2,6  
30 2,6-Дихлоробензонитрил 2,6  
31 3-Хлоробензоева киселина 2,7 pKa = 3,82 
32 Толуен 2,7  
33 1-Нафтол 2,7 pKa = 9,34 
34 2,3-Дихлороаналин 2,8  
35 Хлоробензен 2,8  
36 Алил-фенил етер 2,9  
37 Бромбензен 3,0  
38 Етилбензен 3,2  
39 Бензофенон 3,2  
40 4-Фенилфенол 3,2 pKa = 9,54 
41 Тимол 3,3  
Бр. Референтна супстанција log Pow pKa 

42 1,4-Дихлоробензен 3,4  

43 Дифениламин 3,4 pKa = 0,79 
44 Нафталин 3,6  
45 Фенилбензоат 3,6  
46 изопропилбензен 3,7  
47 2,4,6-Трихлорофенол 3,7 pKa = 6 
48 Бифенил  4,0  
49 Бензилбензоат 4,0  
50 2,4-Динитро-6 сек. 

бутилфенол 
4,1  

51 1,2,4-Трихлоробензен 4,2  
52 Додеканска киселина 4,2  
53 Дифенилетер  4,2  
54 n-Бутилбензен 4,5  
55 Фенантрен  4,5  
56 Флуороантен 4,7  
57 Дибензил 4,8  
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58 2,6-Дифенилпиридин 4,9  
59 Трифениламин 5,7  
60 ДДТ 6,2  

Други референтни супстанции со низок log Pow 
1 Никотинска киселина -0,07  

A.9. ТОЧКА НА ПАЛЕЊЕ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се има првични информации за запаливоста на супстанцијата пред 
спроведување на ова испитување. Постапката за испитување се применува на течни 
супстанции чии испарувања можат да се запалат со извори на палење. Методите за 
испитување наведени во овој текст веродостојни се единствено за опсези на точки на 
палење кои се определени во поединечните методи. 

Можноста за хемиски реакции помеѓу супстанцијата и држачот(садот) за примерокот треба 
да се земе предвид при изборот на методот кој ќе се употреби. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Точката на палење е најниската температура, коригирана на притисок од 101,325 kPa, на 
која течноста развива пареа, при услови кои се дефинирани во методот на испитување, 
во количина доволна за да може да се произведе запаллива смеса од пареа/воздух во 
садот за испитување. 

Единици: oC 

t = T - 273,15 

(t во oC и T во K) 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтите супстанции не треба да се употребуваат во сите случаи при испитување на 
нова супстанција. Тие треба пред се да служат за повремена проверка на спроведувањето 
на методот и за да овозможи споредба со резултатите од други методи. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Супстанцата се става во сад за испитување и се загрева или лади на температурата на 
испитување во согласност со постапката опишана во поединечниот метод на испитување. 
Испитувањата за палење се спроведуваат со цел да се утврди дали или не примерокот се 
запалил на температурата на испитување. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.5.1. Повторливост  

Повторливоста се разликува според опсегот на точката на палење и методот на 
испитување кој се употребува; максимум 2 oC. 
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1.5.2. Чувствителност  

Чувствителноста зависи од методот на испитување кој се употребува. 

1.5.3. Особеност  

Специфичноста на некои методи на испитување е ограничена на одредени опсези на 
точка на палење и зависи од особините на одредената супстанција (пр. висок вискозитет). 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Подготовки 

Примерок од супстанцијата за испитување се става во апаратура за испитување во 
согласност со 1.6.3.1 и/или 1.6.3.2. 

За супстанции богати со енергија или за токсични супстанции заради безбедност, се 
препорачува да се употребува метод кој користи мала количина примерок, околу 2 cm3,. 

1.6.2. Услови за испитување 

Апаратурата треба да се стави на место каде нема провев, водејќи сметка за 
безбедноста.  

1.6.3. Изведба на испитувањето 

1.6.3.1. Метод на рамнотежа 

Видете исто така ИСО 1516, ИСО 3680, ИСО 1523, ИСО 3679. 

7.6.3.2. Метод на нерамнотежа 

Апаратура Абел: 

Видете BS 2000 дел 170, NF M07-011, NF T66-009. 

Апаратура абел-Пенски: 

Видете EN 57, DIN 51755 дел 1 (за температури од 5 до 65 oC), DIN 51755 дел 2 (за 
температури под 5 oC), NF M07-036. 

Апаратура Таг: 

 Видете ASTM D 56. 

Апаратура Пенски-Мартенс: 

Видете ИСО 2719, EN 11, DIN 51758, ASTM D 93, BS 2000-34, NF M07-019. 

Забелешки: 

Кога точката на палење, која се определува со методот на нерамнотежа во 1.6.3.2 е 0 ± 2 
oC, 21 ± 2 oC или 55 ± 2 oC, треба да се потврди од метод на рамнотежа со употреба на 
истата апаратура.  

Единствено методите кои можат да ја дадат температурата на точката на палење можат 
да се употребат за давање податоци. 
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За да се утврди точката на палење на вискозни течности (бои, гуми и слично) кои содржат 
растворувачи, можат да се употребуваат единствено апаратура и методи на испитување 
кои се соодветни за определување на точка на палење на вискозни течности. 

Видете ИСО 3679, ИСО 3680, ИСО 1523, DIN 53213 дел 1. 

2. ПОДАТОЦИ 

3. ИЗВЕШТАЈ  

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентификација и онечистувања), 

— податоци за методот кој се користи, како и сите можни отстапувања, 

— резултатите и сите дополнителни забелешки кои се важни за интерпретацијата на 
резултатите. 

4. ДЕЛА 

Нема. 

A.10. ЗАПАЛИВОСТ (ЦВРСТИ МАТЕРИИ) 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се имаат првични информации за потенцијално експлозивните особини на 
супстанцијата пред спроведување на ова испитување. 

Ова испитување треба единствено да се применува на прашкасти, супстанции во облик 
на гранули или во вид на паста. 

За да не се опфатат сите запаливи супстанции, туку само оние кои горат брзо или оние 
чие однесување при горење е на секој начин особено опасно, само супстанциите чија 
брзина на горење надминува одредена гранична вредност се сметаат за високо 
запаливи. 

Може да е особено опасно ако вжареноста се раширува низ металниот прав поради 
потешкотиите при гаснење на оганот. Правовите од метал треба да се сметаат за високо 
запалливи ако поддржуваат ширење на вжареноста низ масата во определено време.  

1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦИ 

Време на горење изразено во секунди. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Не е определно. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Супстанцата се обликува во непрекината лента или појас од прашина долг околу 250 
mm и првичното испитување за проверка се врши за да се утврди дали ќе се појави 
ширење на горењето со пламен или тлеење кога супстанцијата ќе се запали со пламеник 
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на гас. Ако се појави ширење во должина над 200 mm во определен рок, тогаш се 
спроведува целосна програма за испитување за да се утврди брзината на горење. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Не се наведени. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Првично испитување за проверка 

Супстанцијата се обликува во непрекината лента или појас со прав долг околу 250 mm 
по 20 mm широк по 10 mm висок на незапаллива, непорозна подлога која слабо 
спроведува топлина. Врел пламен од пламеникот на гас (минимум дијаметар од 5mm) се 
принесува на едниот крај од појасот со прав се додека правот да се запали или максимум 
две минути (пет минути за прав на метали или метални легури). Се следи дали горењето 
се шири низ трагот во должина од 200 mm во рок од 4 минути од периодот на испитување 
(или 40 минути за метален прав). Ако супстанцијата не се запали и горењето не се 
прошири со развивање на пламен или со тлеење во должина од  200 mm од 
прашкаститот траг на испитуваната супстанца,во рок од четири минути (или 40 минути) 
период на испитување, тогаш супстанцијата не треба да се смета за високо запаллива и 
не е потребно дополнително испитување. Ако супстанцијата го се запали долж 200 mm 
од лентата со прав за помалку од четири минути, или за  помалку од 40 минути за 
метален прав, постапката опишана подолу (точка 1.6.2. и следната) треба да се спроведе. 

1.6.2. Испитување на брзина на горење 

1.6.2.1. Подготовка 

Супстанциите во облик на порав или гранули се сипуваат во калап долг 250 mm со 
тријаголен пресек со внатрешна висина од 10 mm и длабочина од 20 mm. На двете страни 
на калапот во лонгитудинална насока две метални плочи се прикачуваат како латерални 
граничници кои се прошируваат 2 mm над горниот раб од триаголниот пресек (слика). 
Калапот потоа се пушта три пати од висина од 2 cm врз тврда површина. Ако е потребно, 
калапот потоа повторно се полни. Латералните граничници потоа се отстрануваат и 
вишокот на супстанциија се чисти. Незапалива, непорозна подолога која е слаб спроводник 
на топлина се става на врвот на калапот, апаратурата се превртува и калапот се 
отстранува. 

Супстанциите во вид на паста се размачкуваат на незапалива, непорозна подолога која е 
слаб спроведник на топлина во облик на јаже долго 250 mm со пресек од околу 1 cm2. 

1.6.2.2. Услови за испитување 

Во случајот на супстанции кои се чувствителни на влага, испитувањето треба да се изведе 
што е можно побрзо по неговото отстранување од контејнерот. 

1.6.2.3. Изведба на испитувањето 

Купот организирајте го во дигестор.   

Брзината на воздух треба да е доволна да го спречи ширење на чадот во лабораторијата 
и не треба да се менува во текот на испитувањето. Треба да се подигне штитник околу 
апаратурата. 
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Се користи врел пламен од пламеник на гас (со минимален дијаметар од 5 mm) за да се 
запали купот на едниот крај. Кога купот ќе се запали од растојание растојание од 80mm, 
на следните 100 mm се мери стапката на горење . 

Испитувањето се спроведува шест пати, и секој пат се користи ладна плоча , освен ако не 
се добие позитивен резултат порано. 

2. ПОДАТОЦИ 

Времето на горење од првичното испитување за проверка (1.6.1) и најкраткото време од 
најмногу шест испитувања (1.6.2.3 ) се соодветни за проценка. 

3. ИЗВЕШТАЈ  

3.1. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентификација и онечистувања), 

— опис на супстанцијата која треба да се испитува, нејзината физичка состојба 
вклучувајќи ја и содржина на влага, 

— резултати од првичното испитување за проверка и од испитувањето на брзината на 
горење доколку била изведена. 

— сите дополнителни забелешки кои се важни за интерпретацијата на резултатите. 

3.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТОТ 

Прашкасти супстанции и супстанции во облик на гранули или во вид на паста треба да се 
сметаат за високо запаливи кога времето на горење во сите испитувања кои се спроведени 
според постапката за испитување опишана во 1.6.2 е помало од 45 секунди. Метален прав 
или метални легури се сметаат за високо запаливи кога можат да се запалат и пламенот 
или зоната на реакција се шири над примерокот во рок од 10 минути или помалку. 

4. ДЕЛА 

NF T 20-042 (септември 85) Chemical products for industrial use. Determination of the 
flammability of solids. 
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Додаток 

Слика 

Калап и додатоци за подготовка на куп 

(Сите димензии се изразени во милиметри) 

 

 
 MK Јазик: 
Length of the mould: 250 mm = Должина на калапот: 250 mm 
Material: aluminium = материјал: алуминиум 
 

A.11. ЗАПАЛИВОСТ (ГАСОВИ) 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод овозможува да се утврди дали гасовите кои се помешани со воздух на собна 
температура (околу 20 oC) и атмосферски притисок се запалливи и ако се, во кои опсези на 
концентрации. Смеши на растечки концентрации на испитуваниот гас се изложени на 
електрични искри и се следи дали доаѓа до палење. 
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1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦИ 

Опсегот на запаливост е опсегот на концентрација помеѓу долните и горните граници на 
експлозивност. Долните и горните граници на експлозивност се оние гранични 
концентрации на запалливиот гас во смеша со воздух кај кои што не доаѓа до појава на 
пламен. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Не се определени. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Концентрацијата на гас во воздухот се зголемува чекор по чекор и смешата се изложува на 
електрична искра во секоја фаза. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Не се наведени. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

Садот за испитување е исправен стаклен цилиндар кој има минимален внатрешен 
дијаметар од 50 mm и минимална висина од 300 mm. Електродите за палење се 
поставуваат на растојание од 3 до 5 mm и 60 mm над дното на цилиндарот. Цилиндарот е 
поврзан со отвор за ослободување на притисок. Апаратурата треба да се заштити за да се 
ограничи каква било штета од експлозија.  

Како извор на палење се употребува индукциска искра со времетраење од 0,5 сек., која се 
произведува од високонапонски трансформатор со излезна вредност од 10 до 15 kV 
(максимална моќност на влезот од 300 W). Во користените дела се опишува пример на 
соодветна апаратура (2). 

1.6.2. Услови за испитување 

Испитувањето треба да се изведе на собна температура (околу 20 oC). 

1.6.3. Изведба на испитувањето 

Со употреба на сразмерни пумпи, позната концентрација на гас се воведува во стаклениот 
цилиндар. Се пушта искра низ смесата и истата се следи за да се види дали или не 
пламенот се одделува од изворот на палење и дали се шири независно. Концентрацијата 
на гас се разликува во чекори од 1 % vol. додека да дојде до палење како што е опишано 
погоре. 

Ако хемиската структура на гасот укажува дека истиот нема да биде запалив и составот 
на стехиометриската смеса со воздух може да се пресмета, тогаш единствено смесите во 
опсег од 10 % помалку од стехиометрискиот состав до 10 % поголем од овој состав 
треба да се испитаат во чекори од 1 %.волуменски. 

2. ПОДАТОЦИ 

Појавата и ширење на пламен е единствената соодветна информација за 
определување на оваа особина. 
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3. ИЗВЕШТАЈ  

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентификација и 
онечситувања), 

— опис на употребената апаратура, со димензии, 

— температурата на која било спроведено испитувањето, 

— испитаните концентрации и добиените резултати, 

— резултатот од испитувањето: незапалив гас или лесно запаллив гас, 

— ако се заклучи дека гасот не е запалив, тогаш треба да се наведе опсегот 
на концентрацијата над кој истиот е испитуван во чекори од 1 
%волуменски , 

— сите информации и забелешки кои се соодветни на интерпретацијата на 
резултатите треба да се пријават. 

4. ДЕЛА 

(1) NF T 20-041 (септември 85) Chemical products for industrial use. Determination of the 
flammability of gases. 

(2) W. Berthold, D. Conrad, T. Grewer, H. Grosse-Wortmann ‘Entwicklung einer Standard-
Apparatur zur Messung von Explosionsgrenzen’. Chem.-Ing.- Tech. 1984, vo1. 56, 2, 126-
127. , T. Redeker und H. Schacke, p. 126-127. 

A.12. ЗАПАЛИВОСТ (КОНТАКТ СО ВОДА) 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод на испитување може да се употреби за определување дали реакцијата на 
супстанцијата со вода или влажен воздух води кон развој на опасни количини на гас или 
гасови кои можат да бидат високо запаливи. 

Методот на испитување може да се примени на цврсти или течни супстанци. Овој метод не 
се применува на супстанции кои спонтано се палат кога ќе дојдат во допир со воздух. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Многу запаливи: супстанции кои, при допир со вода или влажен воздух, развиваат многу 
запаливи гасови во опасни количини со минимална брзина од 1 литри/kg на час. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Супстанцата се испитува во согласност со секвенцата чекор-по-чекор опишана подолу; ако 
се појави палење во кој било чекор, не е потребно дополнително испитување. Ако се знае 
дека супстанцијата не реагира жестоко со вода, тогаш продолжете кон чекор 4 (1.3.4). 

1.3.1. Чекор 1 

Супстанцијата за испитување се става во сад кој содржи дестилирана вода на 20 oC и се 
следи дали развиениот гас се пали. или не. 
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1.3.2. Чекор 2 

Супстанцијата за испитување се става на филтер хартија на површината на сад која 
содржи дестилирана вода на 20 oC и се наведува дали развиениот гас се пали или не. 
Филтер хартијата единствено се употребува за да ја одржува супстанцијата на едно место 
со што се зголемуваат шансите за палење. 

1.3.3. Чекор 3 

Супстанцијата за испитување се обликува во куп со приближна висина од 2 cm и со 
дијаметар од 3 cm. Се додаваат неколку капки вода во обликуваниот куп и се наведува 
дали развиениот гас се пали или не. 

1.3.4. Чекор 4 

Супстанцијата за испитување се меша со дестилирана вода на 20 oC и брзината на 
развивање на гас се мери во период од седум часа, на интервали од еден час. Ако 
брзината на развивање е непостојана, или се зголемува, по седум часа, времето на 
мерење треба да се продолжи максимум до пет дена. Испитувањето може да се запре ако 
брзината во кое било време ќе надмине 1 литар/kg на час. 

1.4. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Не е определно. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Не се наведени. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДИТЕ 

1.6.1. Чекор 1 

1.6.1.1. Услови за испитување 

Испитувањето се изведува на собна температура (околу 20 oC). 

1.6.1.2. Изведба на испитувањето 

Мала количина (приближно со дијаметар од 2 mm) од супстанцијата за испитување треба 
да се стави во сад кој содржи дестилирана вода. Треба да се наведе дали (i) е развиен гас 
и (ii) дали тој гас се пали. Ако дојде до палење на гасот, тогаш не е потребно дополнително 
испитување бидејќи супстанцијата се смета за опасна.  

1.6.2. Чекор 2 

1.6.2.1. Апаратура 

Филтер хартијата лебди рамно на површината на дестилираната вода во кој било 
соодветен сад, пр. чинија за испарување со дијаметар од 100 mm.  

1.6.2.2. Услови за испитување 

Испитувањето се изведува на собна температура (околу 20 oC). 
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1.6.2.3. Изведба на испитувањето 

Мала количина на супстанцијата за испитување (приближно со дијаметар од 2 mm) се 
става во центарот на филтер хартијата. Треба да се наведе дали (i) е развиен гас и (ii) дали 
се појавило палење на гасот. Ако се појави палење на гасот, тогаш не е потребно 
дополнително испитување бидејќи супстанцијата се смета за опасна.  

1.6.3. Чекор 3 

1.6.3.1. Услови за испитување 

Испитувањето се изведува на собна температура (околу 20 oC). 

1.6.3.2. Изведба на испитувањето 

Супстанцијата за испитување се обликува приближно со висина од 2 cm и со дијаметар од 
3 cm со вовлекување на врвот. Се додаваат неколку капки вода во шуплината и се следи 
дали (i) е развиен гас и (ii) дали се појавува палење на гасот. Ако се појави палење на 
гасот, тогаш не е потребно дополнително испитување бидејќи супстанцијата се смета за 
опасна.  

1.6.4. Чекор 4 

1.6.4.1. Апаратура 

Апаратурата се поставува како што е прикажано на сликата. 

1.6.4.2. Услови за испитување 
Проверете го садот за супстанцијата за испитување дали содржи прав < 500 μm (големина 
на честичката). Ако прашкастите материи чинат повеќе од 1 % w/w од вкупната содржина, 
или ако примерокот е трошлив, тогаш целата супстанција треба да се 
спраши(пулверизира) пред испитувањето за да се овозможи намалување на големината 
на честичките во текот на чувањето и ракувањето; во спротивно супстанцијата треба да се 
испитува во обликот во кој е добиена. Испитувањето треба да се изведе на собна 
температура (околу 20 oC) и атмосферски притисок. 

1.6.4.3. Изведба на испитувањето 

10 до 20 ml вода се ставаат во капалката на апаратурата и 10 g од супстанцијата се 
ставаат во ерленмаер. Волуменот на развиен гас може да се измери со кои било 
соодветни средства. Славината на капалката се отвора за да се дозволи влез на водата 
во колбата во форма на конус и се вклучува стоперка. Развојот на гас се мери на секој 
час во текот на период од седум часа. Ако, во текот на овој период, брзината на развојот 
на гас е нестабилен, или ако, на крајот на овој период, брзината на развој на гас се 
зголемува, тогаш мерењата треба да се продолжат за пет дена. Ако, во кое било време од 
мерењето, брзината на развој на гас надминува 1 литар/kg на час, испитувањето може да 
се прекине. Ова испитување треба да се изведе во три примероци. 

Ако хемискиот идентитет на гасот е непознат, гасот треба да се анализира. Кога гасот 
содржи многу запаливи составни делови и не се знае дали целата смеса е многузапалива, 
треба да се подготви смеша со исиот состав и да се испитува во согласност со методот 
A.11. 
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2. ПОДАТОЦИ 

Супстанцата се смета за опасна ако: 

— се случува спонтано палење во кој било чекор од постапката за испитување, или 

— има развој на запаллив гас на брзина поголема од 1 литар/kg од супстанцијата на 
час. 

3. ИЗВЕШТАЈ  

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентификација и онечситувања), 

— детали за која било почетна подготовка на супстанцијата за испитување, 

— резултатите од испитувањата (чекори 1, 2, 3 и 4), 

— хемискиот идентитет на развиениот гас, 

— брзината на развој на гасот ако се изведува чекор 4 (1.6.4), 

— сите дополнителни забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите. 

4. КОРИСТЕНИ  
(1) Recommendations on the transport of dangerous goods, test and criteria, 1990, United 
Nations, New York. 

(2) NF T 20-040 (септември 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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Додаток 

Слика 

Апаратура 

 
A.13. ПИРОФОРИЧНИ ОСОБИНИ НА ТВРДИТЕ МАТЕРИИ И ТЕЧНОСТИТЕ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Постапката за испитување се применува на цврсти материи или течни сусптанции, кои, 
во мали количини, се палат спонтано кратко време по доаѓањето во допир со воздух на 
собна температура (околу 20 oC). 
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Супстанците кои треба да се изложат на воздух неколку часа или дена на собна 
температура или на зголемени температури пред да се појави палење не се опфатени со 
овој метод на испитување. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Супстанциите се сметаат дека имаат пирофорични особини ако предизвикуваат палење 
или гламњосување во условите опишани во 1.6. 

Само-запаливоста на течностите може исто така да треба да се испитува со употреба на 
метод A.15. Температура на само-запалување (течности и гасови). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Не е определно. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Супстанцијата, без разлика дали е во цврста или течна состојба, се додава во инертен 
носач и се доведува во допир со воздухот на собна температура за период од пет минути. 
Ако течните супстанции не предизвикаат палење, тогаш тие се апсорбираат на филтер-
хартија и се изложуваат на собна температура (околу 20 oC ) во рок од пет минути. Ако се 
запали цврста материја или течност, или ако течноста ја запалува или јагленисува филтер 
хартијата, тогаш супстанцијата се смета дека е пирофорична. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Повторливост:  поради важноста во однос на безбедноста, доволен е еден позитивен 
резултат за супстанцијата да се смета за пирофорична. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Апаратура 

Порцеланска чаша со дијаметар околу 10 cm се полни со диатомејска земја со висина од 
околу 5 mm на собна температура (околу 20 oC). 

Забелешка: 

Диатомејска земја или која било друга слична инертна супстанција која може генерално е 
достапна се зема како репрезентативен примерок на почвата на која супстанцијата за 
испитување може да се истури во случај на несреќа. 

Сува филтер хартија е потребна за испитување на течности кои не се палат при допир со 
воздух кога ќе дојде во контакт со инертен носач.  

1.6.2. Изведба на испитувањето 

(а) Прашкасти цврсти  материи 

1 до 2 cm3 од супстанцијата која треба да се испитува се истура од околу 1 m височина врз 
незапалива површина и се следи дали супстанцијата се запалува во текот на капењето 
или во рок од пет минути од таложењето. 

Испитувањето се изведува шест пати освен ако не дојде до палење; 
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(б) течности 

Околу 5 cm3 од течноста која треба да се испитува се истура во подготвената порцеланска 
чаша и се следи дали супстанцијата се пали во рок од пет минути. 

Ако не настане палење во шесте испитувања, изведете ги следните испитувања: 

Примерок за испитување од 0,5 ml се нанесува со шприц на вдлабена филтер хартија и се 
следи дали палењето или јагленисувањето на филтер хартијата настанува во рок од пет 
минути откако ќе се додаде течноста. Испитувањето се изведува три пати освен ако не 
настане палење или јагленисување. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Испитувањето може да се прекине веднаш штом се појави позитивен резултат во кое 
било испитување. 

2.2. ОЦЕНУВАЊЕ 

Ако супстанцијата се пали во рок од пет минути откако ќе се додаде во инертен носач и ќе 
се изложи на воздух, или течната супстанција ја пали или гламњосува филтер хартијата 
во рок од пет минути откако ќе се додаде и изложи на воздух, таа се смета дека е 
пирофорична. 

3. ИЗВЕШТАЈ  

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентификација и онечистувања), 

— резултатите од испитувањата, 

— сите дополнителни забелешки кои се важни за интерпретацијата на резултатите. 

4. ДЕЛА 

(1) NF T 20-039 (септември 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. 

A.14. ЕКСПЛОЗИВНИ СВОЈСТВА 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Методот обезбедува шема за испитување за определување дали една цврста супстанција 
или супстанција во вид на паста претставува опасност од експлозија кога се изложува на 
пламен (термичка чувствителност), или на удар или триење (чувствителност на механички 
стимуланси) и дали течната супстанција развива опасност од експлозија кога е изложена 
на влијание на пламен или потрес.се состои од три дела: 

(а) испитување на термичката чувствителност (1); 

(б) испитување на механичката чувствителност во врска со ударот (1); 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 101 
 

(в) испитување на механичката чувствителност во врска со триењето (1); 

Методот дава податоци за оценување на веројатноста на започнување на експлозија со 
примена на одредени заеднички стимуланси. Методот не е наменет да утврди дали 
супстанцијата е способна да експлодира во какви било услови. 

Методот е соодветен за определување дали една супстанција ќе претставува опасност 
од експлозија (термичка и механичка чувствителност) по посебни услови кои се утврдени 
во директивата. Се заснова на примена на голем број на видови на апаратури кои се 
употребуваат на меѓународно ниво (1) и кои обично даваат значителни резултати. Овој 
метод не е дефинитивен. Може да се користи и алтернативна апаратура доколку истата е 
меѓународно призната и резултатите можат да бидат соодветно поврзани и споредени со 
оние од определената апаратура. 

Испитувањата не треба да се изведуваат кога се достапни податоци за термодинамични 
својства (пр. топлина на формирање, топлина на разложување) и/или отсуството на 
одредени реактивни групи (2) во структурната формула создава разумен сомнеж дека 
супстанцијата не е способна за брзо распаѓање со развој на гас или испуштање на 
топлина (т.е. материјалот не претставува каков било ризик од експлозија). Испитување на 
механичката чувствителност во врска со триењета не се бара за течности. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Експлозив: 

Супстанции кои можат да експлодираат кога се зафатени во пламен или  кои се 
чувствителни на удар или триење во определената апаратура (или се механички 
почувствителни од 1,3-динитробензен во алтернативната апаратура). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

1,3-динитробензен, технички кристален производ кој се сее низ сито со димензии  0,5 mm, 
за испитување со методи на триење и удар. 

Перхидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-тријазин (RDX, хексоген, циклонит–КАС 121-82-4), повторно 
кристализиран од воден циклохексанон, просеан во влажна состојба низ сито со 250 μm и кој 
се задржува на сито со 150 μm и се суши на 103 ± 2 oC (во рок од четири часа) за вторите 
серии на испитување на триење и удар.  

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Првичните испитувања се потребни за воспоставување на безбедносни услови за 
изведување на три испитувања за чувствителност. 

1.4.1. Испитувања за безбедност при ракување (3) 

Заради безбедност, пред изведувањето на главните испитувања, мали количини на 
примерок (околу 10 mg) од супстанцијата се изложуваат на загревање на отворено со 
пламеник на гас, на удар во соодветна апаратурата и на триење со употреба на дрвен 
чекан наспроти наковална или кој било облик на уред за триење. Целта е да се утврди 
дали супстанцијата е толку чувствителна и експлозивна што пропишаните испитувања за 
чувствителност, особено оние за термичка чувствителност, треба да се изведат со 
посебна претпазливост за да се избегне повреда на операторот. 
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1.4.2. Термичка чувствителност 

Методот опфаќа загревање на супстанцијата во челична цевка, затворена со плочи со 
отвори со различни дијаметри, за определување дали супстанцијата може да експлодира 
во услови на интензивно загревање во затворена средина. 

1.4.3. Механичка чувствителност (потрес) 

Методот подразбира подложување на супстанцијата на удар кој го предизвикува 
определената маса која се испушта од утврдена висина. 

1.4.4. Механичка чувствителност (триење) 

Методот опфаќа подложување на цврста материја или супстанција во вид на паста на 
триење помеѓу стандардни површини во определени услови на оптеретување и релативно 
движење. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Не се наведени. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Термичка чувствителност (при пламен) 

1.6.1.1. Апаратура 

Апаратурата се состои од челична цевка која не може повторно да се употреби со уред за 
затворање кој може повторно да се употреби (слика 1), монтиран во сигурносен уред за 
греење. Секоја цевка е изработена со обликување под преса од челичен лим (видете 
додаток) и има внатрешен дијаметар од 24 mm, должина од 75 mm и дебелина на ѕидот од 
0,5 mm. Цевките на отворениот крај се обрабени за да им се овозможи да се затвораат со 
склопот од плочата со отвори. Таа се состои од плоча со отвори отпорна на притисок, 
централен отвор, цврсто прицврстена со употреба на дво-делна завртка (со навој и 
матица).  Навоите на завртката се изработуваат од челик од хром-манган (видете 
додаток) кој не создава искри до 800 oC. Плочите со отвори се дебели 6 mm, изработени 
се од челик отпорен на топлина (видете додаток) и се достапни со различни  дијаметри на 
отворите. 

1.6.1.2. Услови за испитување 

Вообичаено, супстанцијата се испитува како што се добива, иако во некои случаи, пр. ако 
се пресува, лие, или на друг начин се згуснува, може да е потребно да се испита 
супстанцијата по дробењето. 

За цврсти материи, масата на материјал кој треба да се употреби во секое испитување се 
определува со употреба на дво-фазна сува постапка. Празната цевка се полни со 9 cm3 

супстанција и супстанцијата се набива со сила од 80 N која се применува на вкупниот 
пресек на цевката. Заради безбедност или во случаи каде физичкиот облик на примерокот 
може да се промени со компресија, можат да се употребат други постапки за полнење; пр. 
ако супстанцијата е многу чувствителна на триење, тогаш набивањето не е соодветно.  Ако 
материјалот може да се компримира, тогаш се додава повеќе и се набива сè додека 
цевката не се наполни до 55 mm од врвот. Се определува нивото на вкупната маса која се 
употребува за полнење на цевка до 55 mm и се додаваат две дополнителни количини, 
секое набиено со сила од 80 N. Потоа материјалот или се додава со набивање, или се 
вади, како што е потребно, за да се остави цевката исполнета до ниво од 15 mm од врвот. 
Се изведува втора проба на суво, со количина која одговара на третина од вкупната маса 
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која се користела во првата сува проба.  Уште два пати се додава супстанца со набивање 
со сила од 80 N и нивото на супстанцијата во цевката се регулира до 15 mm од врвот со 
додавање или вадење на материјалот како што е потребно. Количината на цврста 
материја утврдена во втората сува проба се употребува за секој обид; полнењето кое се 
врши со три еднакви количини, секое компримирано со сила до 9 cm3. (Ова може да се 
олесни со употреба на прстени за правење на проред). 

Течностите и геловите се полнат во цевката до висина од 60 mm внимавајќи особено кај 
геловите да се спречи создавање на празнини. Навлаката со навој се става на цевката од 
долу, и се вметнува соодветната плоча со отвори , а  навртката се стега откако ќе се 
нанесе средство за подмачкување врз основа на молибден дисулфид. Основно е да се 
провери дека ниту една од супстанциите не е заглавена помеѓу фланшата и плочата, или 
во навоите. 

Се обезбедува греење со пропан од индустриски боци, кои имаат регулатор на 
притисок (60 до 70 mbar), низ мерач и еднакво се распределува (што се забележува  со 
визуелно следење на пламенот од горилникот) со многукратен цевковод до четири 
согорувачи. Согорувачите (горилниците) се распоредени околу комората за испитување 
како што е прикажано во слика 1. Четирите согорувачи(горилници) имаат комбинирана 
потрошувачка од околу 3,2 литри пропан на минута. Алтернативни гасовити горива и 
согорувачи можат да се употребуваат, но загревањето треба да биде како што е утврдено 
во слика 3. За сите апаратури, брзината на загревање треба да се проверува периодично 
со употреба на цевки исполнети со дибутил фталат како што е прикажано во слика 3. 

1.6.1.3. Изведба на испитувањета 

Секое испитување се изведува или додека цевката не се распадне или така што цевката 
се загрева пет минути. Секое испитување кое резултира со распаѓање на цевката на три 
или повеќе дела, кои во некои случаи можат да се поврзани едни со други со тесни ленти 
од метал како што е прикажано во слика 2, се смета дека дошло до експлозија. Ако 
испитувањето резултира со распаѓање на помал број делови или ако не се распадне се 
смета дека не дошло до експлозија. 

Најпрво се изведува серија од три испитувања со дијаметар на отворите на плочата од 
6,0mm и ако дојде до експлозии, се изведува втора серија од по три испитувања со 
дијаметар на отворите на плочата од 2,0 mm. Ако се појави експлозија во текот на која 
било серија од испитувања, не се потребни дополнителни испитувања. 

1.6.1.4. Проценка 

Резултатот од испитувањето се смета за позитивен ако се појави експлозија во која било 
од горенаведените серии на испитувања. 

1.6.2. Механичка чувствителност (удар) 

1.6.2.1. Апаратура (слика 4) 

Основните делови на типична апаратура со паѓачки чекан се блокови од лиен челик со 
основа, наковална, колона, водилки, тегови, уред за ослободување и држач на примерок. 
Челичната наковална со димензии 100 mm (дијаметар) × 70 mm (височина) се 
заштрафува на врвот од челичниот блок 230 mm (должина) × 250 mm (широчина) × 200 
mm (височина) со лиена основа 450 mm (должина) × 450 mm (широчина) × 60 mm 
(височина). Колона, направена од извлечена цевка од челичен лим без шевови, се 
прицврстува во држач кој е заштрафен на задниот дел од челичниот блок. Четири завртки 
ја прицврстуваат апаратурата на цврст бетонски блок 60 × 60 × 60 cm така што  шините за 
водење се апсолутно вертикални и тегот паѓа слободно. Се користат тегови од 5 и 10 kg, 
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изработени од цврст челик.. Ударната глава на секој тег е од ојачан челик, HRC 60 до 63 
и има минимум дијаметар од 25 mm. 

Примерокот кој се испитува се затвара во уред за испитување на чувствителност на удар 
кој се состои од два коаксијални цилиндри од цврст челик, една над друга, во шуплив 
прстен за водење од челик. Цилиндрите од цврст челик треба да се со дијаметар од 10 
(- 0,003, - 0,005) mm и со височина од 10 mm и да имаат полирани површини, заоблени 
рабови (радиус на заоблување од 0,5 mm) и тврдост од HRC 58 до 65. Шупливиот 
цилиндар треба да има надворешен дијаметар од 16 mm, полиран отвор од 10 (+ 0,005, + 
0,010) mm и височина од 13 mm. Уредот за испитување на осетливоста на удар се 
поставува на наковална (дијаметар 26 mm и височина од 26 mm) изработена од челик и 
се центрира со прстен со отвори  кои овозможат изпуштање на  гасови. 

1.6.2.2. Услови за испитување 

Волуменот на примерокот треба да биде 40 mm3, или волумен кој би одговарал на сите 
алтернативни апаратури. Цврстите супстанции треба да се испитуваат во сува состојба и 
да се подготват како што следува: 

(а) прашкастите супстанции се просејуваат (големина на сито од 0,5 mm); сè што 
поминало низ ситото се употребува за испитување; 

(б) пресувани, лиени или на друг начин компримирани супстанции се ситнат на 
мали парчиња и се просејуваат; фракцијата на ситото со дијаметар од 0,5 до 1 mm се 
употребува за испитување и се смета за примерок на оригиналната супстанција. 

Супстанците кои вообичаено се доставуваат како пасти треба да се испитуваат во сува 
состојба кога е тоа возможно или по отстранувањето на максималната можна количина 
на разредувачот. Течните супстанции се испитуваат така пто се остава простор од 1 mm 
помеѓу горните и долните челични цилиндри. 

1.6.2.3. Изведба на испитувањета 

Серии од шест испитувања се изведуваат испуштајќи тег со маса од 10 kg од 0,40 m (40 
J). Ако се добие експлозија во текот на шесте испитувања на 40 J, треба да се изведат 
дополнителни серии од шест испитувања, испуштајќи маса од 5 kg од 0,15 m (7,5 J). Во 
друга апаратура, примерокот се споредува со избраната референтна супстанција со 
употреба на воспоставена постапка (пр. со техника на дигање и спуштање и тн.). 

1.6.2.4. Оценување 

Резултатот од испитувањето се смета за позитивен ако експлозијата (избувнувањето на 
пламен и/или состојбата е еднаква на експлозија) се појавува најмалку еднаш во кое било 
од испитувањата со определена апаратура за испитување на чувствителност на удар или 
примерокот е почувствителен од 1,3-динитробензен или RDX во алтернативно 
испитување на чувствителност на удар. 

1.6.3. Механичка чувствителност (триење) 
1.6.3.1. Апаратура (слика 5) 

Апаратурата за испитување на осетливост на триење се состои од основа од лиен челик 
на која е прикачен уред за испитување на осетливост на триење. Таа се состои од 
фиксиран порцелански клин и подвижна порцеланска плоча. Порцеланската плоча се чува 
на лизгач кој се движи на две шини. Лизгачот е поврзан за електромотор со помош на 
спојница, екцентар и соодветен преносен механизам кој овозможува порцеланската плоч 
да се придвижи, само еднаш, напред и назад под порцеланскиот клин на растојание од 10 
mm. Порцеланскиот клин може да издржи оптеретување од, на пример, 120 или 360 
њутни. 
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Рамните порцелански плочи се изработени од бел технички порцелан (грубост 9 до 32 
μm) и имаат димензии од 25 mm (должина) × 25 mm (широчина) × 5 mm (височина). 
Цилиндричниот порцелански клин исто така е изработен од бел технички порцелан и е 
долг 15 mm, има дијаметар од 10 mm и груби сферни краеви со радиус на заобленоста од 
10 mm. 

1.6.3.2. Услови за испитување 

Волуменот на примерокот треба да биде 10 mm3 или волумен кој би одговарал на сите 
алтернативни апаратури. 

Цврстите супстанции се испитуваат во сува состојба и се подготват како што следува: 

(а) прашкастите супстанции се просејуваат (големина на сито од 0,5 mm); се 
што поминало низ ситото се употребува за испитување; 
(б) пресувани, лиени или на друг начин компримирани супстанции се кршат на 
мали парчиња и се просејуваат; фракцијата на ситото со дијаметар <  0,5 до mm се 
употребува за испитување. 

Супстанциите кои вообичаено се доставуваат како пасти треба да се испитуваат во сува 
состојба каде што е можно. Ако супстанцијата не може да се подготви во сува состојба, 
пастата (по отстранувањето на максималните можни количини на разредувач) се испитува 
како филм со дебелина од 0,5 mm, 2 mm широчина, 10 mm должина, подготвен со калап. 

1.6.3.3. Изведба на испитувањата 

Порцеланскиот клин се носи над примерокот кој се испитува и се оптеретува. Кога се 
изведува испитувањето, ознаките нанесени со сунѓер на порцеланската плоча треба да 
лежат трансверзално на насоката на движење. Треба да се внимава клинот да биде на 
примерокот, дека доволно материјал за испитување лежи под клинот и исто  така дека 
плочата се движи исправно под клинот. За супстанции во облик на паста, се употребува 
шаблон со дебелина 0,5 mm со отвор од 2 × 10 mm за да се нанесе супстанцијата на 
плочата. Порцеланската плоча треба да се движи 10 mm напред и назад под 
порцеланскиот клин за време од 0,44 секунди. Секој дел од површината на плочата и 
клинот треба единствено да се употреби еднаш; двата краја на секој клин ќе служат за 
две испитувања и две површини на плочата се користат  за три испитувања. 

Серии од шест испитувања се изведуваат со оптеретување од 360 N. Ако се добие 
позитивен резултат во текот на овие шест испитувања, треба да се изведат серии од шест 
испитувања со оптоварување од 120 N. Во друга апаратура, примерокот се споредува со 
избраната референтна супстанција со употреба на воспоставена постапка (пр. со техника 
на дигање и спуштање и тн.). 

1.6.3.4. Оценување 

Резултатот од испитувањето се смета за позитивен ако експлозијата (пукањето и/или 
избувнувањето на пламен или состојби еднакви на експлозијата) се појавува најмалку 
еднаш во кое било од испитувањата со определена апаратура за испитување на 
чувствителност на триење или ги задоволува критериумите за еднаквост во алтернативно 
испитување на чувствителност на триење. 

2. ПОДАТОЦИ 

Во принцип, една супстанција се смета дека претставува опасност од експлозија во смисол 
на овој правилник ако се добива позитивен резултат во испитувањето за термичка, 
чувствителност на триење или чувствителност на удар. 
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3. ИЗВЕШТАЈ  

3.1. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— идентитет, состав, степен на чистота, содржина на влажност итн. на супстанцијата 
која се испитувала, 

— физичкиот облик на примерокот и дали или не истиот е дробен, искршен и/или 
просејан, 

— согледувања во текот на испитувањата за термичката чувствителност (пр. маса на 
примерок, број на делови на кои примерокот се распрскал, итн.), 

— согледувања во текот на испитувањата за механичка чувствителност (пр. создавање на 
зналителни количини на чад или целосно разложување без пукање, пламен, искри, 
потпукнување, итн.), 

— резултати од секој вид на испитување, 

— ако се употребува алтернативна апаратура, треба да се даде научно оправдување, 
како и доказ за поврзаност помеѓу резултатите добиени со посебната апаратура и 
оние кои се добиени со еквивалентна апаратура, 

— кои било корисни коментари, како на пример упатување кон испитувања со слични 
производи кои би можеле да се соодветни на исправната интерпретација на 
резултатите, 

— сите дополнителни забелешки кои се важни за интерпретацијата на резултатите. 

3.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Извештајот од испитувањето треба да ги наведе сите резултати кои се сметаат за неточни, 
со недостатоци или непретставителни. Ако некои од резултатите треба да не се земаат 
предвид, треба да се даде објаснување за сите алтернативни или дополнителни 
испитувања. Освен ако не може да се објасни некој резултат кој има недостатоци, истиот 
мора да се прифати со вредноста која се гледа и да се употреби за соодветно 
класифицирање на супстанцијата. 

4. ДЕЛА 

(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 (септември 85) Chemical products for industrial use — Determination of 
explosion risk. 

Додаток 

Пример од спецификацијата на материјалот за испитување на термална 
чувствителност (видете DIN 1623) 

(1) Цевка: Спецификација на материјалот бр. 1.0336.505 g 

(2) Плоча со отвори: Спецификација на материјалот бр. 1.4873 g 

(3) Навлака со навртка и навој: Спецификација на материјалот бр. 1.3817 
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Слика 1 

Апаратура за испитување на топлинска чувствителност 

(сите димензии се изразени во милиметри) 

  

Сл. 1a Челична цевка и додатоци Сл. 1 б Уред за загревање и заштита 

(1) цевка (7) 2 рамни површини за клуч со 
големина 36 

(1a) надворешна фланша (8) кутија отпорна на распрскување 

(2) Навлака со навој; навлака за 
ниско триење 

(9) 2 потпорни шипкикрепни јажиња за 
цевка 

(3) плоча со отвори со дијаметар 
а=2,0 или 6,0 mm 

(10) монтирана цевка 

(4) навртка со дијаметар b = 10 mm 

(5) површина со жлебови 

(11) позиција на заден пламеник; не се 
видливи другите пламеници 

(6) 2 рамни површини за клуч со 
големина 41 
 

(12) млазници за палење оган 
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Слика 2 

Испитување за термална чувствителност 

(пример за фрагментација) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема експлозија 
 Нема експлозија 

Експлозија Експлозија 

Експлозија Експлозија 
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Слика 3 

Калибрирање на брзината на загревање за испитување за термичка 
чувствителност 
Време (s) 

Крива на 
температура/

време 
добиена при 
загревање на 

дибутил 
фталат (27 
cm3) во 

затворена 
цевка (плоча 
со отвори од 
1,5mm) со 
проток  на 
пропан од 3,2 
литри/минута. 
Температурат
а се мери со 
1 mm дебел 

термопар од хромел/алумел обложен со нерѓосувачки  челик , кој се поставува на 
централно место 43 mm под работа на цевката. Брзината на загревање помеѓу 135 oC 
и 285 oC треба да е помеѓу 185 и 215 K/минута. 

Слика 4 

Апаратура за испитување на потрес (сите димензии се изразени во милиметри) 

  

Сл
. 

4a Ударен(паѓачки) чекан, предна 
страна и од страна, општ преглед

Сл. 4б Ударен (паѓачки ) чекан, долен 
дел 

(1) Основна плоча 450 x 450 x 60 (8) градуирана скала 

 

Те
м
пе
ра
ту
ра

 (°
C

) 
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(2) Челичен блок, 230 x 250 x 200 (9) ударен чекан (ударна маса) 

(3) Наковална, 100 дијаметар x 70 (10) уред за држење и ослободување 

(4) колона (11) плоча за центрирање 

(5) централна прачка 

(6) 2 шини 

(12) меѓунаковална (заменливо), 
дијаметар од 26 x 26 

(13) централен прстен со отвори (7) запчани шини 

(14) ударен уред 

Слика 4 

Продолжува  
 

 

Сл. 4в Уред за потрес за супстанции во прав 
или паста 

Сл. 4г Уред за испитување на 
чувствителност на удар за течни 
супстанции 

(1) челични цилиндри 
(2) прстенест водич  за челични цилиндри 
(3) прстен со отвори за центрирање 
(а) вертикален дел 
(б) план 
(4) гумен прстен 
(5) Течна супстанција (40 mm3) 
(6) простор без течност 

 

     
 

Сл. 4ѓ Чекан (маса која паѓаод 5 kg) 

(1) Прстен за закачување 
(2)покажувач на височина 
(3) жлеб за позиционирање 
(4)цилиндрична ударна глава 
(5)  одбојник 
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Слика 5 

Апаратура за испитување на чувствителност на триење 

  
Сл. 5a Апаратура за испитување на 
чувствителност на триење; издигнување и 
преглед на план 

Сл. 5б Почетна позиција на клин на 
примерокот 

(1) основа од челик (6) држач на клин 
(2) подвижен носач (7) рачка за полнење 

(8) противтег (3) порцеланска плоча, 25 x 25 x 5 mm, која се 
чува на носач 

(9) прекинувач 

(4) фиксиран порцелански клин, 10 дијаметар x 
15 mm 

(10) тркало за поставување на носачот 
на почетна позиција 

(5) примерок кој се испитува, приближно 10 mm3 (11) насока на електромоторот  

A.15. ТЕМПЕРАТУРА НА САМО-ЗАПАЛУВАЊЕ (ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ) 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Експлозивни супстанции и супстанции кои се палат спонтано при допир со воздух на собна 
температура не треба да подлежат на ова испитување. Постапката за испитување се 
применува на гасови, течности и испарувања кои во присуство на воздух, може да се 
запалат со врела површина. 

Температурата за само-запалување може значително да се намали со присуството на 
каталитички онечистувања, со површината на материјалот или со поголем волумен на 
садот за испитување. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Степенот на само-запаливост се изразува со температура на само-запалување. 
Температурата на само-запалување е најниската температура на која супстанцијата за 
испитување ќе се запали кога ќе се помеша со воздух во условите дефинирани во 
методот на испитување. 
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1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Референтните супстанции се наведени во стандардите (видете 1.6.3). Тие треба 
првично да служат за повремена проверка на спроведувањето на методот и за да се 
овозможи споредба со резултатите од други методи. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Методот ја определува минималната температура на внатрешната површина на склопот 
што ќе резултира со палење на гас, пареа или течност вбризгана во склопот. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Повторливоста се менува во согласност со опсегот на температурите на само-
запалување и методот на испитување кој е употребен. 

Чувствителноста и особеноста зависат од методот на испитување кој се употребува. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

Апаратурата е опишана во методот наведен во 1.6.3. 

1.6.2. Услови за испитување 

Примерок од супстанцијата за испитување се испитува во согласност со методот 
наведен во 1.6.3. 

1.6.3. Изведба на испитувањето 

Видете IEC 79-4, DIN 51794, ASTM-E 659-78, BS 4056, NF T 20-037. 

2. ПОДАТОЦИ 

Забележете ги температурата на испитување, атмосферскиот притисок, квалитетот на 
употребениот примерок и временското отстапување додека да се појави запалување. 

3. ИЗВЕШТАЈ  

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— прецизна спецификација на супстанцијата (идентификација и онечистувања), 

— количина на употребениот примерок, атмосферски притисок. 

— апаратурата која се употребува, 

— резултатите од мерењата (температури на испитување, резултати во врска со 
палењето, соодветните временски отстапувања), 

— сите дополнителни забелешки кои се важни за интерпретацијата на резултатите. 

4. ДЕЛА 

Нема. 
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A.16. РЕЛАТИВНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА САМО-ЗАПАЛУВАЊЕ ЗА ЦВРСТИ СУПСТАНЦИИ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Експлозивни супстанции и супстанции кои се палат спонтано при допир со воздух на собна 
температура не треба да подлежат на ова испитување. 

Целта на ова испитување е да обезбедат првични информации за само-запаливоста на 
цврсти супстанции на зголемени температури. 

Ако температурата која се ослободува во реакција на супстанцијата со кислород или со 
егзотермно разложување не се губи доволно брзо во средината, доаѓа до  само-загревање 
кое води кон само-запалување. Затоа, само-запалувањето се појавува кога брзината на 
ослободување на топлина ја надминува брзината на загуба на топлина. 

Постапката за испитување е корисна како првична проверка за цврсти супстанции. Со 
оглед на комплексната природа на запалувањето и согорувањето на цврсти материи, 
температурата за само-запалување утврдена според овој метод на испитување треба да 
се употребува единствено за споредување.  

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Температурата за само-запалување како што е добиена со овој метод е минималната 
собна температура изразена во oC на која одреден волумен на една супстанција ќе се 
запали според дефинирани услови. 

1.3. РЕФЕРЕНТНА СУПСТАНЦА 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Одреден волумен од супстанцијата која се испитува се става во печка на собна 
температура; кривата на температура/време во врска со условите во центарот на 
примерокот се забележува додека температурата на печката се зголемува до 400 oC, или 
до точката на топење ако е пониска, при брзина од 0,5 oC/мин. За целите на ова 
испитување, температурата на печката на која температурата на примерокот достигнува 
400 oC со само-загревање се нарекува температурата на само-запалување. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

1.6.1.1. Печка  

Лабораториска печка со програмирана температура (волумен околу 2 литри) која има 
природна циркулација на воздух и испуст за случај на експлозија. Со цел да се избегне 
ризикот од потенцијална експлозија, сите гасови онастанати со разлагањето не  смеат да 
се остават да дојдат во допир со електричните грејни елементи. 
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1.6.1.2. Коцка од жичана мрежа 

Парче од жичана мрежа од челик што не ’рѓосува со отвори од 0,045 mm треба да се 
пресече во согласност со моделот во слика 1. Мрежата треба да се превитка и обезбеди 
со жица во облика на коцка без капак на горната страна. 

1.6.1.3. Термоелементи 

 Соодветни термоелементи 

1.6.1.4. Бележник 

Кој било дво-канален систем за бележење калибриран од 0 до 600 oC или соодветна 
волтажа. 

1.6.2. Услови за испитување 

Супстанциите се испитуваат  во обликот во кој се добиени. 

1.6.3. Извеување на испитувањето 

Коцката се полни со супстанција која треба да се испитува и се набива полека, додавајќи 
повеќе од супстанцијата сè додека коцката целосно не се наполни. Коцката потоа се 
закачува во центарот на печката на собна температура. Еден термоелемент се става во 
центарот на коцката, а другиот помеѓу коцката и ѕидот на печката за да ја бележи 
температурата на печката. 

Температурите на печката и примерокот постојано се бележат додека температурата на 
печката се зголемува до 400 oC, или до точката на топење ако е пониска, со брзина од 0,5 
oC/мин. 

Кога супстанцијата се запалува термоелементот во примерокот ќе покаже многу остро 
зголемување на температурата во однос на  температурата во печката.  

2. ПОДАТОЦИ 

Температурата на печката на која температурата на примерокот достигнува 400 oC со 
само-загревање е соодветна за оценување (видете слика 2). 

3. ИЗВЕШТАЈ  

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— опис на супстанцијата која треба да се испита, 

— резултатите од мерењето вклучувајќи ја и кривата на температура/време, 

— сите дополнителни забелешки кои се важни за интерпретацијата на резултатите. 

4. ДЕЛА 

NF T 20-036 (септември 85) Chemical products for industrial use. Determination of the relative 
temperature of the spontaneous flammability of solids. 
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Слика 1 

Модел на коцка за испитување од 20 mm 

 

Слика 2 

Типична крива на температура/време 

 
 MK Јазик: 
Ignition temperature = температура на палење 
Sample temperature = температура на примерокот 
Oven temperature = температура на печката 
 

A.17. ОКСИДИРАЧКИ СВОЈСТВА (ЦВРСТИ МАТЕРИИ) 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се има првични информации за сите потенцијално експлозивни својства на 
супстанцијата пред спроведување на ова испитување. 

Ова испитување не се применува на течности, гасови, експлозивни или многу запаливи 
супстанции, и органски пероксиди. 
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Ова испитување не треба да се изведува кога на основа  на структурната формула може 
без сомнение да се утврди дека супстанцијата не е способна да реагира егзотермно со 
запалив материјал.  

Со цел да се провери дали испитувањето треба да се изведува под посебни услови, 
треба да се изведе прелиминарно испитување. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦИ 

Време на горење: Време на реакција, во секунди, потребно за зоната на реакција да се 
прошири низ супстанцијата, по постапката опишана во 1.6. 

Брзина на горење: изразена во милиметри по секунда. 

Максимална брзина на горење: Највисоката вредност на брзината на горење добиена со 
микстури кои содржат 10 до 90 % тежински  на средството за оксидација. 

1.3. РЕФЕРЕНТНА СУПСТАНЦА 

Бариум нитрат (аналитичка чистота) се употребува како референтна супстанција за 
испитувањето и за прелиминарното испитување. 

Референтната смеша е смеша од бариум нитрат со прашена целулоза, подготвена во 
согласност со 1.6, која има максимална брзина на горење (вообичаено мешавина со 60 % 
(тежински) бариум нитрат). 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Прелиминарното испитување се изведува заради безбедност. Не е потребно 
дополнително испитување кога прелиминарното испитување јасно покажува дека 
супстанцијата за испитување има оксидирачки својства. Кога ова не е случај, супстанцијата 
треба да подлежи на целосно испитување. 

Во целосното испитување, супстанцијата која треба да се испита и дефинирана запалива 
супстанција се мешаат во различни соодноси. Секоја мешавина потоа се обликува во куп 
и купот се запалува на едниот крај. Максималната утврдена брзина на горење се 
споредува со максималната брзина на горење на референтната мешавина.  

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Ако е потребно, секој метод на уситнуивање и мешање може да се примени  доколку 
разликата во максималната брзина на горење во шест одделни испитувања се разликува 
од аритметичката средна вредност не повеќе од 10 %. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Подготовка 

1.6.1.1. Супстанција за испитување 

Примерокот за испитување се уситнива до големина на честици од < 0,125 mm со 
употреба на следната постапка:  просејте ја супстанцијата за испитување, делот кој 
останал се меле, постапката се повторува додека целата количина на примерокот за 
испитување не помине низ ситото. 

Може да се употреби секој метод за мелење и просејување кој ги задоволува 
критериумите за квалитет. 
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Пред подготовка на мешавината, супстанцијата се суши на 105 oC, сè додека да се добие 
постојана тежина. Ако температурата на разложување на супстанцијата која треба да се 
испита е под 105 oC, супстанцијата треба да се исуши на соодветна пониска 
температура. 

1.6.1.2. Запалива супстанција 

Како запалива супстанција се употребува целулоза во прав . Се користи целулоза треба 
која се употребува за тенкослојна хроматографија или хроматографија на колона. Како 
најсоодветна се шпокажала целулоза кај која 85 % од влакната се долги помеѓу 0,020 и 
0,075 mm. Прашокот од целулоза се поминува низ сито со големина на отвори од 0,125 
mm. Истата серија на целулоза треба да се употребува низ целото испитување. 

Пред подготовка на смешата, целулозниот прав се суши на 105 oC, сè додека да се 
добие постојана тежина. 

Ако се употребува пилевина во првичното испитување, тогаш подгответе пилевина од 
меко дрво со собирање на дел кој поминува низ мрежасто сито од 1,6 mm, измешајте 
темелно, потоа сушете на 105 oC во рок од четири часа во слој кој не е подебел од 25 mm. 
Ладете и чувајте ја пилевината во херметички затворен сад додека е потребно, 
првенствено во рок од 24 часа од сушењето.  

1.6.1.3. Извор на палење 

Врел пламен од гасен пламеник  (минимален дијаметар од 5 mm) треба да се употреби 
како извор на палење.  Ако се употребува друг извор на палење (пр. при испитување во 
инертна атмосфера), описот и оправданоста треба да се пријават. 

1.6.2. Изведување на испитувањето 

Забелешка: 

Мешавините на оксидирачките средства со целулоза или пилевина треба да се третираат 
како потенцијално експлозивни и да се ракуваат со внимателност. 

1.6.2.1. Првично испитување 

Исушената супстанција темелно се меша со исушената целулоза или пилевина во 
сооднос  2 од супстанцијата за испитување наспрема 1 од целулоза или пилевина по 
тежина и мешавината се обликува во мал куп во облик на конус со димензии 3,5cm 
(дијаметар на основата) × 2,5 cm (височина) со полнење, без набивање, со калап во облик 
на конус (пр. инка од лабораториско стакло со затнато грло. 

Купот се става на ладна, незапалива, непорозна рамнаподлога која слабо спроведува 
топлина. Испитувањето треба да се изведе во дигестор како во 1.6.2.2. 

Изворот на палење се става во допир со конусот. Интензитетот  и времетраењето на 
реакцијата која се добива како резултат се следи и се бележи. 

Супстанцијата треба да се смета дека е оксидирачка ако реакцијата е бурна. 

Во секој случај каде се јавува сомнеж во врска со резултатот, потребно е да се изврши 
целото испитување опишано подолу. 
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1.6.2.2. Целосно испитување 

Подгответе смеши од целулоза со оксидирачки супстанции кои содржат 10 до 90 % 
тежински проценти на оксидирачка супстанција со степен на зголемување од 10%. За 
гранични случаи, средните мешавини од целулоза треба да се употребуваат за 
попрецизно да се добие максимална стапка на горење. 

Купот се обликува со калап. Купот се изработува од метал, има должина од 250 mm и 
триаголен пресек со внатрешна висина од 10 mm и внатрешна широчина од 20 mm. На 
двете страни на калапот во лонгитудинална насока двете метални плочи се прикачуваат 
како латерални граници кои се прошируваат 2 mm над горниот раб од триаголниот пресек 
(слика). Оваа постава лабаво се полни со малку вишок од мешавина. По испуштање на 
калапот еднаш од височина од 2 cm на тврда површина, остатокот од вишокот на 
супстанција се отстранува со дијагонално наместена плочка. Латералните граничници се 
отстрануваат и остатокот од прашок се измазнува со употреба на валјак. Незапалива, 
непорозна подлога која слабо спроведува топлина се става на врвот на калапот, 
апаратурата се превртува и калапот се отстранува. 

Вака формираниот куп се става во дигестор..  

Брзината на воздухот треба да е доволна да се зибегне ширење на чадот во 
лабораторијата и не треба да се разликува во текот на испитувањето. Треба да се 
подигне заштита за провев околу апаратурата. 

Заради хигроскопноста на целулозата и на некои супстанции кои се испитуваат, 
испитувањето треба да се изведе колку што е можно побрзо. 

Запалете еден крај од купот со допирање со пламенот. 

Измерете го времето на реакција на растојание од 200 mm откако зоната на реакција ќе 
се прошири 30 mm од почетното растојание . 

Испитувањето се изведува со референтната супстанција и најмалку еднаш со секоја од 
смешите на супстанцијата за испитување со целулоза. 

Ако максималната брзина на горење е значително поголема од онаа од референтната 
смеша, испитувањето може да се запре; во спротивно испитувањето треба да се повтори 
пет пати за секој од трите смеши кои имале најголема брзина на горење. 

Ако резултатот е под сомнние дека е лажно позитивен, тогаш испитувањето треба да се 
повтори со употреба на инертна супстанција со слична големина на честичката, како на 
пример диатомејска земја, наместо целулоза. Во спротивно, мешавината од целулоза од 
супстанцијата за испитување, која има најголема брзина на горење, треба повторно да се 
испита во инертна атмосфера (< 2 % v/v содржина на кислород). 

2. ПОДАТОЦИ 

Заради безбедност, за карактеристично оксидирачко својство на супстанцијата која се 
испитува се смета максималната брзина на горење , а ненејзината средна вредност . 

Највисоката вредност на брзината на горење во рамките на спроведувањето на шест 
испитувања на дадена мешавина е соодветна за проценка. 

Се црта графиконна завсиноста  на највисоката вредност на брзината на горење за секоја 
смеша наспроти концентрацијата на оксидирачката супстанција. Максималната брзина на 
горење.се отчитува од графикот. 
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Шесте измерени вредности на брзината на горење во рамките на едно испитување кои се 
добиени од смеша со максималната брзина на горење не смеат да се разликуваат од 
аритметичката средна вредност за повеќе од 10 %; во спротивно методите на устинување 
и мешање треба да се подобрат. 

Споредете ја максималната добиена брзина на горење со максималната брзина на 
горење на референтната смеша (видете 1.3). 

Ако испитувањата се спроведуваат во инертна атмосфера, максималната брзина  на 
реакцијата се споредува со брзината на реакцијата на референтната смеша измерена во 
инертна атмосфера. 

3. ИЗВЕШТАЈ  

3.1. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето, ако е можно, ги опфаќа следните информации:  

— идентитетот, составот, степенот на чистотата, содржината на влага итн. на 
супстанцијата која се испитувала, 

— сите видови обработки на примерокот за испитување (пр. мелење, сушење), 

— иницијаторот на на палење кој се употребува во испитувањата, 

— резултатите од мерењата, 

— начинот на реакција (пр. искра и горење на површината, горење низ целата маса, 
секакви информации во врска со производите на согорување, итн.), 

— сите дополнителни забелешки кои се соодветни за интерпретацијата на резултатите, 
вклучувајќи и опис на интензитетот на реакцијата (пламенот, искрењето, испуштањето 
гасови, спорото тлеење итн.) и приближното времетраење кое се создава во првичното 
испитување за безбедност/испитување за двете испитувања и референтната супстанција,  

— резултатите од испитувањата со инертната супстанција, ако има, 

— резултатите од испитувањата во инертна атмосфера, ако има, 

3.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТОТ 

Супстанцијата се смета за оксидирачка супстанција кога: 

(а) во првичното испитување постои силна реакција; 

(б) во целосното испитување, максималната брзина на горење на смешата која 
се испитува е поголема од или еднаква на максималната брзина на горење на 
референтната мешавина од целулоза и бариум нитрат. 

За да се избегне лажен позитивен резултат, се земаат предвид и резултатите добиени со 
испитување на супстанцијата во смеша со инертнен материјал и/или кога се испитува во 
инертна атмосфера.  

4. ДЕЛА 

NF T 20-035 (септември 85) Chemical products for industrial use. Determination of the oxidising 
properties of solids. 
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Додаток 

Слика 

Калап и додатоци за подготовки на куп 

(Сите димензии се изразени во милиметри) 

 

MK Јазик: 

Length of the mould: 250 mm = должина на калапот 250 mm 

Material: aluminium = материјал: алуминиум 
 

A.18. ПРОСЕЧНА  МОЛЕКУЛСКА ТЕЖИНА И РАСПРЕДЕЛБА НА МОЛЕКУЛСКА ТЕЖИНА 
НА ПОЛИМЕРИ 

1. МЕТОД 

Овој хроматографски метод на гел пермеабилна хроматографија се заснова на методот 
ТГ на ОЕЦД 118 (1996). Основните начела и дополнителни технички информации се 
дадени во користени дела (1). 
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1.1. ВОВЕД 

Бидејќи својствата на полимерите се толку различни, невозможно е да се опише еден 
единствен метод кој прецизно ги поставува условите за одделување и проценка кои ги 
опфаќаат сите развои и особености кои се појавуваат при одделувањето на полимерите. 
Особено, сложените полимерни системи се често непогодни за гел пермеабилна 
хроматографија (ГПЦ). Кога ГПЦ не може да се спроведе, молекулската тежина може да се 
утврди со други методи (видете додаток). Во такви случаи, треба да се дадат целосни 
детали и оправдување за употребениот метод. 

Опишаниот метод се заснова на DIN стандардот 55672 (1). Во овој DIN стандард можат да 
се најдат детални информации за тоа како да се спроведат опити и како да се проценат 
податоците. Доколку се потребни измени на условите за спроведување опити, овие 
промени треба да бидат оправдани. Можат да се употребат други стандарди, ако е 
извршено целосно упатување. Опишаниот метод употребува примероци од полистирен со 
позната полидисперзивност за калибрирање и може да треба да се измени за да биде 
соодветен за одредени полимери, пр. полимери растворливи во вода и разгрането со долги 
ланчани гранки. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Просечниот број на молекулска тежина Mn и молекулската тежина со просечна тежина Mw се 
определуваат со употреба на следните равенки: 

 

при што, 

Hi е нивото на сигналот на детекторот од основната линија за ретенциониот волумен 
(волумен на задржување) Vi, 

Mi е молекулска тежина на полимерната фракција на ретенциониот волумен (волумен на 
задржување)Vi и 

n е бројот на точки за податоци. 

Опсегот на распределбата на молекулска тежина, што е мерка на дисперзитет на системот, 
е даден со сооднос Mw/Mn. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Бидејќи ГПЦ е релативен метод, треба да се направи калибрација. Вообичаено за ова се 
употребуваат тесно распределни стандарди на линеарен полистирен со познати просечни 
молекулски тежини Mn и Mw и распределба на позната молекулска тежина. 
Калибрациската крива може единствено да се употреби при определувањето на 
молекулската тежина на непознат примерок ако условите за одделување на примерокот и 
стандардите се одбрани на идентичен начин. 

Еден утврдена однос помеѓу молекулската тежина и волуменот на елуиатот е единствено 
важечка под дефинирани услови на определен експеримент. Условите ги опфаќаат, пред 
се, температурата, растворувачот (или смешата од растворувачи), хроматографските 
услови и колоната за одделување или системот од колони. 
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Молекулските тежини на примерокот утврдени на овој начин се релативни вредности и 
се опишани како „молекулски тежини еднакви на полистирен“. Ова значи дека зависни 
од структурните и хемиските разлики помеѓу примерокот и стандардите, молекулските 
тежини можат да отстапуваат од апсолутните вредности во поголем или помал степен. 
Ако се употребуваат други стандарди, пр. полиетилен гликол, поли етилен оксид, 
полиметил метакрилат, полиакрилна киселина, причината треба да се наведе. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

И распределбата на молекулска тежина на примерокот и средните молекуларни тежини 
(Mn, Mw) можат да се утврдат со употреба на ГПЦ. ГПЦ е посебен вид на течна 
хроматографија во која примерокот се одделува во согласност со хидродинамичките 
волумени на поединечните составни делови (2). 

Одделување се постигнува така што примерокот поминува низ колона која се исполнува со 
порозен материјал, најчесто органски гел. Мали молекули можат да поминат низ порите, 
додека големите молекули не. Патеката на големите молекули е пократка и затоа истите 
први се елуираат. Молекулите со средна големина поминуиваат низ некои од порите и се 
елуираат подоцна. Најмалите молекули, со среден хидродинамичен радиус помал од 
порите на гелот, можат да навлезат во сите пори. Тие се елуираат последни. 

Во иделни услови, одделувањето зависи целосно од големината на молекулите, но во 
пракса тешко е да се избегне влијанието на апсорпцијата. Невоедначени пакувања на 
колоните и мртви волумени може да ја влошат ситуацијата (2). 

Врз детектирањето влијае, пр. индексот на рефракција или УВ-апсорпцијата и се добива 
едноставна крива на распределба. Сепак, за да се одредат реалните вредности на 
молекулска тежина,, потребно е да се калибрира колоната со пропуштање на полимери со 
позната молекулска тежина и идеално, со многу слична структура, пр. различни стандарди 
на полистирен. Најчест резултати е Гаусова крива, понекогаш деформирана со со мала 
опашка кон страната на вредностите со ниска молекулска тежина, вертикалната оска која го 
означува количеството, по тежина, на честици  со различни видови на молекулски тежини 
кои се елутирани, а хоризонталната оска го означува логаритамот на молекулската тежина. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Повторливоста (Релативно стандардно отстапување: РСД) на елуираниот  волумен треба 
да е подобра од 0,3 %. Потребната повторливост на анализата се обезбедува со исправка 
со внатрешен стандард ако хроматограмот се проценува на основа на времето на 
задржување и ако не соодветствува со горенаведениот критериум (1). 
Полидисперзивноста зависи од молекулските тежини на стандардите. Во случајот на 
полистирен стандарди вредностите се:  

Mp < 2 000 Mw/Mn < 1,20 
2 000 < Mp < 106 Mw/Mn < 1,05 
Mp > 106 Mw/Mn < 1,20 
Mp е молекулската тежина на стандардот на 
максимумот на пикот                                                      
)

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовка на стандардни полистиренски раствори 

Полистиренските стандарди се раствораат со внимателно мешање во избраниот елуент. 
Препораките од производителот требаат да се земат предвид при подготовка на 
растворите. 
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Концентрациите на стандардите кои се избрани зависат од различни фактори, пр. волумен 
кој се вбризгува, вискозитет на растворот и чувствителност на аналитичкиот детектор. 
Максималниот волумен на вбризгување треба да се приспособи на должината на колоната 
со цел да се избегне преоптеретување. Типичните волумени  кои се вбризгуваат  при 
аналитички одделувања со употреба на ГПЦ со колона од 30 cm × 7,8 mm се вообичаено 
помеѓу 40 и 100 μl. Можни се поголеми волумени, но тие не треба да надминат 250 μl. 
Оптималниот сооднос помеѓу волуменот кој се вбризгува и концентрацијата треба да се 
утврдат пред калибрирањето на колоната. 

1.6.2. Подготовка на растворот на примероци 

Во принцип, при подготовката на растворите на примероци се применуваат истите услови. 
Примерокот се раствора во соодветен растворувач, пр. тетрахидрофуран (THF), со 
внимателно протресување. Под никакви услови не треба да се растворува со употреба на 
ултразвучна бања. Кога е потребно, растворот со примерокот се прочистува преку 
мембрански филтер со големина на порите помеѓу 0,2 и 2 μm. 

Присуството на нерастворени честички треба да се наведе во завршниот извештај 
бидејќи истите можат да бидат резултат на присуство на видови со голема молекулска 
тежина. Треба да се употреби соодветен метод за да се утврди процентот по тежина на 
нерастворени честички.  Растворите треба да се употребуваат во рок од 24 часа. 

1.6.3. Апаратура 

— резервоар за растворувач, 

— дегазатор (каде е соодветно), 

— пумпа, 

— придушувач на импулси (каде е соодветно), 

— систем за вбризгување, 

— колони за хроматографија, 

— детектор, 

— мерач на проток (каде е соодветно), 

— процесор за бележење на податоци, 

— сад за отпад. 

Треба да се обезбеди дека ГПЦ системот е инертен во однос на употребените 
растворувачи (пр. со употреба на челични капиларни садови за THF растворувач). 

1.6.4. Систем за вбризгување и носење на растворувач 

Дефиниран волумен од раствор на примерокот се полни во колоната со употреба на уред 
за автоматско земање примероци или рачно по строго дефинирана зона. Пребрзото 
повлекување или притискање на вбризгувачот од шприцот, ако се прави рачно, може да 
предизвика промени во надљудуваното распределување на молекулска тежина. Системот 
за внесување на растворувачот треба, колку што е можно повеќе, да не пулсира, во 
иделани услови вклучувајќи придушувач на импулси. Брзината на проток е од редот 
ml/мин. 

1.6.5. Колона 

Во зависност од примерокот, полимерот се опреелува со употреба на едноставна колона 
или неколку колони поврзани во серија. Комерцијално достапни се голем број на порозни 
материјали за колоната со дефинирани особини (пр. големина на пори, ексклузионен 
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лимит-горна граница на молекулска тежина над која молекулите ќе елуираат во 
ретенциониот волумен). Изборот на гелот за одделување или должината на колоната 
зависат од својствата на примерокот (хидродинамичен волумен, распределба на 
молекулска тежина) и посебните услови за одделување како на пример растворувач, 
температура и брзина на проток (1)(2)(3). 

1.6.6. Теоретски подови 

Колоната или комбинацијата од колони кои се употребуваат за одделување треба да се 
карактеризираат со голем број на теоретски подови. Ова подразбира, во случајот на THF 
како растворувач за елуација, полнење со раствор од етил бензен или друг соодветен 
неполарен растворувач во колона со позната должина. Бројот на теоретски подови се 
добива со следната равенка: 

 
или  

при што, 
N = бројот на теоретски подови 
Ve = елуцискиот волумен на максимумот на пикот 
W = најголемата вредност на пикот на  основната линија  
W1/2 = максималната вредност на пикот на половина од вредноста на височината  

1.6.7. Ефикасност на одделување 

Освен бројот на теоретски подови, кој квантитативно ја определува широчината на 
појасот, важна улога игра и ефикасноста на одделувањето, што се определува со 
наклонот на калибрациската крива. Ефикасноста на одделувањето на колоната се добива 
од следната врска: 

 

при што, 
Ve, Mx        = елуциониот волумен за полистирен со молекулска тежина Mx 
Ve,(10.Mx)     = елуциониот волумен за полистирен со молекулска тежина која е десет пати 
поголема 
Резолуцијата на системот се дефинира како што следува: 

 
при што, 
Ve1, Ve2 = елуционите волумени на два полистиренски стандарди на максималниот пик 
W1, W2 = најголемите вредности на пикот на основната линија 
M1, M2 = молекулските тежини на највисокиот пик (треба да се разликуваат со фактор 10)  
R-вредноста за системот на колона треба да е повисока од 1.7 (4). 

1.6.8. Растворувачи 

Сите растворувачи треба да се со висока чистота (за THF се употребува чистота од 99,5 %). 
Резервоарот со растворувач (ако е потребно во атмосфера со инертен гас) треба да биде 
доволно голем за калибрирање на колоната и неколку анализи на примерокот. 
Растворувачот треба да се дегазира пред да се пренесе во колоната преку пумпа. 
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1.6.9. Контрола на температурата 

Температурата на критичните внатрешни составни делови (јамка за вбризгување, колони, 
детектор и цевки) треба да биде постојана и во склад со изборот на растворувач. 

1.6.10. Детектор 

Целта на детекторот е да се забележи количински концентрацијата на примерокот 
елуиран од колоната. Со цел да се избегне непотребното ширење на најголемите пикови, 
волуменот на киветата на ќелијата на детекторот треба да биде колку што е можно помал. 
Тој не треба да биде поголем од 10 μl, освен за детектори засновани на  распрскување на 
светлината и вискозноста. Најчесто за детекција се употребува диференцијалната 
рефрактометрија . Сепак, ако се бара со посебните својства на примерокот или елуциониот 
растворувач, можат да се употребат други видови на детектори, пр. UV/VIS, IR, детектори 
за вискозитет итн. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

2.1. ПОДАТОЦИ 

DIN стандардот (1) треба да се консултира за детални критериуми за проценка како и за 
условите во врска со собирање и обработка на податоци. 

За секој примерок, треба да се изведат два независни експерименти. Тие треба да се 
анализираат поединечно. 

Mn, Mw, Mw/Mn и Mp треба да биде дадено за секое мерење. Потребно е да се наведе 
експлицитно дека измерените вредности се релативни вредности кои се еднакви на 
молекулските тежини на употребениот стандард. 

По определувањето на волумените за задржување или времињата на задржување (кои е 
можно да се исправат со употреба на внатрешен стандард), log Mp вредностите (Mp е 
максималниот пик на стандардот на калибрирање) се даваат наспрема една од тие 
количини. Најмалку две точки на калибрирање се потребни во декаден опсег на 
молекулска тежина и најмалку пет точки на мерење се потребни за целата крива што 
треба да го покрие опсегот на очекуваните молекулски тежини на примерокот. Крајната 
точка со мала молекулска тежина на калибрациската крива се дефинира со n-хексил 
бензен или друг соодветен неполарен раствор. Просечниот број и просечните молекулски 
тежини се генерално утврдени со електронска обработка на податоците врз основа на 
формулите во оддел 1.2. Ако се употребува рачна дигитизација, ASTM D 3536-91 може 
да се консултира (3). 

Кривата на распределба треба да биде дадена во облик на табела или слика 
(диференцијална фреквенција или збир на процентуални односи наспрема log M). Во 
графичкото претставување, еден декаден опсег на молекулски тежини треба да биде 
околу 4 cm пирок и најголемиот пик треба да биде околу 8 cm висок. Во случајот на 
интегрални криви за распределба, растојанието на ординантата помеѓу 0 и 100 % 
треба да изнесува околу 10 cm. 

2.2. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето треба да ги опфати следните информации:  

2.2.1. Супстанција за испитување: 
— достапни информации за супстанцијата за испитување (идентитет, адитиви, 
онечистувања), 

— опис на обработката на примерокот, согледувања, проблеми. 
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2.2.2. Инструменти: 
— резервоар со елуент, инертен гас, дегазирање на елуентот, состав на елуентот, 
онечистувања, 

— пумпа, пригушувач на импулси, систем за вбризгување, 

— колони за одделување (производител, сите информации за карактеристиките на 
колоните, како на пример големина на пори, вид на материјал за одделување, итн., број, 
должина и редослед на употребените колони), 

— број на теоретски подови на колоната (или комбинација) ефикасност на одделување 
(резолуција на системот), 

— информации за симетријата на пиковите, 

— температура на колоната, вид на контрола на температурата, 

— детектор (начело на мерење, вид, волумен на кивета), 

— мерач на проток ако се употребува (производител, начело на мерење), 

— систем за собирање и обработка на податоци (хардвер и софтвер). 

2.2.3. Калибрирање на системот: 
— детален опис на методот кој се употребува за изработка на калибрациска крива, 

— информации за критериумите за квалитет за овој метод (пр. корелациски коефициент, 
грешка со метод на најлами квадрати итн.), 

— информации за сите екстраполации, претпоставки и приближувања направени во 
текот на опитната постапка и проценка на обработката на податоците, 

— сите мерења користени за изработка на калибрациската крива треба да се 
докуменираат во табела која ги вклучува следните информации за секоја точка на 
калибрирање: 

— назив на примерокот, 

— производител на примерокот, 

— карактеристични вредности на стандардите Mp, Mn, Mw, Mw/Mn, како што е предвидено 
од производителот или изведено со последователни мерења, заедно со деталите за 
методот на определување, 

— вбризган волумен  и концентрација на вбризган примерок, 

— Mp вредност користена за калибрирање, 

— елуционен волумен или корегирано време на задржување измерено на максимум 
пик 

— Mp пресметана на максимум пик, 

— процентуалн грешка на пресметаната Mp и калибрираната вредност. 

2.2.4. Оценување: 
— оценување на временска основа: методи кои се употребуваат за да се обезбеди 
потребната повторливост (метод на исправка, внатрешен стандард итн.), 

— информации за тоа оценката е правена врз основа на елуциониот волумен или врз 
основа на времето на задржување (ретенционо време), 

— информации за границите на оценката ако пиковите не се целосно анализирани, 

— опис на методите за израмнување, ако се употребуваат, 

— подготовка и постапки за претходна обработка на примерокот, 
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— присуството на нерастворени честички, ако има такви, 

— волумен на вбризгување (μl ) и концентрација на вбризган примерок(mg/ml), 

— согледувања кои укажуваат на влијанија кои водат кон отстапувања од идеалниот 
ГПЦ профил, 

— детален опис на сите измени во постапката за испитување, 

— детали за опсегот на грешки, 

— сите други информации и согледувања кои се соодветни за интерпретацијата на 
резултатите. 

3. ДЕЛА 

(1) DIN 55672(1995) Gelpermeationschromatographie (GPC) mit Tetrahydrofuran (THF) als 
Elutionsmittel, Teil 1. 

(2) Yau, W.W., Kirkland, J.J., and Bly, D.D. eds., (1979) Modern Size Exclusion Liquid 
Chromatography, J. Wiley and Sons. 

(3) ASTM D 3536-91, (1991). Standard Test Method for Molecular Weight Averages and 
Molecular Weight Distribution by Liquid Exclusion Chromatography (Gel Permeation 
Chromatography-GPC) American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 
Pennsylvania. 

(4) ASTM D 5296-92, (1992) Standard Test Method for Molecular Weight Averages and 
Molecular Weight Distribution of Polystyrene by High Performance Size-Exclusion 
Chromatography. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania. 

Додаток 

Примери на други методи за определување на просечниот број на молекулска 
тежина (Mn) за полимери 

Гел пермеабилна хроматографија (ГПЦ) е методот кој се претпочита за определување на 
Mn, особено кога е достапен сет од стандарди, чија структура може да се спореди со 
структурата на полимер. Сепак, кога постојат практични потешкотии при употреба на ГПЦ 
или веќе има очекување дека супстанцијата нема да го исполни регулаторниот критериум 
Mn (и кој бара потврдување), достапни се алтернативни методи, како на пример: 

1. Употреба на колигативни својства 

1.1. Ебулиоскопија/криоскопија 

опфаќа мерење на покачување на точка на вриење (ебулиоскопија) или опаѓање на точката 
на замрзнување (криоскопија) на растворувач, кога се додава полимер. Методот се базира 
на фактот дека влијанието од растворениот полимер врз точката на вриење/замрзнување 
на течноста зависи од молекулската тежина на полимерот (1) (2). 
 
Применливост, Mn < 20 000. 
 

1.2. Намалување на притисокот од пареа 

го опфаќа мерењето на притисокот од пареата од избраната референтна течност пред и 
по додавањето на познати количини на полимер (1) (2). 
 
Применливост, Mn < 20 000 (теоретски; во пракса сепак е со ограничена вредност). 
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1.3 Мембранска осмометрија 

се потрпира на начелото на осмоза, т.е. природната тенденција на молекулите на 
растворувачот да поминуваат низ полупропустлива мембрана од разблажен во 
концентриран раствор за да постигне рамнотежа. Во испитувањето, разблажениот 
раствор е со концентрација нула, додека концентрираниот раствор го содржи полимерот. 
Извлекувањето на растворувач низ мембраната предизвикува разлика во притисоците 
која зависи од концентрацијата и молекулската тежина на полимерот (1) (3) (4) 

Применливост, Mn помеѓу 20 000 – 200 000. 

1.4 Осмометрија на фаза на испарување 

опфаќа споредба на брзината на испарување на чист аеросол растворувач со најмалку 
три аеросоли кои го содржат полимерот при различни концентрации (1)(2)(4).  
 
Применливост, Mn < 20 000. 
 

2. Анализа на крајната група 

За да се употреби овој метод, потребно е познавање на целата структура на полимерот 
и на природата на терминалните групи во неогвиот ланец (што треба да се разликува од 
главниот скелет по, на пр. NMR или титрација/дериватизација). Определувањето на 
молекулската концентрација на крајните групи кои се присутни на полимерот може да се 
користи за утврдување на молекулска тежина (7)(8)(9). 

Применливост, Mn до 50 000(со опаѓачка објективност). 

3. ДЕЛА 

(1) Billmeyer, F.W. Jr., (1984) Textbook of Polymer Science, 3rd Edn., John Wiley, New York. 

(2) Glover, C.A., (1975) Absolute Colligative Property Methods. Chapter 4. In: Polymer Molecular 
Weights, Part I P.E. Slade, Jr. ed., Marcel Dekker, New York. 

(3) ASTM D 3750-79, (1979) Standard Practice for Determination of Number-Average Molecular 
Weight of Polymers by Membrane Osmometry. American Society for Testing and Materials, 
Philadelphia, Pennsylvania. 

(4) Coll, H. (1989) Membrane Osmometry. In: Determination of Molecular Weight, A.R. Cooper ed., 
J. Wiley and Sons, pp. 25-52. 

(5) ASTM 3592-77, (1977) Standard Recommended Practice for Determination of Molecular 
Weight by Vapour Pressure, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 
Pennsylvania. 

(6) Morris, C.E.M., (1989) Vapour Pressure Osmometry. In: Determinationn of Molecular 
Weight, A.R. Cooper ed., John Wiley and Sons. 

(7) Schröder, E., Müller, G., and Arndt, K-F., (1989) Polymer Characterisation, Carl Hanser Verlag, 
Munich. 

(8) Garmon, R.G., (1975) End-Group Determinations, Chapter 3 In: Polymer Molecular 
Weights, Part I, P.E. Slade, Jr. ed., Marcel Dekker, New York. 

(9) Amiya, S., et al. (1990) Pure and Applied Chemistry, 62, 2139-2146. 
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A.19. СОДРЖИНА НА ПОЛИМЕРИ СО МАЛА МОЛЕКУЛСКА ТЕЖИНА 

1. МЕТОД 

Овој хроматографски метод на гел пермеабилна хроматографија е копија на ТГ на ОЕЦД 
119 (1996). Основните начела и дополнителни технички информации се дадени во 
користени дела. 

1.1. ВОВЕД 

Бидејќи својствата на полимерите се толку различни, невозможно е да се опише еден 
единствен метод кој прецизно ги поставува условите за одделување и проценка кои ги 
опфаќаат сите развои и особености кои се појавуваат при одделувањето на полимерите. 
Особено, сложените полимерни системи се често непогодни за гел пермеабилна 
хроматографија (ГПЦ). Кога ГПЦ не може да се изведе, молекулската тежина може да се 
утврди со други методи (видете додаток). Во такви случаи, треба да се дадат целосни 
детали и оправдување за употребениот метод. 

Опишаниот метод се заснова на SRPS ISO 13 885. Во овој стандард можат да се најдат 
детални информации за тоа како да се спроведат експериментот (опитот) и како да се 
проценат податоците. Доколку се потребни измени на условите за спроведување опити, 
овие промени треба да се оправдаат. Можат да се употребат други стандарди, ако е 
извршено целосно упатување. Опишаниот метод употребува примероци од полистирен со 
позната полидисперзивност за калибрирање и може да треба да се измени за да биде 
соодветен за одредени полимери, пр. полимери растворливи во вода и полимери со догли и 
разгранети ланци. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Малата молекулска тежина се дефинира произволно како молекулска тежина под 1000 
далтони. 

Средна а молекулска тежина Mn по бројна застапеност и средна молекулската тежина со 
тежинска застапеност Mw се определуваат со употреба на следните равенки: 

 

при што, 
Hi  = нивото на сигналот на детекторот од основната линија за волумен на задржување 
Vi, 
Mi = молекулската тежина на полимерската фракција на волуменот на задржување Vi и n 
е бројот на точки за податоци 

Опсегот на распределбата на молекулска тежина, што е мерка на дисперзија на системот, 
се дава со сооднос Mw/Mn. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Бидејќи ГПВ е релативен метод, треба да се направи калибрација. Вообичаено за ова се 
употребуваат стандарди на линеарен полистирен полистирен со познати просечни 
молекуларни тежини Mn и Mw и позната распределба на молекулска тежина. 
Калибрациската крива единствено да се употреби при определувањето на молекулската 
тежина на непознат примерок ако условите за одделување на примерокот и стандардите 
се одбрани на идентичен начин. 
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Одреден однос помеѓу молекулската тежина и волуменот на елуирање е единствено 
важечки под специфични услови услови на определен експеримент. Условите опфаќаат, 
пред се, температурата, растворувачот (или смешата од растворувачи), условите за  
хроматографија и колоната за одделување или системот од колони. 

Молекулските тежини на примерокот утврдени на овој начин се релативни вредности и 
се опишани како „молекулски тежини еднакви на полистирен“. Ова значи дека во 
зависност од структурните и хемиските разлики помеѓу примерокот и стандардите, 
молекулските тежини можат да отстапуваат од апсолутните вредности во поголем или 
помал степен. Ако се употребуваат други стандарди, пр. полиетилен гликол, полиетилен 
оксид, полиметил метакрилат, полиакрилна киселина, причината треба да се наведе. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

И распределбата на молекулска тежина на примерокот и средните молекулски тежини (Mn, 
Mw) можат да се утврдат со употреба на ГПЦ. ГПЦ е посебен вид на течна хроматографија 
во која примерокот се одделува во согласност со хидродинамичките волумени на 
поединечните составни делови (2). 

Одделувањето се засновува на поминување на примерокот низ колона исполнета со 
порозен материјал, обично органски гел. Мали молекули можат да навлезат во порите, 
додека големите молекули не. Патеката на големите молекули затоа е пократка и истите 
први се елуираат. Молекулите со средна големина навлегуваат во некои од порите и се 
елуираат подоцна. Најмалите молекули, со среден хидродинамичен радиус помал од 
порите на гелот, може да навлезе во сите пори. Тие се елуираат последни. 

Во иделна ситуација на одвојувањето влијае големината на молекулите, но во пракса 
тешко е да се избегне барем малку апсорпција. Нееднаквото пакување на колоните и 
мртви волумени може да ја влоши ситуацијата (2). 

Врз откривањето влијае, пр. индексот на рефракција или УВ-апсорпцијата и произведува 
едноставна крива на распределба. Сепак, за да се припишат реални вредности на 
молекулска тежина на кривата, потребно е да се калибрира колоната со поминување на 
полимери со позната молекулска тежина и идеално, со многу слична структура, пр. 
различни стандарди на полистирен. Типично, резултати од Гаусианска крива, понекогаш 
искривени со мала опашка кон страната со ниска молекулска тежина, вертикалната оска 
која го означува количеството, по тежина, на различни видови на елутирани молекуларни 
тежини и хоризонталната оска на дневникот на молекулската тежина. 

Содржината на молекулите со мала молекулска тежина се отчитува од оваа крива. 
Пресметувањето може единствено да биде прецизно ако молекулите со мала молекулска 
тежина одговараат , на основа по масата,  на полимерот како целина. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Повторливоста (Релативно стандардно отстапување: РСД) на елициониот волумен треба 
да е подобра од 0,3 %. Потребната повторливост на анализата се обезбедува со исправка 
со внатрешен стандард ако хроматограмот се проценува во зависност од времето на 
задржување (ретенционо време) и не соодветствува со горенаведениот критериум (1). 
Полидисперзивноста зависи од молекулските тежини на стандардите. Во случајот на 
полистиренски стандарди вредностите се:  

Mp < 2 000  Mw/Mn < 1,20 
2 000 < Mp < 106  Mw/Mn < 1,05 
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Mp > 106  Mw/Mn < 1,20 

Mp е молекулската тежина на стандардот на максималниот пик 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовка на стандардни полистиренски раствори 

Полистиренските стандарди се раствораат со внимателно мешање во избраниот елуент. 
Препораките од производителот треба да се земат предвид при подготовка на растворите. 

Концентрациите на избраните стандарди зависат од различни фактори, пр. волумен на 
вбризгување, вискозитет на растворот и чувствителност на аналитичкиот детектор. 
Максималниот волумен на вбризгување треба да се приспособи на должината на колоната 
со цел да се избегне преполнување. Типичните волумени на вбризгување за аналитички 
одделувања со употреба на ГПЦ со колона од 30 cm × 7,8 mm се вообичаено помеѓу 40 и 
100 μl. Можни се поголеми волумени, но тие не треба да надминат 250 μl. Оптималниот 
сооднос помеѓу волуменот на вбризгување и концентрацијата треба да се утврди пред 
реалното калибрирање на колоната. 

1.6.2. Подготовка на раствор на примерокот 

Во принцип, се применуваат истите услови при подготовката на стандардните раствори. 
Примерокот се раствора во соодветен растворувач, пр. тетрахидрофуран (THF), со 
внимателно протресување. Под никакви услови не треба да се растворува со употреба на 
ултразвучна бања. Кога е потребно, растворотот на примерокот се прочистува преку 
мембрански филтер со големина на порите помеѓу 0,2 и 2 μm. 

Присуството на нерастворени честички треба да се забележи во завршниот извештај 
бидејќи истите можат да бидат резултат на присуство на честици со голема молекулска 
тежина. Треба да се употреби соодветен метод за да се утврди процентот по тежина на 
нерастворени честички.  Растворите треба да се употребуваат во рок од 24 часа. 

1.6.3. Исправка на содржината на примеси и адитиви 
 
Најчесто потребна е исправка на содржината за молекули чија M < 1 000 заради уделот ма 
специфични компоненти кои не се полимери, а кои се присутни во растворот (пр. 
онечистувања и/или адитиви), освен ако содржината веќе не е < 1 %. Ова се постигнува со 
директна анализа на полимерниот раствор  или на ГДЦ елуатот. 

Во случаите каде елуатот, по поминување низ колоната, е премногу разблажен за 
дополнително анализирање, истиот треба да биде концентриран. Може да е потребно да 
се испари елуатот до сушење и повторно да се разблажи. Концентрат од елуатот треба да 
се подложи под услови кои обезбедуваат дека нема да се појават промени во елуатот. 
Обработката на елуатот по чекорот ГПЦ зависи од аналитичкиот метод кој се употребува за 
определување на количината. 

1.6.4. Апаратура 

ГПЦ апаратурата се состои од следните составни делови: 

— резервоар за растворувач, 

— дегазатор (каде е соодветно), 

— пумпа, 



Стр. 132 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

— придушувач на импулси (каде е соодветно), 

— систем за вбризгување, 

— колони за хроматографија, 

— детектор, 

— мерач на проток (каде е соодветно), 

— процесор за собирање на податоци, 

— сад за отпад. 

Треба да се обезбеди дека ГПЦ системот е инертен во однос на употребените 
растворувачи (пр. со употреба на челични капиларни садови за THF растворувач). 

1.6.5. Систем за вбризгување и носење на растворувач 

Дефиниран волумен од растворувачот-примерок се полни во колоната или со употреба на 
автоматски уред за земање примероци или рачно цо строго дефинирана зона. 
Повлекувањето или притискањето на вбризгувачот од шприцот премногу брзо, ако се прави 
рачно, може да предизвика промени во надљудуваното распределување на молекулска 
тежина. Системот за носење на растворувач треба, колку што е можно повеќе, да не 
пулсира, во иделани услови вклучувајќи придушувач на импулси. Стапката на тек е од 
редот ml/мин. 

1.6.6. Колона 

Во зависност од примерокот, полимерот се карактеризира со употреба на едноставна 
колона или неколку колони кои се поврзуваат во серија. Во трговијата достапни се голем 
број на материјали за колоната со дефинирано својства (пр. големина на пори, 
ограничувања за исклучување). Изборот од гелот за одделување или должината на 
колоната зависи од својствата на примерокот (хидродинамични волумени, распределба на 
молекулска тежина) и посебните услови за одделување како на пример растворувач, 
температура и стапка на тек (1)(2)(3). 

1.6.7. Теоретски подови 

Колоната или комбинацијата од колони кои се употребуваат за одделување треба да се 
карактеризираат со голем број на теоретски подови. Ова опфаќа, во случајот на THF како 
раствор за елуирање, полнење на раствор од етил бензен или друг соодветен неполарен 
растворувач во колона со позната должина. Бројот на теоретски подови се добива со 
следната равенка: 

 
или ; 

при што, 
N = бројот на теоретски подови 
Ve = елуционен волумен на максимален пик 
W = широчината на пик на основната линија  
W1/2 = широчината на пик на половина висина  

1.6.8. Ефикасност на одделување 

Освен бројот на теоретски подови, кој квантитативно ја определува широчината на 
појасот, улога игра и ефикасноста на одделувањето, што се определува со наклонот на 
калибрациската крива. Ефикасноста на одделувањето на колоната се добива од 
следната врска: 
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при што, 
Ve, Mx = елуционен  волумен за полистирен со молекулска тежина Mx 
Ve,(10.Mx) = елуционен волумен за полистирен со молекулска тежина која е десет пати 
поголема 

Резолуцијата на системот се дефинира како што следува: 

 

при што, 
Ve1, Ve2 = елуционен волумени на два полистиренски стандарди на максимум пик 
W1, W2 = широчина на пик на основната линија 
M1, M2 = молекулските тежини на максимум пик (треба да се разликуваат со фактор 10)  
R-вредноста за системот на колона треба да е повисока од 1,7 (4). 

1.6.9. Растворувачи 

Сите растворувачи треба да се со висока чистота (за THF се употребува чистота од 99,5 %). 
Резервоарот со растворувач (ако е потребно во атмосфера со инертен гас) треба да биде 
доволно голем за калибрирање на колоната и неколку анализи на примерокот. 
Растворувачот треба да се дегазира пред да се пренесе во колоната преку пумпа. 

1.6.10. Контрола на температурата 

Температурата на критичните внатрешни составни делови (јамка за вбризгување, колони, 
детектор и цевки) треба да биде постојана и соодветна на изборот на растворувач. 

1.6.11. Детектор 

Целта на детекторот е да се забележи квантитативно концентрацијата на примерокот 
елуиран од колоната. Со цел да се избегне непотребното проширување на пиковите, 
волуменот на киветата на ќелијата на детекторот треба да биде колку што е можно помал. 
Тој не треба да биде поголем од 10 μl освен за детектори засновани на  распрскување на 
светлина и вискозност. Диференцијалната рефрактометрија најчесто се употребува за 
детекција. Сепак, ако примерокот или елуциониот растворувач имаат посебни својства 
можат да се употребат други видови на детектори, пр. UV/VIS, IR, детектори за вискозност 
итн. 

2. ПОДАТОЦИ И ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ 

2.1. ПОДАТОЦИ 

DIN стандардот (1) треба да се консултира за детални критериуми за проценка како и за 
условите во врска со собирање и обработка на податоци. 

За секој примерок, треба да се изведат два независни експерименти (опити). Тие треба да 
се анализираат поединечно. Во сите случаи од основно значење е да се изврши 
исптување на слепа проба под исти услови како и примерокот. 

Потребно е да се наведе експлицитно дека измерените вредности се релативни вредности 
кои се еднакви на молекулските тежини на употребениот стандард. 
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По определувањето на волумените на задржување или времињата на задржување (кои е 
можно да се корегираат со употреба на внатрешен стандард), се цртаат на графикот 
наспроти log Mp вредностите (Mp е максимум пик на стандардот на калибрирање) 
Најмалку две точки на калибрирање се потребни по декаден опсег на молекулска тежина и 
најмалку пет точки на мерење се потребни за целиот график, кои треба да го покријат 
распонот на опсег на очекуваната молекулска тежина на примерокот. Крајната точка со 
мала молекулска тежина на калибрациската крива се дефинира со понош на n-хексил 
бензен или друг соодветен неполарен раствор. Делот од кривата кој соодветствува со 
молекулските тежини под 1000 се определува и се коригира ако  е потребно заради 
онечистувања и адитивите. Кривите на елуирање генерално се обработуваат електронски. 
Ако се пресметува рачна, ASTM D 3536-91 може да се консултира (3). 

Ако кој било нерастворлив полимер се задржи во колоната, неговата молекулска тежина 
најверојатно е поголема од онаа на растворливата фракција и ако не се земе предвид ќе 
резултира со лоша проценка на содржината на молекули со мала молекулска тежина. 
Насоките за коригирање на содржината со мала молекулска тежина за нераствролив 
полимер се обезбедени во додатокот. 

Кривата на распределба треба да биде дадена во облик на табела или како слика 
(диференцијална фреквенција или збир на износи во проценти од наспрема log M). Во 
графичкото претставување, еден декаден опсег на молекулска тежина треба да биде 
нормално околу 4 cm широк и максималната висина на пикот треба да биде околу 8 cm. Во 
случајот на интегрални криви за распределба, разликата во ординантата помеѓу 0 и 
100 % треба да изнесува околу 10 cm. 

2.2. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето треба  да ги опфати следните информации:  

2.2.1. Супстанција за испитување: 
— достапни информации за супстанцијата за испитување (идентитет, адитиви, 
онечистувања, 

— опис на обработката на примерокот, согледувања, проблеми. 

2.2.2. Инструменти: 
— резервоар со елуент, инертен гас, дегазирање на елуентот, состав на елуентот, 
примеси, 

— пумпа, пригушувач на импулси, систем за вбризгување, 

— колони за одделување (производител, сите информации за карактеристиките на 
колоните, како на пример големина на пори, вид на материјал за одделување, итн., број, 
должина и редослед на употребените колони), 

— број на теоретски подови на колоната (или комбинација) ефикасност на одделување 
(резолуција на системот), 

— информации за симетријата на најголемите вредности, 

— температура на колоната, вид на контрола на температурата, 

— детектор (начело на мерење, вид, волумен на кивета), 

— мерач на проток ако се употребува (производител, начело на мерење), 

— систем за собирање и обработка на податоци (хардвер и софтвер). 

2.2.3. Калибрирање на системот: 
— детален опис на методот кој се употребува за создавање на крива на калибрирање, 
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— информации за критериумите за квалитет за овој метод (пр. корелациски коефициент, 
грешка псо метод на најмали квадрати итн.), 

— информации за сите применети екстраполации, претпоставки и приближувања 
направени во текот на опитната постапка и проценка на обработката на податоците, 

— сите мерења кои се употребуваат за создавање на калибрациската крива треба да 
се докуменираат во табела која ги вклучува следните информации за секоја точка на 
калибрирање: 

— назив на примерокот, 

— производител на примерокот, 

— карактеристични вредности на стандардите Mp, Mn, Mw, Mw/Mn, како што е предвидено 
од производителот или изведено со последователни мерења, заедно со деталите за 
методот на определување, 

— волумен на вбризгување и концентрација на вбризгување, 

— Mp вредност која се употребува за калибрирање, 

— елуционен волумен или корегирано време на задржување измерено на максимум 
пик, 

— Mp пресметана на максимум пик, 

— процентуална грешка на пресметаната Mp и калибрациска вредност. 

2.2.4. Информации за содржината на полимери со мала молекулска тежина: 
— опис на методите кои се употребуваат при анализата и начинот на кој опитите се 
спроведуваат, 

— информации за процентот на содржината на видовите со мала молекулска тежина 
(w/w) во врска со целокупниот примерок, 

— информации за онечистувањата, адитивите и други неполимерни видови изрзени во 
процент по тежина во однос на целокупниот примерок. 

2.2.5. Оценување: 
— оценување на временска основа: сите методи за да се обезбеди потребната 
повторливост (метод на исправка, внатрешен стандард итн.), 

— информации за тоа дали врз оценувањето е вршено врз основа на елуциониот 
волумен или времето на задржување, 

— информации за ограничувањата на оценувањето ако најголемата вредност не е 
целосно анализирана, 

— опис на методите за порамнување, ако се употребуваат, 

— подготовка на постапки за претходна обработка на примерокот, 

— присуството на нерастворени честички, ако има такви, 

— волумен на вбризгување (μl ) и концентрација на вбризганиот примерок(mg/ml), 

— согледувања за влијанијата кои водат кон отстапувања од идеалниот ГПЦ профил, 

— детален опис на сите измени во постапката за испитување, 

— детали за обемите на грешки, 

— сите други информации и согледувања кои се соодветни за интерпретацијата на 
резултатите. 
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3. ДЕЛА 

(1) DIN 55672 (1995) Gelpermeationschromatographie (GPC) mit Tetrahydrofuran (THF) als 
Elutionsmittel, Teil 1. 

(2) Yau, W.W., Kirkland, J.J., and Bly, D.D. eds. (1979) Modern Size Exclusion Liquid 
Chromatography, J. Wiley and Sons. 

(3) ASTM D 3536-91, (1991) Standard Test method for Molecular Weight Averages and Molecular 
Weight Distribution by Liquid Exclusion Chromatography (Gel Permeation Chromatography-GPC). 
American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania. 

(4) ASTM D 5296-92, (1992) Standard Test Method for Molecular Weight Averages and Molecular 
Weight Distribution of Polystyrene by High Performance Size-Exclusion Chromatography. 
American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania. 

Додаток 

Упатство за коригирање на содржината со мала молекулска тежина за присуство 
на нерастворлив полимер 

Кога нерастворлив полимер е присутен во примерокот, тоа резултира со загуба на маса во 
текот на ГПЦ анализата. Нерастворливиот полимер неповратно се задржува на колоната 
или филтерот за примерокот додека растворливиот дел од примерокот поминува низ 
колоната. Во случајот каде зголемувањето на рефрактивниот индекс (dn/dc) од полимерот 
може да се предвиди или измери, може да се предвиди загубата на маса на примерокот на 
колоната. Во тој случај, се врши исправка со употреба на надворешно калибрирање со 
стандардни материјали со позната концентрација и dn/dc за да се калибрира реакцијата на 
рефактометарот. Во примерот даден овде се употребува стандард на поли(метил 
метакрилат) (pMMA). 

Во надворешното калибрирање за анализа на акрилни полимери, стандард на pMMA со 
позната концентрација од тетрахидрофуран, се анализира со ГПЦ и добиените податоци се 
употребуваат за да се најде константата на рефрактометарот, според равенката: 

 

при што: 
K =констанатата на рефрактометарот (во микроволт секунда/ml), 
R =реакцијата на стандардот pMMA (во микроволт/секунда), 
C =концентрацијата на стандардот pMMA (во mg/ml), 
V =волумен на вбризгување (во ml), и 
dn/ = зголемување на рефрактивниот индекс за pMMA во третахидрофуран (во ml/mg). dc 

Следните податоци се типични за стандардот pMMA: 
R        =   2937 891 
C        =   1,07 mg/ml 
V =   0,1 ml 
dn/dc  =   9 × 10-5 ml/mg 

Вредноста К која се добива како резултат, 3,05 × 1011 потоа се употребува за да се пресмета 
теоретската реакција на детекторот ако 100 % од вбризганиот полимер елуирал низ 
детекторот. 
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A.20. ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОЛИМЕРИТЕ ПРИ РАСТВОРАЊЕ/ЕКСТРАКЦИЈА ВО ВОДА 

1. МЕТОД 

Методот кој е опишан е копија од ревидираната верзија на ОЕЦД ТГ 120(1997). Во 
користени дела (1) се даваат дополнителни технички информации. 

1.1. ВОВЕД 

За одредени полимери, како на пример емулзивони полимери, може да биде потребна 
почетна припрема пред да може да се употреби методот утврден овде. Методот не е 
применлив на течни полимери и на полимери кои реагираат со вода во условите на 
испитувањето. 

Кога методот не е практичен или возможен, однесувањето при растворање/екстракција 
може да се преиспита со други методи. Во такви случаи, треба да се дадат целосни 
детали и оправдување за употребениот метод. 

1.2. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ 

Нема. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Однесувањето на полимерите при растворување/екстракција во воден медиум се 
определува со употреба на методот со колба (видете A.6 Растворливост во вода, метод 
со колба) со измените опишани подолу. 

1.4. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.5. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.5.1. Опрема  

Потребна е следната опрема за методот: 

— уред за мелење, пр. мелница за производство на честички со позната големина, 

— апаратура за мешање со можност за контрола на температурата,  

— мембрански систем за филтрирање, 

— соодветна аналитичка опрема, 

— стандардизирани сита. 

1.5.2. Подготовка на примерок 

Еден репрезентативен примерок треба прво да биде намален до големина на 
честичките помеѓу 0,125 и 0,25 mm со употреба на соодветни сита. Може да е потребно 
ладење за стабилност на примерокот или за процесот на мелење. Гумените материјали 
можат да се искршат на температура на течен азот (1). 

Ако потребната фракција на големина на честички не може да се добие, треба да се 
преземе дејство за да се намали големината на честичките колку што е можно повеќе и за 
резултатот се поднесува извештај. Во извештајот, потребно е да се наведе начинот на кој 
сомлениот примерок бил чуван пред испитувањето. 
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1.5.3. Постапка 

Три примероци од по 10 g од супстанцијата за испитување се мерат во секој од трите 
садови со стаклени затки и се додава 1000 ml вода во секој сад. Ако ракувањето со 
количина од 10 g полимер се покажува како несоодветно, се употребува следната 
највисока количина со која може да се ракува и волуменот на вода соодветно се 
прилагодува 

Садовите се затнуваат цврсто и потоа се растресуваат на 20 oC. Треба да се употребува 
уред за протресување или промешување кој може да работи на постојана температура. По 
период од 24 часа, содржината на секој сад се става во центрифуга или се филтрира и 
концентрацијата на полимер во чистата водена фаза се определува со соодветен 
аналитички метод. Ако не се достапни соодветни аналитички методи за водената фаза, 
вкупната растворливост/екстрактивност може да се процени од тежината на осушен талог 
на филтерот или осушен талог по центрифугирање. 

Најчесто е потребно да се направи квантитативна разлика помеѓу онечистувањата и 
адитивите од една страна и видовите со мала молекулска маса од друга страна. При 
гравиметриско определување, исто така е важно да се изведе слепа проба без употреба 
на супстанција за испитување со цел да се земат предвид резидуи кои се јавуваат при 
постапката за испитување. 

Растворливост/екстрактивноста на полимерите во вода на 37 oC на pH 2 и pH 9 може да се 
утврди на истиот начин како што е опишано за спроведување на опитот на 20 oC. pH 
вредностите се постигнуваат со додавање или на соодветни пуфери или соодветни 
киселини или бази, како на пример солна киселина, оцетна киселина, натриум или 
калиум хидроксид со аналитичка чистота или NH3. 

Во зависност од методот на анализа кој се употребува, треба да се изведат едно или две 
испитувања. Кога се достапни доволно специфични испитувања за директна анализа на 
полимер во  водена фаза , доволно е едно испитување како што е погоре опишано. Сепак, 
кога тие методи не се достапни и определувањето на однесувањето на полимерот 
растворливост/екстрактивност е ограничено на индиректна анализа каде  се определува 
само вкупната содржина на јаглерод (ВСЈ) на водениот екстракт, треба да се спроведе 
дополнително испитување. Ова дополнително испитување треба исто така да се направи 
на три примероци, со употреба на десет пати помали количини на полимер и истата 
количина на вода како и онаа употребени во првото испитување. 

1.5.4. Анализа  

1.5.4.1. Испитување кое се спроведува со една големина на примерок 

Достапни се методи за директна анализа на компонентите на полимерот во водената 
фаза. Во спротивно, може да се земе предвид индиректна анализа на 
растворени/екстрахирани копмоненти на полимер, со определување на вкупната 
содржина на растворливи делови коригирано за неполимерни компоненти 

Анализа на вкупната содржина на полимерни видови, ако е можно: 

или со доволно чувствителен метод, пр.: 

— ВСЈ со употреба на дигестија со персулфат или дихромат  за да се добие CO2 кој се 
определува со  инфрацрвена спектроскопија ( ИР) или хемиска анализа, 

— Атомска апсорпциона спектрометрија (ААС) или нејзиниот емисионен еквивален за 
индуктивно спрегната плазмаскопија (ИЦП) за полимери кои содржат силикон или метал,  

— УВ апсорпција или спектрофлуориметрија за арил-полимери, 
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— LC-MS за примероци со мала молекулска тежина, 

Или со испарување во вакуум до сув воден екстракт и спектроскопска (ИР, УВ итн.) или 
ААС/ИЦП анализа на талогот. 

Ако не е изводлива таква анализа на водената фаза, водениот екстракт треба да се 
екстрахира со органски растворувач кој не се меша во вода, пр. хлориран јаглеводород. 
Растворувачот потоа се упарува и талогот се анализира како што е погоре наведено за да 
се одреди содржината на полимерот. Сите состојки во овој талог кои се идентификуваат 
како онечистувања или адитиви се одземаат заради определување на степенот на 
растворливост/екстрактивност на самиот полимер. 

Кога релативно големи количини на такви материјали се присутни, талогот се анализира 
преку, на пр. ХПЛЦ или ГЦ анализа за да се направи разлика на онечистувањата од 
мономерот и присутните видовите настанати од мономерот, за да може да се утврди 
вистинската содржина на вторите. 

Во некои случаи, може да е доволно едноставно испарување на органскиот растворувач 
до суво и мерење на сувиот остаток. 

1.5.4.2. Испитување кое се спроведува со две различни количини на примерок 

Сите водени екстракти се анализираат за TOC. 

Се спроведува гравиметричко определување на нерастворениот/неекстрахираниот дел 
од примерокот. Ако, после центрифугирањето или филтрирањето на содржината на секој 
сад, талогот од полимер останува прикачен за ѕидот на садот, садот треба да се испере 
со филтрат сè додека садот не се префрли целиот сув талог. Потоа, филтратот повторно 
се центрифугира или филтрира. Талогот кој останува на филтерот или на киветата за 
центрифугирање се сушат на 40 oC по вакуум и се мерат. Сушењето продолжува сè 
додека да се постигне константнатежина. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ИСПИТУВАЊЕ КОЕ СЕ СПРОВЕДУВА СО ЕДНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИМЕРОК 

Поединечните резултати за секоја од трите колби и нивната средна вредност изразена во 
едници маса по волумен на растворот (вообичаено mg/l) или маса по маса на примерок од 
полимер (вообичаено mg/g). Освен тоа, се наведува и губитокот на тежина на примерокот 
(пресметано како тежина на растворена супстанција поделена со тежината на почетниот 
примерок). Релативните стандардни отстапувања (РСД) треба да се пресметаат. Треба да 
се дадат поединечни цифри за вкупната супстанција (полимер + главни адитиви, итн.) и 
единствено за полимерот (т.е. по вадењето на придонесот од таквите адитиви). 

2.2. ИСПИТУВАЊЕ КОЕ СЕ СПРОВЕДУВА СО ДВЕ РАЗЛИЧНИ ВЕЛИЧИНИ НА ПРИМЕРОК 

Поединечните вредности на TOC од водените екстракти на двата тројни експерименти и 
средната вредност за секој експеримент треба да се даде  изразена како единици на маса 
по волумен на раствор (вообичаено mgC/l), како и во единици на маса по тежина на 
почетниот примерок (вообичаено mgC/g). 

Ако не постои разлика помеѓу резултатите добиени со поголеми и помали соодноси на 
примерок/вода, ова може да укажува дека сите состојки кои можат да бидат екстрахирани 
биле навистина екстрахирани. Во таков случај, вообичаено не е потребна директна 
анализа. 
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Поединечните тежини на талозите треба да се дадат и изразат во процент на почетните 
тежини на примероците. Средните вредности треба да се пресметуваат за секој 
експеримент. Разликите помеѓу 100 и добиените процентите ги претставуваат процентите 
на растворлив и материјал кој може да се екстрахира во првичниот (оригинален) 
примерок. 

3. ИЗВЕШТАЈ  
3.1. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето треба да ги опфати следните информации:  

3.1.1. Супстанција за испитување: 
—достапни информации за супстанцијата која се испитува (идентитет, адитиви, 
онечистувања, содржина на видови со мала молекулска тежина). 

3.1.2. Услови за изведување на екпсеримент: 
— опис на постапките кои се употребуваат и експерименталните услови, 

— опис на аналитичките и методите за детекција. 

3.1.3. Резултати: 
— резултати од растворливоста/ екстрактивноста во mg/l; поединечни и средни вредности 
за испитувањата за екстракција во различни раствори, раздвоени на содржина на 
полимер и онечистувања, адитиви итн., 

— резултати на растворливост/екстрактивност во mg/g на полимер, 

— TOC вредности на водени екстракти, тежина на растворена супстанца и пресметани 
проценти, ако се измерени, 

— pH на секој примерок, 

— информации за вредностите на слепите проби, 

— каде е потребно, напомени за хемиската нестабилност на супстанцијата за 
испитување, во текот на процесот на испитување и аналитичкиот процес, 

— сите информации кои се потребни за интерпретација на резултатите. 

4. ДЕЛА 

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

A.21. ОКСИДИРАЧКИ СВОЈСТВА (ТЕЧНОСТИ) 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод на испитување е проектиран за мерење на потенцијалот на течна супстанција 
да ја зголеми стапката на горење или интензитетот на горење на запаливи супстанции, 
или да создаде смеша со запалива супстанција која има способност за спонатано 
палење, кога оваа смеша добро ќе се измеша. Се заснова на метода на ОН за 
испитување за течности кои имаат оксидирачки својства (1) и е идентична на него. Сепак, 
бидејќи овој метод A.21 првично е осмислен за да ги задоволи условите од Регулатива 
(ЕЗ) бр. 1907/2006, потребна е споредба со една референтна супстанција. Испитувањето 
и споредувањето со дополнителни референтни супстанции може да биде потребно кога 
резултатите од испитувањето се очекува да се употребат за други цели. (1) 

                                                           
1 На пример, во рамката на регулативите за транспорт на ОН. 
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Ова испитување не треба да се изведува кога на основа на структурната формула нема 
сомнение дека супстанцијата не е способна да реагира егзотермно со запалив материјал.  

Корисно е да се имаат прелиминарни информации за сите потенцијално експлозивни 
својства на супстанцијата пред спроведување на ова испитување. 

Ова испитување на се применува на цврсти супстанции, гасови, експлозивни или високо 
запаливи супстанции, или органски пероксиди. 

Кога се достапни резултати за супстанцијата за испитување во УН испитувањето за 
течности кои оксидираат (1).ова испитување не е неопходно да се спроведе  

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Времето на порастот на притисок е средната вредност на измерените времиња за смеса 
која се испитува за притисокот на смешата која се испитува да се подигне од 690 kPa до 
2070 kPa над атмосферскиот притисок. 

1.3. РЕФЕРЕНТНА СУПСТАНЦА 

65 % (w/w) водена азотна киселина (со аналитичка чистота) се  користи  како референтна 
супстанција. (1) 

По избор, ако изведувачот на експерименот предвиди дека резултатите од ова 
испитување можат на крај да се употребат за други цели (1), испитувањето на 
дополнителни референтни супстанции може исто така да биде соодветно. (2) 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Течноста која треба да се испитува се меша во масен сооднос 1 спрема 1, со влакнеста 
целулоза и се воведува во сад под притисок. Ако во текот на мешањето или полнењето на 
садот дојде до спонтано палење, не е потребно дополнително испитување. 

Ако не дојде до спонтано палење, се спроведува целосно испитување. Смесата се загрева 
во сад за притисок и се определува средното време измерено за притисокот да се зголеми 
од 690 kPa до 2070 kPa над атмосферскиот притисок. Оваа вредност  се споредува со 
средното време на зголемување на притисокот за смеса од референтната супстанција (-и) 
и целулоза во сооднос 1:1  

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Во серии од пет испитувања на една супстанција, резултатите на поединечните 
испитувања не треба да се разликуваат за повеќе од 30 % од аритметичката средина. 
Резултати кои одстапуваат повеќе од 30 % од средната вредност треба да се отфрлат, 
се подобрува постапката за мешање и полнење и испитувањето се повторува. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.6.1. Подготовка 

1.6.1.1. Запалива супстанција 

 

 
                                                           
1 Киселината треба да се титрира пред да се испитува за да се потврди нејзината концентрација. 
2 Пр.: 50 % (w/w) перхлорна киселина и 40 % (w/w) натриум хлорат се употребени во користена литература 1. 
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Исушена, влакнеста целулоза со должина на влакно помеѓу 50 и 250 μm и среден 
дијаметар од 25 μm (1) се употребува како запалив материјал. Таа се суши до постојана 
тежина во слој кој не е подебел од 25 mm на 105 oC  во тек на четири часа и се држи во 
ексикатор без средство за сушење, сè додека не се излади и е потребен за употреба. 
Содржината на вода во сушената целулоза треба да изнесува помалку од 0,5 % по 
единица сува маса (2).  Ако е потребно, времето на сушење треба да се продолжи за да се 
постигне ова. (3). Истата серија на целулоза треба да се употребува низ целото 
испитување. 

1.6.1.2. Апаратура 

1.6.1.2.1. Сад за притисок 

Потребен е сад за притисок. Садот се состои од цилиндричен сад за приситок од челик со 
должина од 89 mm и надворешен дијаметар од 60 mm (видете слика 1). Двете спротивни 
страни се машински обработени  (намалувајќи го пресекот на садот до 50 mm) за да се 
олесни навивањето на затврачаот на којсе наоѓа системот за палење и отворот за вентил. 
Садот, кој има отвор со дијаметар од 20 mm внатрешно се намалува до длабочина од 19 
mm и се става навој за да прифати цевка 1'' по Британскиот стандарден систем (БСЦ) или 
величина еквивалентна на тој метричи систем. Вентил за притисок, во облик на рачка, се 
мнтира на бочната страна на апаратот, се завртува за искривената предна страна на садот 
под притисок 35 mm од еден од неговите краеви и под агол од  90o до машински 
обработените подови. Отворот за ова е продупчен до длабочина од 12 mm со навој за да 
прифати ½ " БСЦ навој од  (или негов метрички еквивалент) на крајот на рачката. По 
потреба, се користи инертен затварач како садот би бил непропусен за гасови. Рачката се 
протега 55 mm над телото на садот за притисок и има отвор (навој) од 6 mm. Крајот на оваа 
рачка се намалува и се става навој за да прифати преносник на притисок со дијафрагма. 
Може да се употребува било кој  уред за мерење притисок доколку врз него не влијаат 
топлите гасови или производите од разложувањето и кој може да издржи пораст 
напритисок од 690-2 070 kPa во време не поголемо од 5 ms. 

Крајот на садот за притисок кој е најоддалечен од рачката се затвора со затварач на кој се 
наоѓа систем за палење во кој се вклопени две електроди, една изолирана од, а другата 
заземјена на затварачот. Другиот крај од садот под притисок се затвора со сигурносен диск 
кој штити од експлозија (притисок на експлозија од приближно 2 200 kPa) кој е прицврстен 
со капак за затварање со отвор од 20 mm. По потреба, се употребува инертен затварач 
како садот би бил непропустлив за гасови. Сталак (слика 2) ја држи апаратурата во 
исправен став во текот на употребата. Вообичаено се состои од основна плоча 
изработена од мек челик со димензии 235 mm × 184 mm × 6 mm и шуплив четвртаст 
профил со должина од 185 mm (С.Х.С.) 70 mm × 70 mm × 4 mm. 

Од едната страна на четвртестиот профил се сечат по должина две спротивни страници  
за да се добие структура која има две ногарки со рамни страни со висина на куќиште од 
86 mm. Краевите на овие рамни страни се сечат под агол од 60o по хоризонтала и се 
заварени на основната плоча.  Жлеб со широчина од 22 mm и 46 mm длабочина се 
монтира на едната страна од куќиштето на садот така што кога садот ќе се спушти на 
поткрепата на затварачот на кој се наоѓа системот за палење биде свртен кон 
изолаторската кутија, а рачката која е монтирана од страна влегува во тој жлеб. Парче 
челик со широчина од 30 mm и дебелина од 6 mm се заварува на долната внатрешна 
предна страна на квадратниот профил, за да одржува растојание. Две завртки од по 7 mm, 
прицврстени на спротивни страни, служат за да го држат садот под притисок цврсто на 
место. Две широки ленти од челик долги 12 mm со дебелина од 6 mm, заварени на долната 
страна  каде составните делови се допираат со изолаторската кутија, го обезбедуваат 
садот под притисок од доле. 

                                                           
1 Пр. Whatman Column Chromatographic Cellulose Powder CF 11, catalogue No 4021 050. 
2 Потврдено со, на пр. Карл-Фишер титрација. 
3 Во спротивно, оваа содржина на вода може исто така да се постигне со, на пр. загревање на 105 oC под вакуум во 
рок од 24 ч. 
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1.6.1.2.2. Систем за палење 

Системот за палење се состои од жица од Ni/Cr со должина од 25 cm со дијаметар од 0,6 
mm и отпор од 3,85 ohm/m. Жицата се навртува на шипка со дијаметар од 5 mm, во облик 
на калем и се прикачува на електроди на запушачот на кој се наоѓа систем за палење. 
Калемот треба да има еден од облиците прикажани во слика 3. Растојанието помеѓу дното 
на садот и долната страна на калемот за палење треба да биде 20 mm. Ако електродите 
не се приспособливи, краевите на жицата за палење помеѓу калемот и дното на садот 
треба да се изолира со керамичка облога. Жицата се загрева со постојан извор на струја 
од најмалку 10 А. 

1.6.2. Изведба на испитувањето (1) 

Апаратурата склопена целосно со преносник на притисок и систем за палење, но без 
сигурносниот диск кој штити од експлозии, се наоѓа на подолга при што затварачот со 
соитемо за палење се во долна позиција. 2,5 g од течноста која треба да се испитува се 
меша со 2,5 g сува целулоза во стаклена мензура со употреба на стаклена прачка за 
промешување (2). Заради безбедност, операторот при мешањето треба да има сигурносен 
штит. Ако смесата се запали во текот на мешањето или полнењето, не е потребно 
понатамошно испитување. Смесата се додава, во мали количини со тапкање, во садот 
под притисок водејќи сметка дека смесата е поставена околу калемот за запалување и е 
во добар контакт со него. Важно е калемот да не се искриви во текот на процесот на 
нанесување на смешата бидејќи ова може да води кон погрешни резултати (3). 
Сигурносниот диск кој штити од експлозија се става на соодветна позиција и се 
прицврстува со капак за затварање.. Наполнетиот сад се поставува на сталак така што 
сигурносниот диск кој штити од експлозија е најгоре, а апаратот се поставува во дигестор 
или во единица за испитување на запаливи материи.. Извор на струја се прицврстува за 
надворепните клеми на затварачот со системот з апалење и се спушпта струја со јачина 
од 10 А. Времето помеѓу подготовката на смешата за испитување и  и вклучувањето на 
струјата не треба да надминува 10 минути. 

Сигналот кој се произведува со преносникот на притисок се забележува на соодветен 
систем кој едновремено ги бележи податоците за развојот на притисокот во текот на 
времето и ги анализира (пр. програм за бележење на податоци добиени во екот на 
испитувањето погврзан со програм за првање графикони). Смесата се загрева додека 
сигурносниот диск за заштита од експлозии не пукне или додека да не поминат најмалку 
60 s. Ако сигурносниот диск за заштита од експлозии не пукне, смесата се остава да се 
излади пред внимателно да се демонтира апаратурата, водејќи сметка дека може да 
дојде до појава на надпритисок. Се изведуваат пет обиди со супстанцијата за испитување 
и референтната супстанција (-и). Се забележува времето кое се зема за пораст на 
притисокот од 690 kPa до 2070 kPa над атмосферскиот притисок. Се пресметува 
средната вредност на времето кое изминува до пораст на притисокот. 

Во некои случаи, супстанциите можат да доведат до пораст на притисокот (пребрзо или 
преспоро), заради хемиски реакции кои не се карактеристични за оксидирачките особини на 
супстанцијата. Во овие случаи, може да е потребно да се повтори испитувањето со 
инертна супстанција, пр. диатомејска земја), наместо целулоза со цел да се утврди 
природата на реакцијата. 

 

                                                           
1 Мешавините на оксидаторите со целулоза мора да се третираат како потенцијално експлозивни и да се ракуваат 
со внимателност. 
2 Во пракса, ова може да се постигне со подготовка на 1:1 смеса од течност која треба да се испитува и целулоза во 
поголем износ од потребното за обид и пренос на 5 ± 0,1 g  до садот за притисок. Смесата треба да е свежо 
подготвена за секој обид. 
3 Особено, мора да се избегне допир помеѓу соседните вртежи на калемот. 
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2. ПОДАТОЦИ 

Времињата за пораст на притисокот за испитуваната супстанција и референтната 
супстанција (-и). Времињата на пораст на притисокот за испитувањата со инертна 
супстанција, ако се спроведуваат. 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Се пресметуваат средните вредности на времето за пораст на притисокот за 
испитуваната супстанцијата и референтната супстанција (-и). 

Се пресметува средната вредност на времето на пораст на притисокот за испитувањата 
со инертна супстанција (ако се спроведуваат). 

Некои примери од резултатите се прикажани во Табела 1. 

Табела 1 

Примери од резултатите (a)   

Супстанца (б) 
Средно време на издигнување 
на притисокот за 1:1 смеса со 

целулоза (ms) 
Амониум дихромат, заситен воден раствор 20 800 

Калциум нитрат, заситен воден раствор 6 700 

Фери нитрат, заситен воден раствор 4133 

Литиум перхлорат, заситен воден раствор 1 686 

Магнезиум перхлорат, заситен воден раствор 777 

Никел нитрат, заситен воден раствор 6 250 
Азотна киселина, 65 % 4 767(в) 

Прехлорна киселина, 50 % 121 (в) 

Прехлорна киселина, 55 % 59 

Калиум нитрат, 30 % воден раствор 26 690 
Сребрен нитрат, заситен воден раствор (г) 

Содиум хлорат, 40 % воден раствор 2 555 (в) 
Содиум нитрат, 45 % воден раствор 4133 

Инертна супстанција:  
Вода: целулоза (г) 
(а) Видете користено дело (1) за класификација според шемата за транспорт на 
ОН. 
(б) Заситените раствори треба да се подготват на 20 oC. 
(в) Средна вредност од интерлабораторните компаративни испитувања. 
(г) Максимален притисок од 2070 kPa не е постигнат. 
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3. ИЗВЕШТАЈ  

3.1. ПЕРИОД НА ИСПИТУВАЊЕ 

Извештајот од испитувањето треба да ги опфати следните информации:  

— идентитетот, составот, чистотата итн., на супстанцијата која се испитувала, 

— концентрацијата на супстанциијата која се испитува, 

— постапката за сушење на употребената целулоза, 

— содржината на вода на употребената целулоза, 

— резултатите од мерењата, 

— резултатите од испитувањата со инертната супстанција, ако има, 

— пресметаната средна вредност на времето за порастот на притисокот, 

— сите отстапувања од овој метод и причините за таквите отстапувања, 

— сите дополнителни информации или забелешки кои се важни за интерпретацијата 
на резултатите. 

3.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ (1) 

Резултатите се оценуваат врз основа на: 

(а) тоа дали смесата на супстанцијата за испитување и целулозата спонтано се 
пали; и 

(б) споредбата на средното време на пораст на притисокот од 690 kPa до 2070 
kPa со тоа на референтната супстанција (-и). 

Течната супстанција треба да се смета за оксидирачка кога: 

(а) смеша на испитуваната супстанцијата и целулозата во однос 1:1 по маса, 
спонтано се пали; или 

(б) смеша на супстанцијата и целулозата во однос 1:1 по маса, покажува средно 
време на пораст на притисокот помало или еднакво на средното време на пораст на 
притисокот на смеша на воден раствор на азотна киселина 65 % (w/w) и целулоза во 
масен однос 1:1 . 

За да се избегне лажен позитивен резултат, при анализа на добиените резултати се 
земе предвид  и испитувањето со инертен материјал.  

4. ДЕЛА 

(1) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and 
Criteria. 3rd revised edition. UN Publication No: ST/SG/AC.10/11/Rev. 3, 1999, page 342. 
Test O.2: Test for oxidising liquids. 

                                                           
1 Видете користена литература 1 за интерпретација на резултатите според регулативите за транспорт на ОН со 
употреба на неколку референтни супстанции. 
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Слика 1 

Сад под притисок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Тело на сад под притисок 

(B) задржен вентил на дискот кој штити од експлозија 

(C) задржен вентил за пламен 

(D) затварач од меко олово 

(E) Диск кој штити од ескплозија 

(F) рачка 

(G) Глава на преносник на притисок 

(H) затварач 

(J) Изолирана електрода 

(K) Заземјена електрода 

(L) Изолација 

(M) Челичен конус 

(N) Искривен жлеб на затварач 
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Слика 2 

Платформа за поддршка 

 
Слика 3 

Систем за палење 
(A) Калем за палење  
(B) Изолација  
(C) Електроди  
(D) Затварач за пламен 

 

Забелешка: може да се употреби која било од овие конфигурации 
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ДЕЛ Б: МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТОКСИКОЛОШКИТЕ  И ДРУГИТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ НА ХЕМИКАЛИИТЕ 
 
ОПШТ ВОВЕД 

А. ОПИС НА СВОЈСТВАТА НА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Пред почетокот на секоја студија за токсичност, треба да се знае составот на супстанцијата 
за испитување, вклучително и главните онечистувања, значајните физичко-хемиски 
својства, вклучително и нејзината стабилност. 

Физичко-хемиските својства на супстанцијата за испитување обезбедуваат важни податоци 
за изборот на начин на спроведување, планирањето на секоја поединечна студија, како и 
начинот на ракување и чување на супстанцијата за испитување. 

Пред почетокот на студијата треба да се развие аналитички метод за квалитативно и 
квантитативно определување на супстанцијата (вклучувајќи ги и онечистувата кога е 
можно) во медиумот за примена на дозата и биолошкиот материјал. 

Извештајот за тестот треба да ги содржи сите податоци поврзани со идентификацијата, 
физичко-хемиските својства, чистотата и однесувањето на супстанцијата. 

 

Б. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ 

Во процесот на тестирање на токсичност неопходна е строга контрола на условите за 
сместување и употреба на соодветни техники за грижа за животните. 

(i) Услови за чување 

Условите за сместување во просториите и кафезите за експерименталните животни или 
треба да бидат соодветни за видовите што ќе се тестираат. За стаорците, глувците и 
заморчињата, под соодветни услови се подразбира собна температура од 22 oC ± 3 oC  со 
релативна влажност од 30 до 70%, за зајаци температурата треба да изнесува 20 ± 3 oC со 
релативна влажност од 30 до 70%. 

Одредени екпериментални техники се особено чувствителни на температурните ефекти, 
па така во овие случаи во описот на методот на тестирање се вклучени детали за 
соодветните услови. Во сите испитувања на токсични ефекти, температурата и влажноста 
треба да се набљудуваат, евидентираат и вклучат во крајниот извештај за студијата. 

Осветлувањето треба да биде вештачко, во серија од 12 часа светлина и 12 часа темнина. 
Во крајниот извештај за студијата треба да се евидентираат и вклучат детали за моделот 
на осветлување. 

Доколку не е поинаку наведено во методот, животните можат да бидат сместени 
во кафез поединечно или во мали групи од ист пол, додека за колективно чување 
во еден кафез може да се чуваат најмногу пет животни. 

Во извештаите за експерименти врз животни важно е да се наведе користениот тип на 
сместување (кафез) и бројот на сместени животни во секој кафез, како за време на 
изложеност на хемикалијата, така и за секој понатамошен период на набљудување. 

(ii) Исхрана 

Исхраната треба да ги задоволи сите нутритивни потреби на видовите кои се тестираат. 
Кога испитуваните супстанции се даваат на животните преку храната, интеракцијата меѓу 
супстанцијата и прехранбената состојка може да ја намали нутритивната вредност. 
Можноста за таквата реакција треба да се земе предвид при толкувањето на резултатите 
од тестот. Може да се користи конвенционална лабораториска храна со неограничена 
количина на вода за пиење. На изборот на храна може да влијае потребата да се 
обезбеди соодветна смеша на супстанција за испитување кога таа се дава преку храна. 
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Онечистувањата во храната за кои се знае дека влијаат врз токсичноста не треба да 
бидат присутни во непожелни концентрации. 

 

В. АЛТЕРНАТИВНО ТЕСТИРАЊЕ 

Европската унија е посветена на промовирање на развојот и определувањето на 
алтернативни техники кои можат да го обезбедат истото ниво на податоци како и 
актуелните тестови врз животни, но користат помалку животни, предизвикуваат помалку 
страдање или пак сосема ја избегнуваат употребата на животни. 

Штом еднаш таквите методи ќе бидат на располагање, треба да се земат предвид  
при определување на опасност и понатамошна класификација и обележување на 
внатрешни опасности и процена на безбедноста на хемикалијата, секогаш кога тоа е 
можно. 

 

Г. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Кога тестовите се евалуираат и интерпретираат, треба да се земат предвид 
ограничувањата во чиишто рамки резултатите од in vitro студиите и испитувањата на 
животни може директно да бидат екстраполирани на луѓе, и оттука доказите за 
штетни ефекти кај луѓето може да се користат за потврда на резултатите од 
тестирањата, онаму каде тоа е можно.  

 

Д. КОРИСТЕНИ ДЕЛА 

Повеќето од овие методи се развиени во рамките на програмата на Организацијата 
за економска соработка и развој (ОЕЦД) за Насоки за тестирање и треба да се 
спроведат во согласност со начелата на Добрата лабораториска пракса (ГЛП) со цел 
да се обезбеди што е можно поголемо „меѓусебно прифаќање на податоци“. 

Дополнителни податоци може да се најдат во упатувањата наведени во насоките на 
ОЕЦД , како и во други соодветни објавени дела. 

 

Б. 1 бис. АКУТНА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ - ПОСТАПКА СО ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА 
(ФИКСНА) ДОЗА 

1. МЕТОД 

Овој метод на тестирање соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 420 (2001) 

1.1. ВОВЕД 
Кај традиционалните методи за оцена на акутна токсичност смртта на животните се смета 
за крајна токсична точка. Во 1984 година Британското друштво за токсикологија предложи 
нов пристап при тестирањето на акутна токсичност кој се темели на примена на низа од 
точно определени(фискни) дози (1). Овој пристап ја избегнува смртта на животните како 
крајна токсична точка и наместо тоа се потпира на набљудување на јасни знаци на 
токсичност на една од низите на (фиксните) точно определени дози. По in vivo студиите во 
Обединетото Кралство (2) и меѓународните (3) валидациски студии, во 1992 година 
постапката беше прифатена како испитен метод. Подоцна, статистичките својства на 
Постапката со фиксна доза се вреднуваа со помош на математички модели употребени 
во серија на студии (4)(5)(6). Заедно, in vivo студиите и испитувањата на модели покажаа 
дека постапката е повторлива, користи помал број животни и предизвикува помалку 
страдање од традиционалните методи и може да ги класифицира супстанциите на начин 
сличен на другите методи на тестирање на акутна токсичност. 

Упатства за избор на најсоодветен метод за одредена цел може да се најдат во 
Документот со насоки и упатства за тестирање на акутна орална токсичност (7). Овој 
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документ исто така содржи дополнителни информации за спроведувањето и 
интерпретацијата на резултатите добиени со методот за тестирање Б.1.бис. 

Начелото на методот наложува употреба на умерено токсични дози во главната студија, 
а давањето потенцијално смртоносни дози треба да биде избегнато.  Исто така, не 
треба да се даваат дози за кои е познато дека предизвикуваат значителна болка и стрес 
кај животните како резултат на нагризувачки или сериозно надразнувачки реакции. 
Животните пред умирање или оние кои очигледно трпат големи болки или покажуваат 
знаци на огромно и долготрајно страдање се убиваат на хуман начин, а во 
интерпретацијата на резултатите од тестот се третираат на ист начин како и оние 
животни кои умреле во текот на тестирањето. Критериумите за одлуката да се усмртат 
животни на умирање или оние кои се во голема болка се предмет на посебен Документ 
со насоки и упатства, заедно со упатство за препознавање на предвидлива или 
неминовна смрт. 

Методот обезбедува податоци за опасните својства на супстанцијата и овозможува таа 
да биде рангирана и класифицирана во согласност со Глобално хармонизираниот систем 
(ГХС) за класификација на хемиски супстанци кои предизвикуваат акутна токсичност (9). 

Пред спроведувањето на студијата, лабораторијата за тестирање треба да ги земе 
предвид сите расположливи податоци за испитната супстанција. Таквите податоци го 
вклучуваат идентитетот и хемиската структура на супстанцијата; нејзините физичко-
хемиски својства; резултати од други in vitro или in vivo тестови за токсичност; 
токсиколошки податоци за структурно слични супстанции и очекуваната употреба(и) на 
супстанцијата. Овие податоци се неопходни за да се задоволат сите засегнати страни кои 
сметаат дека е тестот е значаен за заштитата на човековото здравје и ќе помогне во 
изборот на соодветна почетна доза. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Акутна орална токсичност: се однесува на оние штетни ефекти кои се појавуваат по 
орално давање на една или повеќе дози на супстанцијата во текот на 24 часа. 

Забавена смрт: животното не умира ниту е пред умирање во рок од 48 часа, туку умира 
подоцна, за време на 14-дневниот период на набљудување. 

Доза: претставува количина на дадена испитувана супстанција. дозата се изразува како 
маса на испитувана супстанција по единица тежина на животното кое се тестира (на пр. 
mg/kg). 

Очигледна токсичност: е општ термин со кој се опишуваат јасни знаци на токсичност по 
примена (давање) на испитуваната супстанција (види (3) за примери) така што на 
следната највисока фиксна доза може да се очекуваат или сериозна болка и долготрајни 
знаци на страдање, состојба пред умирање (критериумите се наоѓаат во Документот со 
насоки и упатства за хумани крајни точки (8)), или потенцијална смртност кај повеќето 
животни.  

ГХС: Глобално хармонизиран систем за класификација на хемиски супстанции и смеси. 
Заеднички проект на ОЕЦД (човеково здравје и животна средина), Комитетот на експерти 
за транспорт на опасни производи (физичко-хемиски својства) на ОН и ИЛО (известување 
за опасности), координирани од Меѓу-организациската програма за правилно ракување со 
хемикалии. (ИОМЦ). 

Неминовна смрт: кога се очекува состојба пред умирање или смрт на животното пред 
следниот планиран термин за набљудување. Знаците кои ја навестуваат оваа состојба кај 
глодарите може да вклучат грчеви, странична положба, лежење и тремор. (За повеќе детали 
види Документ со насоки и упатства за хумано усмртување (8)). 

LD50  (средна смртоносна доза): претставува статистички изведена еднократна доза на 
супстанција за која се очекува да предизвика смрт кај 50% од животните кога се применува 
(дава) по орален пат. Вредноста LD50 се изразува во однос на маса на испитна супстанција 
по единица тежина на испитното животно (mg/kg). 
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Гранична доза: Се однесува на горна гранична доза при тестирање (2 000 или 5 000 
mg/kg). 

Состојба на умирање: да се биде состојба на умирање или неможност да се преживее 
дури и да се добие третман. (За повеќе детали види Документ со насоки и упатства за 
хумани крајни точки (8)). 

Предвидлива смрт:  Присуство на клинички знаци кои укажуваат на смрт во познато 
време во иднина пред планираниот крај на експериментот, на пример: Неможност да се 
дојде до вода или храна. (за повеќе детали види Документ со насоки и упатства за хумани 
крајни точки (8)). 

 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

На групи на животни од еден пол постепено им се даваат фиксни дози од 5, 50, 300 и 2 
000 mg/kg (по исклучок може да се земе предвид дополнителна фиксна доза од 5 000 mg/kg, 
види Оддел 1.6.2.). Количината на првичната доза се избира врз основа на студија за 
набљудување на дозата за која се очекува да произведе знаци на токсичност без да 
предизвика сериозни токсични ефекти или смртност. Клиничките знаци и состојби поврзани 
со болки, страдање и неминовна смрт се детално опишани во посебен Документ со насоки 
и упатства на ОЕЦД (8). Дополнителни групи на животни може да се дозираат со повисоки 
или пониски фиксни дози, зависно од присуството или отсуството на токсичност или 
смртност. Оваа постапка продолжува се додека не се утврди дозата која предизвикува 
очигледна токсичност или се утврди не повеќе од еден смртен счај, или кога не се 
забележуваат ефекти при највисока доза, или пак кога настапува смрт при најниска доза. 

 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Избор на видови животни 

Од глодарите се претпочита стаорецот, но може да се користат и други припадници на овој 
вид. Најчесто се користат женки (7). Ова се должи на фактот што документираните 
истражувања на конвенционални тестови во кои се применува LD50  покажуваат дека 
најчесто постои многу мала разлика во чувствителноста меѓу половите, но во оние случаи 
каде се набљудуваат разликите, женките најчесто покажуваат нешто поголема 
чувствителност (10). Сепак, доколку сознанијата за токсиколошките или 
токсикокинетичките својства на структурно сродни хемикалии укажуваат дека мажјаците 
би биле почувствителни, тогаш треба да се користи овој пол.  Кога тестот се спроведува 
на мажјаци, треба да се обезбеди соодветна оправданост за тоа. 

Во испитувањето треба да се користат здрави млади возрасни животни кои припаѓаат во 
најчесто користените лабораториски соеви.  Испитувањето се врши на женки кои не 
раѓале и не се бремени. Секое животно на почетокот од дозирањето треба да биде старо 
од 8 до 12 недели, а тежината треба да се движи во интервал од ± 20 % од средната 
тежина на секое претходно тестирано животно. 

1.4.2. Услови за чување и исхрана 

Температурата на експерименталниот простор за животни треба да изнесува 22 oC (± 3 
oC). Иако релативната влажност треба да изнесува најмалку 30 %  и по можност да не 
надминува 70 %, освен за време на чистење на просторот, треба да се најстојува да се 
одржи на 50-60 %. Осветлувањето треба да биде вештачко и во серија од 12 часа светлина 
и 12 часа темнина. За хранење може да се користи стандардна храна за лабораториски 
животни со неограничена количина на вода за пиење. Животните може да бидат групно 
затворени и распоредени по доза, но бројот на животни по кафез не смее да го попречи 
процесот на набљудување на секое животно.  
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1.4.3. Подготовка на животни 

Животните се избираат по случаен избор, се обележуваат за поединечна идентификација 
и се чуваат во кафези најмалку 5 дена пред почетокот на дозирањето за да се прилагодат 
на лабораториските услови. 

1.4.4. Подготовка на дози 

Општо земено, испитуваните супстанции треба да се даваат во константни волумени, 
поради што е неопходно прилагодување на концентрацијата за подготовка на различни 
дози. Онаму каде треба да се тестира течен краен производ или смеша, употребата на 
неразблажена тест супстанција т.е. супсанција која е во смеша во константна 
концентрација, може да биде посоодветна за процена на понатамошниот ризик од таа 
супстанција, што одредени регулаторни органи го имаат како барање.   Во секој случај, 
максималниот поединечен волумен на дозата која се дава не смее да се надмине. 
Максималниот волумен на течност што може истовремено да се примени (даде) зависи од 
големината на животното што се тестира. Кај глодарите волуменот најчесто не би 
требало да премине 1ml /100 g од телесната тежина: сепак, во случај на водени раствори 
може да се земе предвид 2 ml/100 g телесна тежина. Во врска со формулацијата на 
подготовката на дозата, првенствено се препорачува употреба на воден 
раствор/суспензија/емулзија секојпат кога тоа е можно, а потоа  
раствор/суспензија/емулзија во масло (на пример, пченкарно масло)  или  раствор во друг 
вехикулум(носач). За другите вехикулуми ( носач), освен за водата, треба да се познаваат 
нивните токсиколошки карактеристики. Дозите треба да се подготват непосредно пред да 
се применат (дадат) освен ако стабилноста на подготовката е позната и се има покажано 
како прифатлива за периодот за кој ќе се користи. 

 
1.5. ПОСТАПКА 
1.5.1. Примена (давање) на дози 

Испитуваната супстанција се дава во еднократна доза со орална интубација со 
желудечна сонда или соодветна цевка за интубација. Во исклучителни случаи кога не е 
возможна примена на еднократна доза, истата може да се даде во помали делови во 
период не подолг од 24 часа. 

Животните треба да бидат изгладнети пред примената на дозата ( на пример, на 
стаорецот не треба да му се дава храна, но не и вода преку ноќ; на глушецот треба да не 
му се дава храна, но не и вода три до четири часа).  По периодот на изгладнување 
животните треба да се измерат и да се примени испитуваната супстанција. По примената 
на супстанцијата, на стаорците може да не им се дава храна во следните три до четири 
часа, а на глувците еден до два часа. Онаму каде дозата се применила во помали делови 
во одреден временски период, можно е да треба на животните да им се даде храна и 
вода зависно од должината на временскиот период. 

1.5.2. Набљудувачка (иницијална) студија 

Целта на набљудувачката студија е да се овозможи избор на соодветна почетна доза за 
главната студија. Испитуваната супстанција се применува на поединечни животни по 
редоследот прикажан на графиконите во Додаток 1. Набљудувачката студија се завршува 
кога може да се одреди почетната доза за главната студија (или доколку се забележи смрт 
при најмалата фиксна доза). 

Почетната доза за набљудувачката студија се избира од фиксните концентрации од 5, 50, 
300 и 2 000 mg/kg како доза која се очекува да произведе очигледна токсичност која се 
темели на докази од in vivo и in vitro податоци од истата хемикалија и од структурно сродни 
хемикалии, кога тоа е можно. Во отсуство на такви податоци за почетна доза се зема 
дозата од 300 mg/kg. 
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Помеѓу дозирањето кај секое животно треба да се направи пауза од најмалку 24 часа. 
Сите животни треба да се набљудуваат најмалку 14 дена. 

По исклучок, само кога е оправдано со посебни регулаторни потреби, може да се разгледа 
примената на дополнителна фиксна доза поголема од 5 000 mg/kg (види Додаток 3). 
Поради грижата за добросостојбата на животните, тестирањето на животни во опсегот на 
категоријата ГХС 5 (2 000-5 000 mg/kg) не е пожелно и треба да се разгледа само кога 
постои голема веројатност дека резултатите од таквиот тест се непосредно важни за 
заштитата на човековото и здравјето на животните или животната средина.  

Во случаи кога животното тестирано на најниска фиксна доза (5 mg/kg) во набљудувачката 
студија ќе умре, по редовната постапка студијата се прекинува и супстанцијата се 
класификува Категорија 1 според ГХС (како што е прикажано во Додаток 1). Сепак, 
доколку е потребна дополнителна потврда на класификацијата, по избор може да се 
спроведе дополнителна постапка на следниот начин. Уште едно животно се дозира со 5 
mg/kg. Ако ова животно умре, тогаш  категорија 1 според ГХС се потврдува и студијата 
веднаш се прекинува. Доколку животното преживее, тогаш најмногу три дополнителни 
животни ќе се дозираат на 5 mg/kg. Поради високиот ризик од смртност, овие животни 
треба да се дозираат по редослед едно по едно, за да се заштити нивното здравје. 
Временскиот интервал меѓу дозирањето на секое животно треба да биде доволен за да 
се утврди веројатноста дека претходното животно ќе преживее. Доколку настапи смрт и во 
вториот случај, серијата на дозирање веднаш се прекинува и нема да се дозираат други 
животни. Бидејќи појавата на вториот случај на смрт (без оглед на бројот на тестирани 
животни во времето на прекинот) припаѓа во  исходот А (два или повеќе случаи на смрт), 
се применува правилото за класификација од Додаток 2 на фиксна доза од 5 mg/kg 
(категорија 1 за два или повеќе случаи на смрт или категорија 2 доколку нема повеќе од 
еден случај на смрт). Освен ова, во Додаток 4 се дадени упатства за класификација во 
системот на ЕУ додека не се спроведе новиот ГХС систем. 

1.5.3. Главна студија 

1.5.3.1. Број на животни и висини на доза 

На графиконите во Додаток 2 наведени се активностите што треба да се преземат по 
тестирањето со висина на првичната доза. Ќе биде потребно да се преземе едно од 
следниве три дејствија: да се престане со тестирање и супстанцјата да се сврсти во 
соодветна класа на опасни супстанции, да се тестира со повисока фиксна доза или да се 
тестира со пониска фиксна доза.  Сепак, поради заштита на животните, нивото на доза кое 
предизвикало смрт во набљудувачката студија нема да се повтори во главната студија 
(види Додаток 2).   Искуството покажува дека веројатниот исход од испитувањето со 
почетна доза е таков што  супстанцијата може да се класифицира и нема да биде потребно 
дополнително тестирање. 

За секоја висина на доза што се испитува вообичаено ќе се користат вкупно пет животни од 
еден пол. Меѓу петте животни ќе се најде и едно од набљудувачката (иницијалната) студија 
дозирано со избраното ниво на доза, заедно со други четири животни (освен ако висината на 
доза користено во главната студија не било дел од набљудувачката студија, што не е 
вообичаено). 

Временскиот интервал меѓу дозирањето на секое ниво се определува со почетокот, 
траењето и силината на токсичните знаци. Третманот на животните на следната доза 
треба да се одложи се додека не постои сигурност дека претходно дозираните животни ќе 
преживеат. Се препорачува пауза од три или четири дена меѓу примената на две различни 
дози, по потреба, за да може да се воочат одложени ефекти на токсичност. Временскиот 
интервал може соодветно да се прилагоди, на пример во случај на неубедлива реакција 
(врз основа на која не може да се изведе заклучок). 

Кога се разгледува употребата на зголемена фиксна доза од 5 000 mg/kg, треба да се 
следи постапката наведена во Додаток 3 (види исто така и оддел 1.6.2). 
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1.5.3.2. Граничен тест (Испитување на гранична доза) 

Ваквиот тест се користи првенствено во ситуации кога истражувачот располага со 
податоци според кои постои веројатност испитуваниот материјал да не е токсичен, т.е. да 
стане токсичен малку над пропишаните гранични дози. Податоците за токсичноста на 
испитуваниот материјал може да се добијат од сознанијата за слични соединенија кои 
биле испитувани, како и од слични испитувани смеши и продукти, земајќи го предвид 
идентитетот и концентрацијата на состојките за кои се знае дека се токсиколошки значајни. 
Во такви ситуации каде има малку или воопшто нема податоци за неговата токсичност, 
или каде материјалот се очекува да биде токсичен треба да се спроведе главниот тест. 

Како граничен тест во рамките на оваа насока се применува вообичаена постапка, т.е. 
примена на почетна доза во набљудувачката студија од 2 000 mg/kg (или по исклучок 5 
000 mg/kg) по која следува давање еднакво високи дози на други четири животни. 

1.6. НАБЉУДУВАЊЕ 
Животните се набљудуваат поединечно по дозирањето најмалку еднаш во првите 30 
минути, потоа периодично во првите 24 часа, со посебно внимание во првите четири часа, 
а потоа секојдневно за период од 14 дена, освен тогаш кога треба да се исклучат од 
студијата за да се усмртат на хуман начин поради нивното здравје или ако се констатира 
смрт. Сепак, времетраењето на набљудувањето не треба да биде строго определено. Тоа 
треба да се определи според токсичните реакции, времето на почеток и должината на 
периодот на закрепнување, а доколку постои потреба може и да се продолжи онаму каде 
се смета за потребно. Времето во кое знаците на токсичност се појавуваат и исчезнуваат е 
важно, особено ако постои тендеција токсичноста да настапи одложено (11). 
Набљудувањето систематски се бележи со поединечна евиденција за секое животно. 

Доколку животните продолжат да покажуваат знаци на токсичност, ќе биде потребно 
дополнително набљудување.  Набљудувањето треба да ги опфати и промените на кожата 
и крзното, очите и мукозните мембрани, како и респираторниот, циркулаторниот, 
автономниот и централниот нервен систем и соматомоторните активности и начинот на 
однесување. Вниманието треба да се насочи кон набљудување на тремор, грчеви, 
лачење плунка, дијареа, летаргија, поспаност и кома. Треба да се земат предвид начелата 
и критериумите резимирани во Документот со насоки и упатства за хумано усмртување (8). 
Животните во состојба на умирање како и оние кои кои покажуваат знаци на голема болка и 
доготрајно страдање треба да бидат усмртени на хуман начин. Кога животните се 
усмртуваат од хумани причини или кај кои е констатирана смрт, времето на смртта треба 
да биде што е можно попрецизно евидентирано. 

1.6.1. Телесна тежина 

Поединечната тежина на животните треба да се определи непосредно пред да се 
примени испитуваната супстанција и најмалку еднаш неделно понатаму. Промените во 
тежината треба да се пресметаат и евидентираат. На крајот од тестот, преживеаните 
животни се мерат и потоа се усмртуваат на хуман начин. 

1.6.2. Патологија 

Сите животни што се тестираат (вклучувајќи ги и оние кои умираат за време на тестот или 
се отстрануваат од студијата поради здравствени причини) треба да подлежат на 
целосна аутопсија. Сите значајни патолошки промени за секое животно треба да се 
евидентираат. Треба да се разгледа можноста од микроскопско испитување на органите 
на животни кои преживеале 24 или повеќе часа и на кои при обдукцијата се утврдени 
значајни патолошки промени, бидејќи на тој начин може да се соберат корисни податоци.  

 

2. ПОДАТОЦИ 

Треба да се обезбедат податоци за секое поединечно животно. Дополнително, сите 
податоци треба да се сумираат во табела, каде за секоја група ќе биде даден бројот на 
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користени животни, бројот на животни со знаци на токсичност, бројот на животни најдени 
мртви за време на тестирањето или убиени од хумани причини, времето на смрт на 
поединечни животни, опис и времетраење на токсичните ефекти,  реверзибилност и 
наоди од аутопсијата. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ  
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТ 

Извештајот за тестот треба да ги содржи следните податоци, како што е соодветно: 

 Супстанција за испитување: 

— физичка природа, чистота и, онаму каде е соодветно, физико-хемиски својства 
(вклучувајќи и изомеризација),  

— податоци за идентификација, вклучително и CAS број.  

Вехикулум (ако е значајно): 

— оправданост за изборот на вехикулум, ако не се работи за вода.  

Животни за испитување: 

— вид/сој што се користи, 

— микробиолошки статус на животните, кога е познат, 

— број, возраст и пол на животни (вклучувајќи онаму каде е значајно и 
образложение за употребата на мажјаци наместо женки), 

— потекло, услови на чување, исхрана, итн.  

Услови за тестирање: 

— детали за формулацијата на супстанцијата, вклучително и детали за физичкиот облик 
на применетиот материјал, 

— детали за примената на супстанцијата вклучително и волуменот на дози и  време на 
примена на дозата од испитуваната супстанца, 

— детали за квалитетот на храната и водата (вклучувајќи го видот/потеклото на храна, 
изворот на вода), 

— образложение за изборот на почетната доза.  

Резултати: 

— табеларен преглед на добиени резултати и применетата доза за секое животно 
(т.е. животни кои покажуваат знаци на токсичност, вклучувајќи смртност, природа, 
обем и траење на токсичните ефекти), 

— табеларен преглед на телесна тежина и промени во истата, 

— поединечна тежина на животните на денот на дозирање, потоа во неделни интервали и 
во време на смрт или усмртување, 

— дата и време на смрт доколку настапила пред планираното усмртување, 

— времетраење на почетокот на знаците на токсичност и дали истите биле 
реверзибилни за секое животно, 

- Наоди од аутопсија и хистопатолошки наоди за секое животно доколку се достапни.  

- Дискусија и интерпретација на резултати. 

Заклучоци.  
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Додаток 1 - ГРАФИКОН НА НАБЉУДУВАЧКАТА СТУДИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN Јазик = MK Јазик 
Starting dose = почетна доза 
1 animal = 1 животно 
Classify GHS Category 1* = класифицирај во категорија 1* според ГХС 
Main study starting dose = почетна доза во главна студија 
Outcome = исход 
Death = смрт 
Evident toxicity = очигледна токсичност 
No evident toxicity and no death = нема очигледна токсичност и нема смрт 
*for outcome A at 5 mg/kg there is an optional supplementary procedure to confirm the GHS 
classification: see section 1.5.2. = за исходот А на доза од 5 mg/kg постои алтернативна 
дополнителна постапка за да се потврди класификацијата според ГХС: види оддел 1.5.2. 
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EN Јазик = MK Јазик 
Starting dose = почетна доза 
1 animal = 1 животно 
Classify GHS Category 1* = класифицирај во категорија 1* според ГХС 
Main study starting dose = почетна доза во главна студија 
Outcome = исход 
Death = смрт 
Evident toxicity = очигледна токсичност 
No evident toxicity and no death = нема очигледна токсичност и нема смрт 
*for outcome A at 5 mg/kg there is an optional supplementary procedure to confirm the 
GHS classification: see section 1.5.2. = за исходот А на доза од 5 mg/kg постои 
алтернативна дополнителна постапка за да се потврди класификацијата според 
ГХС: види оддел 1.5.2. 
 

Додаток 2 - ГРАФИКОН НА ГЛАВНАТА СТУДИЈА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN Јазик = MK Јазик 
Starting dose = почетна доза 
5 animals = 5 животни 
Classify GHS Category = класифицирај во категорија според ГХС 
Outcome = исход 
2 deaths = два случаи на смрт 
With evident toxicity and/or 1 death  = со очигледна токсичност и/или еден случај на смрт 
No evident toxicity and no death = нема очигледна токсичност и нема смрт 
Group size  = големина на група 
The 5 animals in each main study group will include any animal tested at that dose level in the 
sighting study = Петте животни во секоја група од главната студија ќе опфатат секое 
испитувано животно на таа висина на доза во набљудувачката студија 
*Animal welfare override = грижа за добросостојбата на животните 
If this dose caused death in the sighting study, then no further animals will be tested. Go directly to 
outcome A =  
Ако оваа доза предизвикала смрт во набљудувачката студија, тогаш нема да се испитуваат 
додатни животни. Одете директно на исход А. 
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EN Јазик = MK Јазик 
Starting dose = почетна доза 
5 animals = 5 животни 
Classify GHS Category = класифицирај во категорија според ГХС 
Outcome = исход 
2 deaths = два случаи на смрт 
With evident toxicity and/or 1 death  = со очигледна токсичност и/или еден случај на смрт 
No evident toxicity and no death = нема очигледна токсичност и нема смрт 
Group size  = големина на група 
The 5 animals in each main study group will include any animal tested at that dose level in the 
sighting study = Петте животни во секоја група од главната студија ќе опфатат секое 
испитувано животно на таа висина на доза во набљудувачката студија 
*Animal welfare override = грижа за добросостојбата на животните 
If this dose caused death in the sighting study, then no further animals will be tested. Go directly to 
outcome A = Ако оваа доза предизвикала смрт во набљудувачката студија, тогаш нема да се 
испитуваат додатни животни. Одете директно на исход А. 
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Додаток 3 

КРИТЕРИУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИСПИТНИ СУПСТАНЦИИ ЧИЈА ОЧЕКУВАНА 
ВРЕДНОСТИ НА LD50  НАДМИНУВА 2000 МГ/КГ БЕЗ ПОТРЕБА ОД ТЕСТИРАЊЕ 

 
Критериумите за класификација во класата на опасност од категорија 5 се наменети да 
обезбедат идентификација на испитуваните супстанции со релативно ниска акутна 
токсичност но кои под одредени околности може да претставуваат опасност за ранливата 
популација. Кај овие супстанции се очекува да имаат орална или дермална вредност LD50 
во опсег од 2 000-5 000 мг/кг или еквивалентни вредности за други начини на примена. 
Испитуваните супстанции може да се класифицираат во категоријата опасни материи 
дефинирани со: 2 000 mg/kg  

(a) ако се насочени во оваа категорија со било која од шемите на тестирање од 
додатокот 2, врз основа на инциденци на смрт; 

(б)   доколку веќе постојат веродостојни докази кои укажуваат на тоа дека LD50 се движи во 
рамките на вредностите од категорија 5; или доколку други токсиколошки студии спроведени 
на животни или токсикчните ефекти кај луѓе укажуваат на загриженост по човековото здравје 
од акутна природа; 

(в) доколку со екстраполацијата, проценката или мерењето податоци не се востанови 
припадност на повисока класа на опасност; и  

— ако постојат веродостојни податоци кои укажуваат на значајни токсични ефекти кај 
луѓето, или 

— ако при испитувањето до степенот на вредноста од категорија 4, по орален пат се 
забележи смртност, или   

— кога со експертско мислење при испитувањето до степенот на вредност за 
категоријата 4 се потврдат значајни клинички знаци на токсичност кои не вклучуваат 
дијареа, пилоерекција (наежување на влакната) или неуреден (запуштен) изглед, или 

— кога екпертското мислење ги потврдува веродостојните податоци кои укажуваат на 
можноста од значајни акутни токсични ефекти од други студии врз животни. 

ТЕСТИРАЊЕ СО ПРИМЕНА НА ДОЗИ НАД 2 000 МГ/КГ 

По исклучок, само кога е оправдано поради посебни регулаторни потреби, може да се 
разгледа употреба на дополнителна поголема фиксна доза од 5 000 мг/кг. Поради 
загриженоста за здравјето на животните, тестирањето со примена на доза од 5 000 мг/кг не е 
пожелно и треба да се земе предвид само кога постои голема веројатност дека резултатите 
од таквиот тест ќе бидат од непосредна важност за заштитата на човековото и здравјето на 
животните (9). 

Иницијална студија 

Правилата според кои се применува секвенцијалната постапка наведена во Додаток 1 се 
проширени и ја опфаќаат и дозата од 5 000 mg/kg. Според тоа, кога во набљудувачката 
студија се користи почетна доза од 5 000 mg/kg, исходот А (смрт) налага тестирање на уште 
едно животно на доза од 2 000 mg/kg; кај исходите Б и В (очигледна токсичност или 
отсуство на токсичност) дозволен е избор на 5 000 мг/кг како почетна доза во главната 
студија. Исто така, доколку се употреби почетна доза поинаква од 5 000 mg/kg, во случај на 
исходите Б и В при доза од 2 000 mg/kg тестирањето се продолжува до 5 000 мг/кг; исходот 
А кај подоцнежната примена од 5 000 mg/kg налага почетната доза во главната студија да 
биде 2 000 мг/кг во главната студија, а исходите Б и В налагаат почетна доза од 5 000 
mg/kg во главната студија. 

Главна студија 

Правилата според кои се применува секвенцијалната постапка наведена во Додаток 2 се 
проширени и ја опфаќаат и дозата од 5 000 mg/kg. Според тоа, кога во главната студија се 
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употребува почетна доза од 5 000 mg/kg, исходот А (≥ 2 смртни случаи) налага испитување 
на уште една група на доза од 2 000 mg/kg; во случај со исходот Б (очигледна токсичност 
и/или ≤ 1 смртен случај) или В (отсуство на токсичност), супстанцијата не може да се 
класифицира според ГХС. Исо така, доколку се употреби почетна доза поинаква од 5 000 
мг/кг, тогаш во случај на исходот В при доза од 2 000 mg/kg тестирањето продолжи до 5 000 
mg/kg; во случај на исход А кај применета доза од 5 000 mg/kg супстанцијата се 
класифицира во категорија 5 според ГХС, а во случај на исход Б или В, супстанцијата не се 
класифицира според ГХС.  

 

Додаток 4 
МЕТОД НА ИСПИТУВАЊЕ Б.1 бис  
Насоки за класификацијата според ЕУ шемата која треба да се применува  во текот 
на транзициониот период до целосно спроведување на Глобално усогласениот 

систем за класификација (ГХС) (од референца (8)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN Јазик = MK Јазик 
Starting dose = почетна доза 
5 animals = 5 животни 
Classify EU = класификација според ЕУ 
Outcome = исход 
2 deaths = два случаи на смрт 
With evident toxicity and/or 1 death  = со очигледна токсичност и/или еден случај на смрт 
No evident toxicity and no death = нема очигледна токсичност и нема смрт 
Group size  = големина на група 
The 5 animals in each main study group will include any animal tested at that dose level in the 
sighting study = Петте животни во секоја група од главната студија ќе опфатат секое 
испитувано животно на таа висина на доза во набљудувачката студија 
*Animal welfare override = грижа за добросостојбата на животните 
If this dose caused death in the sighting study, then no further animals will be tested. Go directly to 
outcome A = Ако оваа доза предизвикала смрт во набљудувачката студија, тогаш нема да се 
испитуваат додатни животни. Одете директно на исход А. 
T+ = very toxic = високо токсична 
T = toxic = токсична 
H= harmful = штетна 
U = unclassified = не е класифицирана 
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 EN Јазик = MK Јазик 
Starting dose = почетна доза 
5 animals = 5 животни 
Classify EU = класификација според ЕУ 
Outcome = исход 
2 deaths = два случаи на смрт 
With evident toxicity and/or 1 death  = со очигледна токсичност и/или еден случај на смрт 
No evident toxicity and no death = нема очигледна токсичност и нема смрт 
Group size  = големина на група 
The 5 animals in each main study group will include any animal tested at that dose level in the 
sighting study = Петте животни во секоја група од главната студија ќе опфатат секое 
испитувано животно на таа висина на доза во набљудувачката студија 
*Animal welfare override = грижа за добросостојбата на животните 
If this dose caused death in the sighting study, then no further animals will be tested. Go directly to 
outcome A = Ако оваа доза предизвикала смрт во набљудувачката студија, тогаш нема да се 
испитуваат додатни животни. Одете директно на исход А. 
T+ = very toxic = високо токсична 
T = toxic = токсична 
H= harmful = штетна 
U = unclassified = не е класифицирана

Б.1.трис. АКУТНА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ – МЕТОД НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КЛАСА  НА 
АКУТНА ТОКСИЧНОСТ  
1. МЕТОД 

Овој испитен метод соодветствува на методот на ОЕЦД TG 423 (2001) 

1.1. ВОВЕД 

Методот на определување на класа на акутна токсичност (1) утврден во овој тест 
претставува  постапка во фази при што во секој чекор се користат три животни од ист пол. 
Во зависност од смртноста и/или состојбата на умирање на животните, во просек може да 
бидат потребни два до четири чекори за да се утврди акутната токсичност на испитната 
супстанција. Оваа постапка е повторлива, користи многу малку животни и е во можност да 
рангира супстанции на сличен начин како и другите методи на тестирање на акутна 
токсичност. Методот на определување на класа на акутна токсичност се темели на 
биометриски процени (2)(3)(4)(5) со фиксни дози соодветно одделени за да се овозможи 
рангирање на супстанцијата за класификациски потреби и процена на опасност. По 
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усвојувањето во 1996 година, се спроведе обемна валидација на овој in vivo метод со 
употреба на споредливи податоци за LD50 стекнати од делата, како на домашно (6), така и 
на меѓународно ниво(7). 

Упатства за избор на најсоодветен метод за одредена цел може да се најдат во 
Документот со насоки и упатства за тестирање на акутна орална токсичност (8). Овој 
документ исто така содржи дополнителни податоци за спроведувањето и 
интерпретацијата на методот за тестирање Б.1.трис. 

Супстанциите за испитување не треба да се применуваат во дози за кои е познато дека 
предизвикуваат значителна болка и страдање како резултат на нагризувачки или сериозно 
надразнувачки реакции. Животните пред умирање или оние кои очигледно трпат големи 
болки или покажуваат знаци на огромно и долготрајно страдање се усмртуваат на хуман 
начин и во интерпретацијата на резултатите од тестот се третираат на ист начин како и 
оние животни кои умреле при испитувањето. Критериумите за одлуката да се усмртат 
животни на умирање или оние кои се во голема болка се предмет на посебен Документ со 
насоки и упатства (9), заедно со упатство за препознавање на предвидлива или неминовна 
смрт. 

Методот користи однапред утврдени дози а резултатите овозможуваат супстанцијата да 
биде рангирана и класифицирана во согласност со Глобално хармонизираниот систем 
(ГХС) за класификација на хемикалии кои предизвикуваат акутна токсичност (10). 

Во принцип, методот не е наменет да овозможи точна пресметка на LD50, но обезбедува 
определување на дефиран опсег на изложеност каде се очекува смртност бидејќи смртта 
кај дел од животните се уште е главна крајна точка од овој тест. Методот овозможува 
одредување на вредноста на LD50 само кога најмалку две дози резултираат со смртност 
поголема од 0% и помала од 100%. Употребата на одбрани и однапред определени дози, 
независно од супстанцијата за испитување, со класификација која е директно врзана со 
бројот на животни набљудувани во различни состојби, ја подобрува можноста за 
доследност и повторливост во известувањето помеѓу лабораториите.  
Пред почетокот на студијата, лабораторијата за испитување треба да ги земе предвид 
сите расположливи податоци за супстанцијата за испитување. Таквите податоци ќе го 
содржат идентитетот и хемиската структура на супстанцијата; нејзините физичко-хемиски 
својства; резултати од други in vitro или in vivo тестови за токсичност на супстанцијата; 
токсиколошки податоци за структурно сродни супстанции и очекуваната употреба(и) на 
супстанцијата. Овие податоци се неопходни за да се задоволат сите засегнати страни кои 
сметаат дека е тестот е значаен за заштита на човековото здравје и ќе помогне во 
изборот на најсоодветна почетна доза. 
1.2. ДЕФИНИЦИИ 
Акутна орална токсичност: се однесува на оние штетни ефекти кои се појавуваат по 
примена на една или повеќе дози на супстанцијата во текот на 24 часа. 
Забавена смрт: значи дека животното не умира ниту е пред умирање во текот на 48 часа, 
туку умира подоцна за време на 14-дневниот период на набљудување. 
Доза: количината на применета супстанција за испитување. дозата се изразува како маса 
на супстанција за испитување по единица тежина на животното кое се тестира (на пример 
mg/kg). 
ГХС: Глобално усогласен систем за класификација на хемиски супстанции и смеси. 
Заеднички проект на ОЕЦД (човеково здравје и животна средина), Комитетот на експерти 
за транспорт на опасни производи (физичко-хемиски својства) на ОН и ИЛО (известување 
за опасни супстанции) и координирани од Меѓу-организациската програма за правилно 
ракување со хемикалии. (ИОМЦ). 

Неминовна смрт: кога се очекува состојба пред умирање или смрт пред следниот 
планиран термин за набљудување. Знаците кои ја навестуваат оваа состојба кај глодарите 
може да вклучат грчеви, странична положба, лежење и тремор (за повеќе детали види 
Документ со упатства и насоки за хумано усмртување(9)). 
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LD50 (средна смртоносна орална доза): претставува статистички изведена еднократна доза 
на супстанција за која се очекува да предизвика смрт кај 50% од животните кога ќе се 
примени по орален пат. Вредноста на LD50 се изразува во однос на маса на супстанција за 
испитување по единица тежина на животното кое се тестира (mg/kg). 

Гранична доза: Се однесува на горна гранична доза која се применува при тестирање 
(2 000 или 5 000 mg/kg). 

Состојба на умирање: да се биде во состојба на умирање или неможност да се преживее 
дури и ако се добие третман (за повеќе детали види Документ со насоки и упатства за 
хумано усмртување (9)). 

Предвидлива смрт:  присуство на клинички знаци кои укажуваат на смрт во познато 
време во иднина пред планираниот крај на експериментот, на пример: Неможност да се 
дојде до вода или храна. (за повеќе детали види Документ со насоки и упатства за хумано 
усмртување (9)). 

 

1.3. НАЧЕЛО НА ИСПИТУВАЊЕТО 

Начелото на ова испитување се темели на постапка во фази со употреба на минимален 
број животни во секоја фаза да се обезбедат доволно податоци за акутната токсичност на 
супстанцијата за испитување за да се овозможи класификација на истата. Супстанцијата се 
применува по орален пат на група животни за експериментирање со една од утврдените 
дози. Супстанцијата се тестира во постапка во фази, каде при секој чекор се користат три 
животни од еден пол (обично женки). Присуство или отсуство на смртност кај животни на 
кои дозата била применета во една фаза ќе ја одреди следната фаза, на пр.;  

— не е потребно понатамошно испитување, 

— примена на еднаква доза на следни три животни, 

— примена на следна повисока или следна пониска доза на следни три животни. 

Во Додатокот 1 опишани се деталите од постапката на испитување. Овој метод овозможува 
проценка во однос на класификацијата на супстанцијата за испитување во една од класите 
на токсичност утврдени врз основа на фиксни гранични вредности на LD50. 

 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Избор на видови животни 

Од глодарите се претпочита стаорецот, но може да се користат и други припадници на овој 
вид. Најчесто се користат женки (9). Ова се должи на фактот што во документираните 
истражувања на вообичаени тестови во кои се применува LD50 е утврдено дека најчесто 
постои многу мала разлика во чувствителноста меѓу половите, но во оние случаи каде се 
забележани разлики, женките најчесто покажуваат нешто поголема чувствителност (11). 
Сепак, доколку сознанијата за токсиколошките или токсикокинетичките својства на 
структурно сродните хемикалии укажуваат дека мажјаците може да бидат почувствителни, 
тогаш треба да се користи овој пол.  Кога тестот се спроведува на мажјаци, треба да се 
обезбеди соодветна оправданост. 

Треба да се употребуваат здрави млади возрасни животни од најчесто користените 
лабораториски соеви.  Женките не треба да раѓале и да не се бремени. Секое животно на 
почетокот од дозирањето треба да биде старо од 8 до 12 недели, а тежината треба да се 
движи во интервал од ± 20 % од средната тежина на секое претходно тестирано животно. 

1.4.2. Услови за чување и хранење на животните 

Температурата во  просторот за експериментирање со животни треба да изнесува 22 oC (± 
3 oC). Иако релативната влажност треба да изнесува најмалку 30 % и по можност да не 
надминува 70 %, освен за време на чистење на просторот, треба да се настојува таа да 
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изнесува 50-60 %. Осветлувањето треба да биде вештачко во серија од 12 часа светлина и 
12 часа темнина. За хранење може да се користи стандардна лабораториска исхрана со 
неограничена количина на вода за пиење. Животните може да бидат затворени групно и 
распоредени според примена на дози, но бројот на животни по кафез не смее да го попречи 
процесот на набљудување на секое животно.  

1.4.3. Подготовка на животни 

Животните се бираат по случаен избор, се обележуваат за поединечна идентификација и 
се чуваат во кафези најмалку пет дена пред почетокот на дозирањето за да се прилагодат 
на лабораториските услови. 

1.4.4. Подготовка на дози 

Општо земено, супстанциите за испитување треба да се применуваат во распон на доза со 
еднаков волумен, па треба да се менува концентрацијата за подготовката на секоја доза. 
Меѓутоа, онаму каде треба да се тестира некој течен краен производ или смеша, за 
подоцнежна оцена на опасноста на супстанцијата за испитување употребата на истата во 
неразреден облик  т.е. со постојана концентрација може да биде посоодветна, што 
претставува и барање од одредени регулаторни органи.  Во секој случај, максималниот 
волумен на дозата за примена не смее да се надмине. Максималниот волумен на течност 
што може да се одеднаш да се примени  зависи од големината на животното што се 
испитува. Кај глодарите волуменот најчесто не треба да биде поголем од 1 ml/100 g од 
телесната тежина: Сепак, во водени раствори може да се земе предвид и доза од 2 ml/100 
g телесна тежина на животното. Што се однесува до формулацијата на подготовката која 
се дозира, се препорачува употреба на воден раствор/суспензија/емулзија секојпат кога 
тоа е можно, а потоа во препорачан редослед раствор/суспензија/емулзија во масло (на 
пример, пченкарно масло) или раствор за кој се користи друг вехикулум. За сите други 
вехикулуми, освен водата, треба да се познаваат нивните токсиколошки карактеристики. 
Дозите треба да се подготват непосредно пред да се применат освен ако стабилноста на 
подготовката се знае и се има покажано како прифатлива за периодот за кој ќе се користи. 

 

1.5. ПОСТАПКА 

1.5.1. Примена на дози 

Супстанцијата за испитување се дава во една доза со орална интубација со желудечна 
сонда или соодветна цевка за интубација. Во вонредни околности кога не е возможно да се 
примени една доза, истата може да се даде во помали делови во период не подолг од 24 
часа. 

Животните треба да бидат изгладнети пред дозирањето (на пример, на стаорецот треба 
да му се дава храна, но не и вода преку ноќ; на глушецот треба да му се дава храна но не 
и вода три до четири часа).  По периодот на пост животните треба да се измерат и да се 
примени супстанцијата за испитување. По давањето на супстанцијата, на стаорците може 
да не им се дава храна во следните три до четири часа, а на глувците еден до два часа. Во 
случаи кога дозата се применува во неколку помали делови во одреден период, зависно 
од должината на временскиот период, може да биде потребно на животните да им се 
даде храна и вода. 

1.5.2. Број на животни и висина на доза 

Во секоја фаза се користат три животни. Дозата која ќе се користи како почетна се одбира 
помеѓу четири фиксни висини на доза од 5, 50, 300 и 2000 mg/kg телесна тежина. 
Почетната висина на доза треба да биде онаа за која постои најголема веројатност да 
предзивика смртност кај некои од животните врз кои ќе се примени. Графиконите во 
Додатокот 1 ја опишуваат постапката која треба да се следи за секоја од почетните дози. 
Освен ова, Додатокот 4 нуди упатство за класификација во системот на ЕУ додека не се 
спроведе новиот ГХС систем. 
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Кога расположливите податоци укажуваат на малку веројатна смртност при највисока 
почетна доза (2 000 mg/kg телесна тежина) тогаш треба да се спроведе граничен тест. 
Кога не постојат податоци за супстанцијата која треба да се испитува, се препорачува да 
се употреби почетна доза од 300 mg/kg телесна тежина поради здравјето на животните. 

Временскиот интервал меѓу третираните групи се определува со почетокот, 
времетраењето и силината на токсичните знаци. Третманот на животните на следната 
доза треба да се одложи се додека не постои сигурност дека животните кои претходно 
примиле доза ќе преживеат. 

По исклучок, само кога е оправдано со посебни регулаторни потреби, може да се 
разгледа употреба на повисока фиксна доза од 5 000 mg/kg (види Додаток 2). Поради 
грижата за благосостојбата на животните, испитување на животни во рамките на ГХС 
категоријата 5 (2 000-5 000 mg/kg) не се препорачува и може да се земе предвид само кога 
постои голема веројатност дека резултатите од таквиот тест ќе бидат од непосредна 
важност за заштитата на човековото и здравјето на животните или заштита на животната 
средина.  

1.5.3. Граничен тест (тест на гранична доза) 
Граничниот тест се користи првенствено во ситуации кога истражувачот на експериментот 
располага со податоци кои укажуваат дека материјалот што се испитува веројатно не е 
токсичен, т.е. дека станува токсичен само над пропишаните гранични дози. Податоците за 
токсичноста на материјалот што се испитува може да се темелат на сознанија за слични 
соединенија кои биле тестирани или слични тестирани смеши и продукти, земајќи го 
предвид идентитетот и процентот на состојките за кои се знае дека се токсиколошки 
значајни. Во такви ситуации каде има малку или воопшто нема податоци за неговата 
токсичност, или каде материјалот се очекува да биде токсичен треба да се спроведе 
главниот тест. 
Граничниот тест со примена на една доза од 2 000 mg/kg телесна тежина може да се 
спроведе со шест животни (три животни во секоја фаза). По исклучок, граничниот тест на 
една доза од 5 000 mg/kg телесна тежина може да се спроведе со три животни (види 
Додаток 2). Ако супстанцијата што се испитува предизвика смрт кај животните, можеби ќе 
биде потребно понатамошно испитување со следна пониска доза. 
 
1.6. НАБЉУДУВАЊЕ 
По примената на првата доза животните се набљудуваат поединечно  најмалку еднаш во 
првите 30 минути, потоа периодично во првите 24 часа, со посебно внимание во првите 
четири часа, а потоа секојдневно за период од 14 дена, освен тогаш кога треба да се 
отстранат од студијата за да се усмртат на хуман начин поради нивното здравје или ако се 
утврди смрт. Сепак, времетраењето на набљудувањето не треба да биде строго 
определено. Тоа треба да се утврди според токсичните реакции, почетокот и должината на 
периодот на закрепнување и по потреба да се продолжи. Времето во кое знаците на 
токсичност се појавуваат и исчезнуваат е важно, особено ако имаат тендеција да 
настапат одложено (12). Целокупното набљудување систематски се евидентира, со 
поединечни белешки за секое животно. 

Доколку животните продолжат да покажуваат знаци на токсичност, ќе биде потребно 
дополнително набљудување.  Набљудувањето треба да ги опфати и промените на кожата 
и крзното, очите и мукозните мембрани, како и респираторниот, циркулаторниот, 
автономниот и централниот нервен систем и соматомоторните активности и начинот на 
однесување. Вниманието треба да се насочи кон набљудување на тремор, грчеви, лачење 
плунка, дијареа, летаргија, поспаност и кома. Начелата и критериумите резимирани во 
Документот со насоки и упатства за хумано усмртување треба да се земат предвид (9). 
Животните најдени во состојба на умирање како и оние кои кои покажуваат знаци на голема 
болка и доготрајно страдање треба да бидат усмртени на хуман начин. Кога животните се 
усмртуваат од хумани причини или кај кои е констатирана смрт, времето на смртта треба 
да биде што е можно попрецизно евидентирано. 
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1.6.1. Телесна тежина 

Поединечната тежина на животните треба да се утврди непсоредно пред да се примени 
супстанцијата за испитување, а потоа најмалку еднаш неделно. Промените во тежината 
треба да се пресметаат и да се бележат. На крајот од тестот, преживеаните животни се 
мерат и потоа се усмртуваат на хуман начин. 

1.6.2. Патологија 

Сите животни што се испитуваат (вклучувајќи ги и оние кои умираат за време на тестот 
или се отстрануваат од студијата поради здравствени причини) треба да подлежат на 
целосна аутопсија. За секое животно треба да се евидентираат сите поголеми патолошки 
промени. Треба да се разгледа и можноста од микроскопски преглед на органите на 
животните кои по првата доза преживеале 24 или повеќе часа и кај кои при аутопсијата се 
утврдени големи патолошки промени, бидејќи на тој начин може да се добијат корисни 
податоци. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Треба да се обезбедат податоци поединечно за секое животно. Дополнително, сите 
податоци треба да се сумираат во табеларна форма, каде за секоја група ќе биде даден 
број на користени животни, број на животни со знаци на токсичност, број на животни кај 
кои е констатирана смрт за време на тестирањето или се усмртени од хумани причини, 
време на смрт на поединечни животни, опис и времетраење на токсични ефекти и 
реверзибилност, како и наоди од аутопсија. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТ 

Извештајот за тестот треба да ги содржи следните податоци, во зависност од потребите: 

Супстанција за испитување: 

— физичка природа, чистота, и кога е значајно, физичко-хемиски својства (вклучувајќи и 
изомеризација),  

— податоци за идентификација, вклучувајќи го и CAS бројот. носач(вехикулум) (ако е 
соодветно): 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), ако не е вода. 

Животни за тестирање: 

— вид/сој што се користи, 

— микробиолошки статус на животните, ако е познат, 

— број, возраст и пол на животни (вклучувајќи по потреба и образложение за употребата 
на мажјаци наместо женки), 

— извор, услови на чување, исхрана, итн.  

Услови за тестирање: 

— детали за формулацијата на супстанцијата што се испитува, вклучувајќи и детали за 
физичкиот облик на применетиот материјал, 

— детали за примената на супстанцијата што се испитува вклучувајќи го волуменот на 
дозите и времето на примена на дозата, 

— детали за квалитетот на храната и водата (вклучувајќи го видот/потеклото на храна и 
вода), 

— образложение за изборот на почетната доза.  
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Резултати: 

— табеларен приказ на податоците од реакцијата и висина на дозата за секое 
животно (т.е. животни кои покажуваат знаци на токсичност, вклучувајќи смртност, 
природа, силина и траење на ефектите), 

— табеларен преглед на телесна тежина и промени во истата, 

— поединечна тежина на животните на денот на примената на дозата, а потоа во неделни 
интервали и во време на смрт или усмртување, 

— дата и време на смрт доколку настапила пред планираното усмртување, 

— Време на појавување на знаците на токсичност и дали истите биле реверзибилни кај 
секое животно,  

— наоди од аутопсија и хистопатолошки наоди за секое животно, доколку се 
достапни.  

Дискусија и интерпретација на резултати. 

Заклучоци.  

 

4.  ДЕЛА 

(1) Roll R., Höfer-Bosse Th.  And Kayser D (1986) New Perspectives in Acute Toxicity Testing of 
Chemicals.  Toxicol.  Lett., Suppl.  31, p.  86. 
(2) Roll R., Riebschläger M., Mischke U. and Kayser D (1989) Neue Wege zur Bestimmung 
der akuten Toxizität von Chemikalien.  Bundesgesundheitsblatt 32, p.  336-341. 
(3) Diener W., Sichha L., Mischke U., Kayser D. and Schlede E (1994) The Biometric Evaluation of 
the Acute-Toxic-Class Method (Oral).   Arch.  Toxicol.  68, p.  559-610. 
(4) Diener W., Sichha L., Mischke U., Kayser D. and Schlede E (1995) The Biometric Evaluation of 
the Acute-Toxic-Class Method (Oral).   Arch.  Toxicol.  69, p.  729-734. 
(5) Diener W., and Schlede E., (1999) Acute Toxicity Class Methods:  Alterations to LD/LC50 
Tests. ALTEX 16, p.  129-134. 
(6)  Schlede E., Mischke U., Roll R. and Kayser D., (1992).   A National Validation Study of 
the Acute-Toxic-Class Method — An Alternative to the LD50 Test.  Arch.  Toxicol.  66, 455-
470. 
(7)  Schlede E., Mischke U., Diener W. and Kayser D., (1994) The International Validation 
Study of the Acute-Toxic-Class Method (Oral).  Arch.  Toxicol.  69, p.  659-670. 
(8) OECD (2001) Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing.  Environmental 
Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment No 24.   Paris  
(9) 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.  
(10) OECD (1998) Harmonised Integrated Hazard Classification for Human Health and 
Environmental Effects of Chemical Substances as endorsed by the 28th Joint Meeting of 
the Chemicals Committee and the Working Party on Chemicals in November 1998, Part 2, 
p.  11 [http:// webnet1.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,  EN-documents-
521-14-no-24-no-0,FF. html]. 
(11)  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, p.  223-231. 

(12) Chan P.K. and A.W.   Hayes.  (1994).  Chap.  16.  Acute Toxicity and Eye Irritancy.  
Principles and Methods of Toxicology.  Third Edition.  A.W.  Hayes, Editor.  Raven Press, 
Ltd., New York, USA.  

 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 169 
 

Додаток 1 

ПОСТАПКА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ СЛЕДИ ЗА СЕКОЈА ПОЧЕТНА ДОЗА 

ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ 

Соодветните шеми за тестирање за секоја почетна доза даваат краток преглед за 
постапката која треба да се следи, како што е дадено во овој Додаток. 
— Додаток 1 а: Почетната доза е 5 mg/kg телесна тежина (тт), 
— Додаток 1 б: Почетната доза е 50 mg/kg телесна тежина (тт), 
— Додаток 1 в: Почетната доза е: 300 mg/kg тт, 
— Додаток 1 г: Почетната доза е: 2 000  mg/kg тт, 

Зависно од бројот на хумано усмртени или умрени животни, текот на постапката е 
прикажан со стрелки. 
 
Додаток 1A:ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СО ПОЧЕТНА ДОЗА ОД 5 MG/KG 
ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА 

 
 
 EN Јазик = MK Јазик 
 Start = почеток 
 3 animals = 3 животни 
 Category = категорија 
 Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од 

еден пол 
 0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на 

животни во состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
 GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 

класификација  
 Unclassified = не е класифицирана 
 Testing at 5000 mg/kg b.w.:see Appendix 2 = тестирање на 5000 mg/kg телесна 

тежина: види додаток 2 
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Додаток 1Б:ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СО ПОЧЕТНА ДОЗА ОД 50 MG/KG 
ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА 

 
 
 EN Јазик = MK Јазик 
 Start = почеток 
 3 animals = 3 животни 
 Category = категорија 

 Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од 
еден пол 

  0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на 
животни во состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
 GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 
класификација  

 Unclassified = не е класифицирана 
 Testing at 5000 mg/kg b.w.:see Appendix 2 = тестирање на 5000 mg/kg телесна 
тежина: види додаток 2 

 
 
Додаток 1В: ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СО ПОЧЕТНА ДОЗА ОД 300 MG/KG 
ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА 
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 EN Јазик = MK Јазик 
 Start = почеток 
 3 animals = 3 животни 
 Category = категорија 

 Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни 
од еден пол 
 0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на 
животни во состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
 GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен 
систем за класификација  

 Unclassified = не е класифицирана 
Testing at 5000 mg/kg b.w.:see Appendix 2 = тестирање на 5000 mg/kg телесна 
тежина: види додаток 2 

 
 
Додаток 1Г 
ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СО ПОЧЕТНА ДОЗА ОД 2 000 MG/KG ТЕЛЕСНА 
ТЕЖИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EN Јазик = MK Јазик 
 Start = почеток 
 3 animals = 3 животни 
 Category = категорија 

Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од 
еден пол 

 0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на 
животни во состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 
класификација  

 Unclassified = не е класифицирана 
Testing at 5000 mg/kg b.w.:see Appendix 2 = тестирање на 5000 mg/kg телесна 
тежина: види додаток 2 
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Додаток 2 

КРИТЕРИУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ЧИЈА 
ОЧЕКУВАНА ВРЕДНОСТ НА LD50   Е ПОГОЛЕМА ОД 2000 MG/KG И ЗА КОИ НЕ Е 

ПОТРЕБНО ДОПОЛНИТЕЛНО ИСПИТУВАЊЕ 
Критериумите за класификација во категорија на опасност 5 овозможуваат 
идентификација на супстанциите за испитување со релативно ниска акутна токсичност, кои 
под одредени околности може да претставуваат опасност за ранливата популација. Кај 
овие супстанции се очекува да имаат LD50 орално или дермално во опсег од 2 000-5 000 
mg/kg или еквивалентни дози за други начини на примена. Супстанцијата за испитување 
може да се смести во категоријата на опасност дефинирана со: 2 000 mg/kg  

(а) ако на оваа категорија насочува било која од шемите на испитување од Додатокот 1a 
– 1г, врз основа на инциденци на смрт; 

(б) доколку постојат веродостојни докази кои укажуваат на тоа дека LD50 се движи во 
рамките на вредностите од категорија 5; или доколку други студии за токсични ефекти кај 
животни или луѓе укажуваат на загриженост по човековото здравје од акутна природа; 

(в) ако екстраполацијата, проценката или мерењето податоци не оправдуваат сврстување 
во повисока класа на опасност; 

— ако на располагање стојат веродојстојни податоци кои укажуваат на значајни 
токсични ефекти кај луѓето, или 

— ако секоја смртност се набљудува при тестирањето до нивото на вредности од 
категорија 4 по орален пат, или 

— кога експертското мислење потврдува значајни клинички знаци на токсичност, при 
тестирање заради класификација со вредности до нивото на категорија 4, освен 
дијареа, пилоерекција или неуреден изглед, или 

— кога екпертското мислење ги потврдува веродостојните податоци кои укажуваат на 
можноста од значајни акутни ефекти од други студии врз животни. 

ИСПИТУВАЊЕ СО ПРИМЕНА НА ДОЗИ НАД 2 000 МГ/КГ 

Со оглед на загриженоста за здравјето на животните, тестирањето на животни во обемот 
на Категорија 5 (5 000 mg/kg) не е пожелно и треба да се разгледа само кога постои голема 
веројатност дека резултатите од таквиот тест се од непосредна важност за заштитата на 
човековото и здравјето на животните (10). Не треба да се спроведе понатамошно 
тестирање на повиоки дози. 

Кога е неопходно тестирање на доза од 5 000 mg/kg, потребна е само една фаза (т.е. три 
животни). Доколку првото животно на кое се применила доза умре, тогаш испитувањето 
продолжува на 2 000 mg/kg во согласност со графиконите во Додаток 1. Доколку првото 
животно преживее, се дозата се применува останатите две животни. Доколку само едно 
од трите животни умре, се претпоставува дека вредноста на LD50 е поголема од 5 000 
mg/kg. Доколку умрат и двете животни, тогаш испитувањето продолжува со примена на 
доза од 2 000 mg/kg. 
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Додаток 3 

МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ Б.1 трис: Насоки за класификација според шемата на ЕУ за 
транзициониот период до спроведување на Глобално усогласениот систем за 

класификација (ГХС) (од референца (8)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
EN Јазик = MK Јазик  
Start = почеток 
EU Chemicals/Liquid Pesticides = ЕУ хемикалии/течни пестициди 
EU Solid Pesticides = ЕУ цврсти пестициди 
UN Liquids = ОН течности 
UN Solids = ОН цврсти супстанции 
Switzerland = Швајцарија 
Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од еден пол 
0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на животни во 
состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 
класификација  
Unclassified = не е класифицирана 
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EN Јазик = MK Јазик  
Start = почеток 
EU Chemicals/Liquid Pesticides = ЕУ хемикалии/течни пестициди 
EU Solid Pesticides = ЕУ цврсти пестициди 
UN Liquids = ОН течности 
UN Solids = ОН цврсти супстанции 
Switzerland = Швајцарија 
Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од еден пол 
0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на животни во 
состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 
класификација  
Unclassified = не е класифицирана 
At first step = во прва фаза 
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EN Јазик = MK Јазик  
Start = почеток 
EU Chemicals/Liquid Pesticides = ЕУ хемикалии/течни пестициди 
EU Solid Pesticides = ЕУ цврсти пестициди 
UN Liquids = ОН течности 
UN Solids = ОН цврсти супстанции 
Switzerland = Швајцарија 
Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од еден пол 
0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на животни во 
состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 
класификација  
Unclassified = не е класифицирана 
At first step = во прва фаза 
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EN Јазик = MK Јазик  
Start = почеток 
EU Chemicals/Liquid Pesticides = ЕУ хемикалии/течни пестициди 
EU Solid Pesticides = ЕУ цврсти пестициди 
UN Liquids = ОН течности 
UN Solids = ОН цврсти супстанции 
Switzerland = Швајцарија 
Per step 3 animals of a single sex (normaly females) are used = по фаза 3 животни од еден пол 
0, 1, 2, 3: Number of moribund or dead animals at each step =  0, 1, 2, 3: број на животни во 
состојба на умирање или мртви животни на секоја фаза 
GHS: Globally Harmonised Classification System = ГХС: Глобално усогласен систем за 
класификација  
Unclassified = не е класифицирана 
At first step = во прва фаза 
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Б.2. АКУТНА ТОКСИЧНОСТ (ПРИ ВДИШУВАЊЕ) 
 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се имаат прелиминарни податоци за распоредот на големината на 
честичките, притисокот на пареа, точка на топење, точка на вриење, точка на палење и 
експлозивност на супстанцијата (ако таа е експлозивна).   

Види Општ вовед Дел Б (А). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б (Б). 

1.3 РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4 НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Неколку групи експериментални животни определен период се изложуваат  на 
супстанцијата во постапно се поголеми концентрации, при што на една група се применува 
една концентрација. Потоа се набљудуваат ефектите и случаите на смрт. На животните 
кои умираат за време на тестот им се врши аутопсија а кој крајот на тестот преживеаните 
животни се усмртуваат и на нив се врши аутопсија. 

Животните кои покажуваат сериозни и долготрајни знаци на страдање и болка треба да 
бидат усмртени на хуман начин. Не треба да се спроведува дозирање на начин за кој е 
познато дека предизвикува значителна болка и страдање како резултат на нагризувачки и 
надразнувачки својства на супстанцијата. 

1.5 КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6  ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Животните се чуваат и хранат во средина за експериментирање најмалку пет дена пред 
експериментот. Пред тестот, се одбираат здрави млади животни по случаен избор и се 
распределуваат во соодветниот број на групи. Истите не треба да подлежат на 
симулирано изложување освен ако тоа не го наложува видот на апаратот кој притоа се 
користи. 

Кај цврстите супстанции за испитување може да биде потребна микронизација со цел да 
се добијат честички со соодветна големина. 

Онаму каде е неопходно, на супстанцијата за испитување може да се додаде соодветен 
носач кој ќе овозможи во атмосферата да се создаде соодветна концентрација на 
супстанцијата за испитување и во тој случај се користи контролна група на животни за 
иситување. Доколку се користи носач или други адитиви за да се олесни дозирањето, 
треба да е познато дека тие не предизвикуваат токсични ефекти. Доколку е соодветно, 
може да се користат податоци од минати студии. 

1.6.2. Услови за испитување: 
1.6.2.1. Животни за експериментирање 

Доколку нема контраиндикации, се претпочита користење на стаорци. Треба да се 
употребуваат најчесто користени лабораториски соеви.  За секој пол, на почетокот од 
тестот распонот на тежина кај животните не треба да варира за повеќе од  ± 20 % од 
соодветната средна вредност. 
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1.6.2.2. Број и пол 

За испитување на секоја концентрација се користат најмалку 10 глодари (пет мажјаци и пет 
женки). Женките треба да не раѓале и да не се бремени. 

Напомена: Кај тестовите за акутна токсичност кај животни од повисок ред од глодарите, 
треба да се разгледа употреба на помал број на животни. Дозите треба внимателно да се 
одберат и треба да се вложат сите напори за да не се надминат умерено токсичните дози. 
Кај таквите тестови треба да се избегнува давањето смртоносни дози од супстанцијата 
за испитување. 

1.6.2.3. Концентрации на изложеност 

Се користат најмалку три концентрации на испитуваната супстанција, а нивниот избор 
треба да покрие опсег на токсични ефекти и стапки на смртност. Тие податоци треба да 
бидат доволни за врз основа на нив да се изработи крива на смртност во зависност од 
концентрациите и, онаму каде е можно, да се утврди вредноста на LC50. 

1.6.2.4. Граничен тест 

Доколку изложеноста на животни од кои 5 се мажјаци и пет женки на 20 mg на литар гас 
или 5 rug на литар аеросол или крути честички за време од четири часа (или каде ова не 
е возможно поради физички, хемиски и експлозивни својства на супстанцијата што се 
испитува, по максималната остварлива концентрација) не предизвикува смртност 
поврзана со соединението  во рок од 14 дена, понатамошно тестирање не се смета за 
потребно (18.АТП, дир.93/21/ЕЕЗ, Ll10/93) 

1.6.2.5. Период на изложеност  

Периодот на изложеност треба да изнесува четири часа. 

1.6.2.6. Опрема 

Животните треба да се испитуваат со помош на опрема чијашто контрукција овозможува 
проток на воздух со најмалку 12 целосни измени во еден час, за да се овозможи доволна 
количина на кислород и еднакво распределена атмосфера во која се наоѓа супстанцијата 
на која животното се изложува. Доколку се користи комора, нејзиниот дизајн треба да биде 
таков што ќе оневозможи претерана збиеност на животните и целосно ќе ги изложи на 
вдишување на супстанцијата што се испитува. Општо правило за да се овозможи 
стабилност на атмосферата во комората е дека тоталниот „волумен“ на животните не 
треба да надмине 5% од волуменот на комората за испитување. Може да се користи 
комори кои овозможуваат ралзични видови на изложеност: оро-назална, изложеност само 
на главата или на целото тело во засебна комора; првите две ќе помогнат примената на 
супстанцијата по друг пат да се сведе на минимум. 

1.6.2.7. Период на набљудување 

Периодот на набљудување треба да биде најмалку 14 дена. Сепак, времетраењето на 
набљудувањето не треба да биде строго определено. Треба да се одреди според 
токсичните реакции, времето на почеток и должината на периодот на закрепнување и на тој 
начин да се продолжи онаму каде се смета за потребно. Времето во кое знаците на 
токсичност се појавуваат и исчезнуваат и времето на смрт е важно, особено ако смртта има 
тендеција да настапи одложено. 

1.6.3. Постапка 

Непосредно пред да се изложат, животните се мерат, а потоа се изложуваат на 
испитуваните концентрации во апарат предвиден за тоа за период од четири часа, по 
балансирањето на концентрацијата во кабината. Времето за балансирање на 
концентрацијата треба да биде кратко. Температурата на која се изведува тестот треба да 
се одржува на 22 ± 3 oC. Идеално, релативната влажност треба да се одржува меѓу 30% и 
70%, но во одредени случаи (на пример, тестови на некои аеросоли) ова може да не е 
изводливо. Одржување на благ негативен притисок во кабината (≥ 5 mm вода) ќе спречи 
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проток на супстанцијата во околината. За време на изложеноста на животното не треба да 
му се дава храна и вода. Треба да се користат соодветни системи за обезбедување и 
надзор на атмосферата за испитување. Системот треба да гарантира стабилни услови на 
изложеност, кои треба да се постигнат во најкраток рок.  Комората треба да биде 
проектирана и изработена на начин на кој ќе се овозможи и одржи хомогена застапеност 
на атмосферата што се испитува во комората. 

Треба да мери и следи: 

(а) брзина на проток на воздух (непрекинато); 

(б) вистинската концентрација на супстанцијата измерена во зоната на вдишување 
најмалку три пати за време на изложеноста (кај одредени атмосфери, на пример, 
аеросоли во високи концентрации, може да биде потребен почест надзор). За време на 
периодот на изложеност концентрацијата не треба да варира повеќе од ± 15 % од 
средната вредност. Сепак, во случај со одредени аеросоли, ова ниво на контрола може 
да не биде изводливо и во такви случаи би бил прифатлив поширок опсег. За аеросолите, 
анализата на големината на честичките треба да се изведува онолку често колку што е 
потребно (најмалку еднаш по група); 

(в)  температура и влажност, по можност непрекинато. 

За време и по изложеноста, набљудувањето систематски се спроведува и евидентира; за 
секое животно треба да се води засебна евиденција. Набљудувањето треба да биде 
почесто во текот на првиот ден. Треба да се спроведе прецизен клинички преглед најмалку 
еднаш секој работен ден, додека другото набљудување треба да се изведе на дневна база 
со соодветни дејствија за сведување на загубата на животни од студијата на минимум, на 
пример, аутопсија или ставање во ладилник на оние животни кои се најдени мртви и 
изолација или усмртување на слаби животни или оние во состојба на умирање. 

Набљудувањето треба да ги опфати и промените на кожата и крзното, очите и мукозните 
мембрани, како и респираторниот, циркулаторниот, автономниот и централниот нервен 
систем и соматомоторните активности и начинот на однесување. Вниманието треба да се 
насочи кон набљудување на начинот на дишење, тремор, грчеви, лачење плунка, дијареа, 
летаргија, поспаност и кома. Времето на смрт треба да се евидентира што е можно 
попрецизно. Поединечната телесна тежина на животните треба да се определува на 
неделна база по изложувањето и во моментот на смрт. 

Животните кои умираат за време на тестот и оние кои преживуваат до самиот крај се 
предмет на аутопсија со особен акцент на сите евентуални промени во горниот и долниот 
респрираторен тракт. Сите големи патолошки промени за секое животно треба да се 
евидентираат. Онаму каде е наведено, треба да се земе примерок од ткиво за 
хистопатолошко испитување. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, каде за секоја група ќе биде даден 
бројот на користени животни на почетокот од тестот, време на смрт на поединечни 
животни, број на животни кои покажуваат други знаци на токсичност, опис на токсични 
ефекти и наоди од аутопсијата. Ако животното преживее повеќе од еден ден, промените во 
масата треба да се пресметаат и забележат. Животните, кои се усмртени на хуман начин 
поради страдање и болка предизвикани од супстанцијата се евидентираат како случаи на 
смрт поврзани со таа супстанција. LC50 треба да се одреди со официјално одобрен метод. 
Евалуацијата на податоците треба да ја опфати врската, доколку постои, меѓу изложеноста 
на животното на супстанцијата и фреквенцијата и обемот на сите абнормалности, 
вклучувајќи ги и клинички и абнормалности во однесувањето, груби лезии, промени во 
телесната тежина, смртност и било кои други токсични ефекти. 
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3. ИЗВЕШТАЈ  
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТ 

Извештајот за тестот, ако е можно, треба да ги опфати следните податоци: 

— вид,  сој, потекло, услови на животната средина, режим на исхрана, итн., 

— услови за испитување: опис на направата за изложување, вклучително конструкција, 
вид, димензии, извор на воздух, систем за генерирање аеросоли, метод на 
одржување на воздух и метод на чување на животни во  комора за испитување во 
случај кога таа се користи. Треба да се даде опис на опремата за мерење 
температура, влажност и концентрација и распореденост на големина на честички 
на аеросоли. 

Податоци за изложеност 

Овие податоци треба да бидат претставени табеларно со средната вредност и мерката на 
варијабилност (на пример, стандардна девијација) и ако е можно, да опфаќаат: 

(а) брзина на проток на воздух преку опремата за вдишување;       

(б) температура и влажност на воздухот; 

(в) номинални концентрации (вкупна количина на супстанција за испитување ставена во 
опремата за вдишување, поделена со волумен на воздух)  

(г) тип на носач(вехикулум), ако се користи; 

(д) реални концентрации во зоната за дишење при тестот; 

(ѓ) среден аеродинамичен дијаметар на честички (ММАД) и геометриска стандардна 
девијација (ГСД); 

(е) период на воедначување на концентрацијата; 

(ж) период на изложеност; 

— табеларен приказ на податоци од реакции по пол и ниво на изложеност (т.е. број на 
животни кои умреле или биле усмртени за време на тестот, број на животни кои 
покажуваат знаци на токсичност, број на изложени животни),          

— време на смрт во текот на или по изложеноста, причини и критериуми користени 
при усмртување на животни, 

— сите набљудувања, 

— вредност на LC50  утврдена за секој пол на крајот од периодот на набљудување 
(со утврден метод на пресметка), 

— 95% -тен интервал на веродостојност за LC50 (онаму каде може да се наведе), 

— крива на зависност доза/смртност и нагиб (каде е изводливо во согласност со 
методот на определување),  

— наоди од аутопсија, 

— сите хистопатолошки наоди, 

— дискусии за резултатите (треба да се обрне особено внимание на ефектот што 
усмртувањето на животните на хуман начин за време на тестот може да го има на 
пресметаната вредност на LC50), 

— интерпретација на резултати. 

 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б (Г). 
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4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б (Д). 

Б.3. АКУТНА ТОКСИЧНОСТ (ДЕРМАЛНА)  
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б (А). 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б (Б). 

1.3 РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема.  

1.4 НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се нанесува на кожата во растечки дози на неколку групи на 
експериментални животни, односно една доза се користи на една група. Потоа се 
набљудуваат ефектите и случаите на смрт. На животните кои умираат за време на тестот 
им се врши аутопсија а преживеаните животни на крајот на тестот се усмртуваат и на нив 
исто така се врши аутопсија. 

Животните кои покажуваат сериозни и долготрајни знаци на страдање и болка треба да 
бидат усмртени на хуман начин. Не треба да се спроведува дозирање на супстанции на 
начин за кој е познато дека предизвикува значителна болка и страдање како резултат на 
нагризувачки и надразнувачки својства. 

1.5 КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

 Нема. 

2 ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Животните се чуваат и хранат во експериментални кафези во експериментални услови на 
чување и исхрана најмалку пет дена пред експериментот. Пред тестот, се одбираат 
здрави млади животни по случаен избор и се распределуваат во групи во кои ќе бидат 
третирани. Приближно 24 часа пред тестот треба да се отстрани крзното со стрижење 
или бричење на задниот дел од телото на животните.  Кога крзното се потстрижува или 
бричи  треба да се внимава да се избегне дерење на кожата кое може да ја измени 
нејзината пропустливост. За нанесување на супстанцијата влакната треба да се 
отстранат од најмалку 10% од телесната површина. Кога се тестираат цврсти супстанции 
кои по потреба може да се издробат во прав, тест супстанцијата треба доволно да се 
навлажни со вода, или, онаму каде е потребно со соодветен носач (вехикулум) за да се 
овозможи добар контакт со кожата. Кога се користи носач, треба да се земе предвид 
неговото влијание врз продирањето на супстанцијата во кожата. Течните супстанции за 
испитување вообичаено се користат неразредени. 

1.6.2. Услови за испитување: 
1.6.2.1. Животни за експериментирање 

Може да се употреби возрасен стаорец или зајак. Може да се користат и други видови но 
треба да постои оправданост за нивната употреба. Треба да се употребуваат најчесто 
користени лабораториски соеви. На почетокот од испитувањето, без оглед на полот,  
тежината на животните не смее да варира повеќе од  ± 20 % од соодветната средна 
вредност. 

 

 



Стр. 182 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

1.6.2.2. Број и пол 

За секоја висина на доза се користат најмалку пет животни. Сите животни треба да бидат 
од ист пол. Ако се користат женки, тие треба да нераѓале и да не се бремени. Доколку 
постојат податоци дека еден пол е значително почувствителен, тогаш треба да се 
користат животни од тој пол. 

Напомена: кај испитувања за акутна токсичност кај животни од повисок ред од глодарите, 
треба да се разгледа употреба на помал број на животни. Дозите треба внимателно да се 
одберат и треба да се вложат сите напори за да не се надминат умерено токсичните дози. 
Кај таквите тестови треба да се избегнува давањето смртоносни дози на супстанција за 
испитување. 

1.6.2.3. Висини на доза 

Треба да се користат доволен број различни дози, најмалку три, и треба да бидат 
соодветно распоредени за да може да се воочат токсични ефекти и стапки на смртност кај 
групите за испитување. Кога се одлучува за висините на доза, треба да се земат предвид 
евентуалните нагризувачки или надразнувачки ефекти. Тие податоци треба да бидат 
доволни за да произведат крива на доза/реакција и онаму каде е можно, да овозможат 
прифатливо определување на вредноста на LD50. 

1.6.2.4. Граничен тест(испитување на гранична доза) 

Може да се спроведе граничен тест на едно ниво на доза од најмалку 2000 mg/kg телесна 
тежина  на група од пет мажјаци и пет женки со користење на постапките опишани погоре.  
Во случај на појава на смрт поврзана со супстанцијата, можно е да се јави потреба од 
целосна студија. 

1.6.2.5. Период на набљудување 

Периодот на набљудување треба да биде најмалку 14 дена. Сепак, времетраењето на 
набљудувањето не треба да биде строго определено. Треба да се одреди според 
токсичните реакции, времето на почеток и должината на периодот на закрепнување и на тој 
начин да се продолжи онаму каде се смета за потребно. Времето во кое знаците на 
токсичност се појавуваат и исчезнуваат и времето на смрт е важно, особено ако постои 
тендеција смртта да настапи одложено. 

1.6.3. Постапка 

Во кафезите треба да има по едно животно. Супстанцијата за испитување треба 
рамномерно да се нанесе на површина која претставува приближно 10% од вкупната 
телесна површина. Кога се во прашање високо токсични супстанции површината за 
нанесување може да биде и помала, но и на таквата површина треба да се нанесе што е 
можно потенок и порамномерен слој. 

Супстанциите за испитување треба да се држат во контакт со кожата со порозна облога 
од газа и самолеплива трака која не ја надразнува кожата во текот на 24-часовниот 
период на изложеност. Површината за испитување понатаму треба соодветно да се 
покрие за да можат облогата и супстанцијата да останат на место и да обезбеди дека 
животните нема да можат да ја внесат супстанцијата по орален пат (со ингестија). За да 
се спречи внесувањето на супстанцијата по орален пат (со ингестија) може да се користат 
помагала за спречување (штитници), но не се препорачува целосна имобилизација. 

На крајот од периодот на изложеност, треба да се отстранат остатоците од супстанцијата 
онаму каде е изводливо, со користење на вода или друг соодветен метод за чистење на 
кожата. 

Набљудувањето треба систематски да се евидентира по редоследот по кој се изведува. 
Треба да се води и одржува поединечна евиденција за секое животно. Набљудувањето 
треба да се спроведе почесто во текот на првиот ден. Треба да се спроведе прецизно 
клиничко испитување најмалку еднаш секој работен ден, додека другото набљудување 
треба да се изведе на дневна база со соодветни активности за сведување на загубата на 
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животни од студијата на минимум, на пример, аутопсија или ставање во ладилник на оние 
животни кај кои е констатирана смрт, и изолација или усмртување на слаби животни или 
оние во состојба на умирање. 

Набљудувањето треба да ги опфати и промените на кожата и крзното, очите и мукозните 
мембрани, како и респираторниот, циркулаторниот, автономниот и централниот нервен 
систем и соматомоторните активности и начинот на однесување. Вниманието треба да се 
насочи кон набљудување на тремор, грчеви, лачење плунка, дијареа, летаргија, поспаност 
и кома. Времето на смрт треба да се евидентира што е можно попрецизно. Животните кои 
умираат за време на тестот и оние кои преживуваат, на крајот од тестот се усмртуваат и на 
нив се врши аутопсија. Сите големи патолошки промени за секое животно треба да се 
евидентираат. Кога за тоа постојат индикации, треба да се земе ткиво за хистопатолошко 
испитување. 

Оцена на токсичност кај другиот пол 

По завршувањето на студијата кај еден пол, најмалку една група од пет животни од другиот 
пол се дозира за да се докаже дека животните од овој пол не се значително почувствителни 
на супстанцијата што се испитува. Во одредени поединечни случаи употребата на помалку 
животни може да биде оправдана. Ако веќе постојат соодветни податоци кои покажуваат 
дека животните од испитаниот пол се значително почувствителни, тестирањето животни 
од другиот пол може да се изостави. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, каде за секоја група ќе биде даден 
бројот на користени животни на почетокот од тестот, време на смрт на поединечни 
животни, број на животни кои покажуваат други знаци на токсичност, опис на токсични 
ефекти и наоди од аутопсија. Поединечната тежина на животните треба да се одреди и 
евидентира кратко пред да се нанесе супстанцијата, потоа и неделно, како и во моментот 
на смрт; промените во тежината треба да се пресметаат и евидентираат кога испитаното 
животно ќе преживее повеќе од еден ден. Животните кои се усмртени на хуман начин 
поради страдање и болка предизвикани од супстанцијата се бележат како случаи на смрт 
поврзани со таа супстанција. LD50 треба да се утврди со некој од официјално одобрените 
методи. 

Евалуацијата на податоците треба да ја опфати процената на врските, доколку постојат, 
меѓу изложеноста на животното на супстанцијата и фреквенцијата и обемот на сите 
абнормалности, вклучувајќи ги и клиничките и абнормалностите во однесувањето, груби 
лезии, промени во телесната тежина, смртност и било кои други токсични ефекти. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ  
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТ 

Извештајот за тестот по можност треба да ги опфати следните податоци: 

— вид, сој, потекло, услови во средината, режим на исхрана, итн., 

— услови за испитување (вклучувајќи и метод на чистење кожа и вид на облога: 
оклузивна или неоклузивна), 

— висини на доза (со концентрација на вехикулум(носач), ако се користи,),  

— пол на животни на кои се применува дозата, 

— табеларен  преглед на реакции врз основа на пол и висина на доза (т.е. број на 
животни кои умреле или биле усмртени за време на тестот, број на животни кои 
покажуваат знаци на токсичност, број на изложени животни),  
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— време на смрт по примена на доза, причини и критериуми користени при 
усмртувањето на животните, 

— сите набљудувања, 

— вредност на LD50 за полот што подлежи на целосна студија, одредена на 14 дена 
според одреден метод на определување, 

— 95%-тен интервал на веродостојност  за LD50 (онаму каде може да се наведе), 

— крива на зависност  на доза/смртност и пад на кривата (каде е изводливо според 
методот на определување),  

— наоди од аутопсија, 

— сите хистопатолошки наоди, 

— резултати од сите испитувања спроведени на другиот пол, 

— дискусии за резултатите (треба да му се обрне особено внимание на ефектот што 
усмртувањето на животните на хуман начин за време на тестот може да го има на 
пресметаната вредност на LC50), 

— интерпретација на резултати. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б (Г). 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б (Д). 
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Б.4. АКУТНА ТОКСИЧНОСТ: КОЖНО НАДРАЗНУВАЊЕ/НАГРИЗУВАЊЕ 
1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 404 (2002). 

1.1. ВОВЕД 

Во подготовката на ажурирна верзија на овој метод, особено внимание се насочува кон 
можните подобрувања во поглед на грижата за благосостојбата на животните како и на 
процена на сите постоечки податоци за супстанцијата за испитување со цел да се избегне 
непотребно испитување на лабораториски животни. Овој метод содржи препорака според 
која пред започнување со опишаниото испитување за нагризувачки/надразнувачки својства 
на супстанцијата in vivo, треба да се изврши анализа на веќе постоечки релевантни 
научни докази. Кога нема доволно податоци, истите може да се добијат преку примена на 
секвенцијално тестирање (1).  Стратегијата за испитување вклучува спроведување на 
потврдени и прифатени in vitro тестови, а е вклучена како Додаток на овој метод. 
Дополнително, по потреба, се препорачува постапна наместо истовремена примена на три 
“patch“ тестови на животното во првичното испитување in vivo. 

Во интерес на науката и здравјето на животните, in vivo испитувањето не треба да се 
спроведе додека не се проценат сите достапни податоци релеватни за потенцијалното 
нагризувачкото/надразнувачкото дејство на супстанцијата со анализа на постоечки 
научни докази. Таквите податоци ќе опфатат: докази од постоечки студии кај луѓе и/или 
лабораториски животни, докази за нагризувачки/надразнувачки својства на една или 
повеќе структурно сродни супстанции или мешавини од такви супстанции, податоци кои 
укажуваат на силна киселост или алкалност на супстанцијата (2)(3), и резултати од 
потврдени и прифатени in vitro или ex vivo испитувања (4)(5)(5а). Оваа анализа треба да ја 
намали потребата за in vivo испитување за дермално нагризувачки/надразнувачки својства 
на супстанции за кои веќе постојат доволно докази врз основа на други студии. 

Стратегијата за секвенцијално испитување на која и се дава предност и која опфаќа 
спроведување на валидирани и прифатени in vitro or ex vivo испитувања на 
нагризувачки/надразнувачки својства на супстанции се наоѓа во додатокот на овој метод. 
Оваа стратегија е развиена во рамките на работилницата на ОЕЦД (6) и учесниците на таа 
работилница едногласно ја препорачуваат, а е усвоена како препорачана стратегија за 
испитување во рамките на Глобално усогласениот систем за класификација на хемиски 
супстанции (ГХС) (7). Се препорачува примената на оваа стратегија пред in vivo 
испитувањето. Кога се работи за нови супстанции за испитување се препорачува пристап 
во фази (чекор по чекор) за да може да се добијат научно коректни податоци за 
нагризувачките/надразнувачките својства на супстанцијата. Кога станува збор за 
супстанции претходно вклучени во испитувањето и за чиишто 
нагризувачки/надразнувачки својства на кожата и очите нема доволно податоци, истата 
стратегија треба да се примени за дополнување на податоците. Употребата на поинаква 
стратегија или постапка за тестирање, или одлуката да не се користи  пристап во фази за 
тестирање треба да биде оправдана. 

Доколку нагризувачките/надразнувачките својства  не може да се утврдат врз основа на 
анализа  на веќе постоечки научни докази, во склад со секвенцијална стратегија за 
испитување, тогаш треба да се разгледа можноста за спроведување на in vivo 
испитување (види додаток). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Надразнување на кожата: претставува предизвикување реверзибилно оштетување на 
кожата по нанесување на  супстанцијата за испитување во временски период од најмногу 
четири часа. 

Нагризување на кожата: е причинување на непоправливо (иреверзибилно) оштетување 
на кожата; имено, видливата некроза на епидермот и во самиот дермис, по нанесувањето 
на супстанцијата во период од најмногу 4 часа. Нагризувачките реакции се 
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карактеризираат со чиреви, крварење, крвави красти и до крајот на 14-дневното 
набљудување, со дисколорација поради недостиг на пигмент, појава на цели делови со 
алопеција (губење на влакна) и лузни. За оценување на сомнителни лезии треба да се 
разгледа можноста од хистопатолошки преглед.  

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата која треба да се тестира се нанесува во еднократна доза на кожата на 
животното врз кое се врши експериментот; нетретираните делови од кожата на 
испитуваното животно служат за контрола. Степенот на надразнување/нагризување се 
чита и оценува на одредени интервали и понатаму се опишува со цел да се овозможи 
целосна евалуација на ефектите. Времетраењето на студијата треба да биде доволно за 
да се оцени реверзибилноста или нереверзибилноста на набљудуваните ефекти. 

Животните кои покажуваат продолжени знаци на големо страдање и/или болка во било 
која фаза од тестот треба да бидат усмртени на хуман начин, а супстанцијата да биде 
соодветно оценета. Критериумите за донесување одлука за усмртување на хуман начин на 
животни во состојба на умирање и оние во серизни болки може да се најдат во референца 
(8). 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовка за in vivo тестот 
1.4.1.1. Избор на видови животни 

Се препорачува користење на албино зајак, и тоа здрави млади возрасни примероци. 
Треба да се обезбеди образложение за користење на други животни. 

1.4.1.2. Подготовка на животни 

Приближно 24 часа пред тестот треба да се отстрани крзното со стрижење на задниот дел 
од телото на животните.  Треба да се внимава да се избегне дерење на кожата, и треба 
да се користат само животни со здрава и неоштетена кожа. 

Некои соеви на зајаци имаат делови со густо крзно што е особено поистакнато во 
одредени периоди од годината. Таквите делови не треба да се користат за испитувањето. 

1.4.1.3. Услови за чување и исхрана 

Животните треба да се сместат поединечно. Температурата на простор за 
експериментирање врз животни треба да изнесува 20 oC (± 3 oC) за зајаци. Иако 
релативната влажност треба да изнесува најмалку 30 % и по можност да не надминува 70 
%, освен за време на чистење на просторот,треба да се направат напори таа да изнесува 
50-60 %. Осветлувањето треба да биде вештачко во серија од 12 часа светлина и 12 часа 
темнина. За хранење може да се користи стандардна лабораториска храна со 
неограничена количина на вода за пиење. 

1.4.2. Постапка на испитување 

1.4.2.1. Нанесување на супстанција за испитување 
Супстанцијата за испитување треба да се нанесе на мал дел (околу 6 cm2) на кожата 

прицврстена со  самолеплива трака што не предизвикува надразнување. Во случаи каде 
не е можно директно нанесување (на пример, течности или пасти),  супстанцијата прво 
треба да се нанесе на парче газа кое потоа се нанесува на кожата. За време на периодот 
на изложеност, парчето треба лабаво да се држи во контакт со кожата со помош на 
соодветна полуоклузивна облога. Доколку супстанцијата се нанесе на облогата, треба да 
биде прицврстена за кожата на начин кој овозможува солиден контакт и еднаква 
распореденост на супстанцијата на кожата. Животното треба да ја досегне преврската и 
да ја внесе супстанцијата преку уста или да ја вдише. 

Течните супстанции за испитување вообичаено се користат неразредени. Кога се 
испитуваат цврсти супстанции (кои може да бидат издробени во прав ако е потребно), 
супстанцијата треба да се навлажни со најмала можна количина на вода (или ако е 
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потребно друг соодветен носач(вехикулум)) доволна да овозможи добар контакт со кожата. 
Кога се користат други носачи( вехикулуми), а не вода, потецијалното влијание на носачот 
врз надразнувањето на кожата од супстанцијата, ако воопшто постои, треба да биде 
минимално или никакво. 

На крајот од периодот на изложеност, кој вообичаено трае четири часа, останатата  
супстанција за испитување треба да се отстрани ако е изводливо со помош на вода или 
на соодветен растворувач без да се измени постоечката реакција или интегритетот на 
епидермот. 

1.4.2.2. Висина на доза 

На површина што ќе се испитува се нанесува доза од 0,5 ml. од супстанцијата во течен 
облик или 0,5 g во тврд облик или во облик на паста. 

1.4.2.3. Иницијален тест (испитување за надразувачки/нагризувачки својства на кожата in 
vivo на едно животно) 

Се препорачува in vivo испитувањето првично да се изведе на едно животно, особено ако 
постои сомнение дека супстанцијата поседува потенцијални нагризувачки својства.  Ова е 
во согласност со стратегијата за секвенцијално тестирање (види додаток 1). 

Кога врз основа на постоечките научни докази се оцени дека супстанцијата е нагризувачка, 
не е потребно понатамошно тестирање врз животни. За повеќето супстанции за кои постои 
сомнеж дека имаат нагризувачки својства обично не е потребно понатамошно in vivo 
испитување. Сепак, во случаи каде е неопходно да се обезбедат дополнителни податоци 
поради недостаток на докази, може да се спроведе ограничен тест на животни со следниот 
пристап: На кожата на едно животно последователно се нанесуваат најмногу три облоги. 
Првата облога се отстранува по три минути. Доколку не се утврди сериозна кожна 
реакција се нанесува втората и се отстранува по еден час. Доколку врз основа на 
набљудувањето во оваа фаза може да се заклучи дека не би било нехумано да се 
продолжи со изложување, се става третата облога која се отстранува по четири часа и се 
определува степенот на реакција. 

Доколку при која било изложеност се забележи нагризувачко дејство, тестот веднаш се 
прекинува. Доколку не се утврди нагризувачко дејство по отстранувањето на последната 
преврска, животното се набљудува 14 дена, освен ако порано не се појави такво дејство. 

Во случаи кога не се очекува супстанцијата да предизвика нагризување но може да 
предизвика надразнување, треба да се нанесе една  облога на едно животно и да се држи 
четири часа. 

1.4.2.4. Потврден тест (испитување на надразнување на кожата in vivo  со дополнителни 
животни) 

Доколку во текот на иницијалниот тест не се утврди нагризувачко дејство или негативната 
реакција, треба да се потврди со испитување на две дополнителни животни, осносно кај 
секое животно се применува по една облога во траење од четири часа. Доколку 
надразнувачкото дејство се забележи во иницијалниот тест, последователно може да се 
спроведе потврден тест или истовремено да се изложат две дополнителни животни. Во 
вонредни случаи каде не се спроведува првичен тест, две или три животни може да се 
третираат со една облога која се отстранува по четири часа. Кога се користат две 
животни, не е потребно понатамошно тестирање доколку двете имаат иста реакција. Во 
спротивно, се тестира и третото животно. Можно е да се јави потреба од евалуација на 
сомнителни реакции со употреба на дополнителни животни. 

1.4.2.5. Период на набљудување 

Времетраењето на периодот на набљудување треба да биде доволно за целосно да се 
оцени реверзибилноста на набљудуваните ефекти. Сепак, екпериментот треба да се 
прекине тогаш кога животното покажува продолжени знаци на огромна болка и страдање. 
За да се одреди реверзибилноста на дејството, животните треба да се набљудуваат до 14 
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дена по отстранувањето на облогите. Доколку се забележи реверзибилност пред истекот 
на 14те дена, експериментот треба да се прекине во тој момент. 

1.4.2.6. Клиничко набљудување и оцена на реакции на кожата 

Сите животни треба да се испитаат дали имаат знаци на црвенило или оток, а реакциите 
да се оценат на 60 минути, потоа на 24, 48 и 72 часа по отстранувањето на облогата. Во 
иницијалниот тест кај едно животно, се испитува и површината веднаш по 
остранувањето на облогата. Степенот на кожните реакции се оценува и бележи во 
согласност со оцените во табелата подолу. Доколку се појави оштетување на кожата кое 
не може да се дефинира како надразнување или нагризување по 72 часа, може да се јави 
потреба од набљудување во траење до 14от ден за да се утврди реверзибилноста на 
дејствата. Освен набљудување на нагризувачки својства, сите локални токсични дејства 
како исушување на кожата и било кои системски несакани дејства (на пример, клинички 
знаци на токсичност и телесна тежина) треба целосно да се објаснат и евидентираат. Во 
случај на нејасни реакции, треба да се направи хистопатолошко преглед. 

Оцената на кожните реакции по својата природа е субјективна. Со цел да се промовира 
усогласеност во оцената на кожната реакција и да им се помогне на лабораториите за 
испитување и оние вклучени во изготвувањето и толкувањето на набљудувањето, 
персоналот кој го изведува набљудувањето треба да биде соодветно обучен за примена на 
системот на оценување (види табела подолу). Од помош може да биде и водич за оцена 
на кожно надразнување и други лезии на кожата(9). 
 
2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите од студијата треба да се сумираат во табеларна форма во крајниот извештај 
за тестот и треба да ги опфатат предметите наведени во оддел 3.1. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Оцените за кожната иритација треба да се евалуираат во однос на природата и 
сериозноста на лезиите и нивната реверзибилност или недостаток на реверзибилност. 
Поединечните оцени не претставуваат апсолутен стандард за надразнувачките својства 
на материјалот, бидејќи се проценуваат и други негови дејства. Наместо тоа, поединечните 
резултати треба да се сметаат за референтни вредности, кои се оценуваат во комбинација 
со останатото набљудување од студијата. 

Во оцената на надразнувачките реакции треба да се земе предвид реверзибилноста на 
кожните лезии. Кога реакциите како алопеција (ограничена површина), хиперкератоза, 
хиперплазија и првут продолжат до крајот на 14-дневниот период на набљудување, 
супстанцијата треба да се смета за надразнувачка. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот треба да ги содржи следните податоци: 

Образложение за in vivo тестирање: Анализа врз основа на постоечки научни докази кои 
се темалат на претходни испитувања, вклучително и резултати добиени од примена на 
стратегијата за секвенцијално тестирање: 

⎯ опис на релевантни податоци достапни од претходни испитувања, 

⎯ добиени податоци при секоја фаза од примена на стратегијата за испитување, 

⎯ опис на спроведените in vitro тестови, вклучувајќи и детали од постапките, добиените 
резултати со референтни супстанции/супстанции за испитување, 

⎯ анализа на постоечки научни докази за спроведување на in vivo студијата. 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 189 
 

Супстанција за испитување: 

 

— податоци за идентификација (на пример,  CAS број, потекло, чистота, познати 
онечистувања, број на серија), 

— физичка природа и физичко-хемиски својства (на пример, pH вредност, нестабилност, 
растворливост, стабилност), 

— доколку се работи за смеша: состав и релативна процентуална застапеност на 
состојки. 

Носач(вехикулум): 

— идентификација, концентрација (по потреба), користен волумен, 

— оправданост за изборот на носач ( вехикулум). 

Животни за испитување: 

— користен вид/сој, образложение за користење други животни наместо албино зајак, 

— број на животни од секој пол, 

— тежина на поединечни животни на почетокот и крајот на тестот, возраст на почетокот 
на студијата, 

— потекло на животни, услови на чување, исхрана, итн. 

Услови за тестирање: 

— техника на подготовка на површината за ставање облога, 

— детали за материјалите за облога и техника за нанесување облога, 

— детали за подготовка на супстанција за испитување, нанесување и отстранување. 

Резултати: 

— табеларен приказ на оцени на наодите за реакции на надразнување/нагризување 
за секое животно измерени при секое време на набљудување, 

— опис на сите забележани лезии, 

— наративен опис на забележаната природа и степен на надразнување или 
нагризување  и било какви хистопатолошки наоди, 

— опис на други несакани локални (на пример, исушување на кожата) и системски 
ефекти освен кожно надразнување или нагризување, 

Дискусија за резултати. 

 

4. ДЕЛА 
(1) Barratt, M.D., Castell, J.V., Chamberlain, M., Combes, R.D., Dearden, J.C., Fentem, J.H., 
Gerner, I., Giuliani, A., Gray, T.J.B., Livingston, D.J., Provan, W.M., Rutten, F.A.J.J.L., 
Verhaar, H.J.M., Zbinden, P.  (1995) The Integrated Use of Alternative Approaches for 
Predicting Toxic Hazard.  ECVAM Workshop Report 8.  ATLA 23, p.  410-429. 
(2) Young, J.R., How, M.J., Walker, A.P., Worth W.M.H.  (1988) Classification as Corrosive 
or Irritant to Skin of Preparations Containing Acidic or Alkaline Substance Without Testing 
on Animals.  Toxicollogy In Vitro, 2, p.  19-26. 
(3) Worth, A.P., Fentem, J.H., Balls, M., Botham, P.A., Curren, R.D., Earl, L.K., Esdaile, D.J., 
Liebsch, M.  (1998) Evaluation of the proposed OECD Testing Strategy for skin corrosion.  
ATLA 26, p.  709-720. 
(4) ECETOC (1990) Monograph No 15, ‘Skin Irritation’, European Chemical Industry, 
Ecology and Toxicology Centre, Brussels.  
(5) Fentem, J.H., Archer, G.E.B., Balls, M., Botham, P.A., Curren, R.D., Earl, L.K., Edsail, 
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D.J., Holzhutter, H.G and Liebsch, M.  (1998) The ECVAM international validation study on 
in vitro tests for skin corrosivity 2. Results and evaluation by the Management Team. 
Toxicollogy In Vitro, 12, p.  483-524. 
(5a) Testing Method B.40 Skin Corrosion.  
(6) OECD (1996) OECD Test Guidelines Programme:  Final Report of the OECD 
Workshop on Harmonisation of Validation and Acceptance Criteria for Alternative 
Toxicological Test Methods.  Held in Solna, Sweden, 22-24 January 1996 
(http://www.oecd1.org/ehs/test/background.htm).  
(7) OECD (1998) Harmonised Integrated Hazard Classification for Human Health and 
Environmental Effects of Chemical Substances as endorsed by the 28th Joint Meeting of 
the Chemicals Committee and the Working Party on Chemicals in November 1998, 
(http://www.oecd1.org/ehs/Class/ HCL6.htm).  
(8) OECD (2000).  Guidance Document on the Recognition, Assessment and Use of 
Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used in Safety Evaluation.   
OECD Environmental Health and Safety Publications Series on Testing and Assessment 
No 19 (http://www.oecd1.org/ehs/test/monos. htm).  
(9) EPA (1990).  Atlas of Dermal Lesions, (20T-2004).  United States Environmental 
Protection Agency, Office of Pesticides and Toxic Substances, Washington, DC, August 
1990.  
[Може да се добијат на барање од Секретаријатот на ОЕЦД ].  

Табела I 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТЕПЕН НА КОЖНИ РЕАКЦИИ 

Настанување  на еритем и есхар (црвенило на кожа и краста) 
Нема еритем ....................................................................................  0 

Многу мал еритем (едвај видлив) ....................................................  1 

Добро дефиниран еритем ................................................................  2 

среден до силно изразен еритем ....................................................  3 

Силно изразен еритем (темно црвенило, како боја на говедско месо)  

со формирање есхар кој попречува оценување на степен на еритем ...... 4 

Најголем можен степен: 4 

 

Формирање на едема (оток) 
Нема едема .....................................................................................  0 

Многу мала едем (едвај видлив) ......................................................  1 

Благ едема (краевите од одредената површина 

се подигнати и добро дефинирани) .................................................  2 

Среден едем (подигнат околу 1 mm) ...............................................  3 

Силен едем (подигнат повеќе од 1 mm и се шири 

надвор од површината што била изложена) ...................................  4 

Најголем можен степен: 4 

 

Во случај на сомнителни реакции, може да се спроведе хистопатолошко испитување. 

 

 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 191 
 

Додаток 

Стратегија за секвенцијално испитување за кожно надразнување и нагризување 

 
ОПШТ ПРЕГЛЕД 

Во интерес на науката и здравјето на животните, важно е да се избегне непотребна 
употреба на животни и да се сведе на минимум секое испитување за кое постои 
веројатност да произведе сериозни реакции кај животните. Сите податоци за супстанцијата 
важни за нејзините потенцијални нагризувачки/надразнувачки својства врз кожата треба да 
се оценат пред да се земе предвид in vivo испитувањето. Можеби веќе постојат доволен 
број докази за класификација на супстанцијата во однос на нејзиниот потенцијал за 
нагризување или надразнување на кожата без потреба да се спроведе испитување врз 
лабораториски животни. Според тоа, примената на анализа на веќе постоечки научни 
докази и стратегијата за секвенцијално тестирање ќе ја потребата за in vivo тестирање ќе 
ја сведе на минимум, особено ако постои веројатност супстанцијата да предизвика 
сериозни реакции. 

Се препорачува да се користи анализа на постоечки научни докази за евалуација на 
постојните податоци во врска со нагризувачките и надразнувачките дејства на 
супстанцијата врз кожата за да се утврди дали треба да се спроведат други дополнителни 
студии кои не користат in vivo испитување за да се утврди таквиот потенцијал. Онаму каде 
има потреба од понатамошни студии, се препорачува примена на стратегијата за 
секвенцијално тестирање за да се добијат релевантни податоци од експериментот. За 
супстанции кои не се испитувани, треба да се искористи стратегијата за секвенцијално 
тестирање за да се добијат низа податоци потребни за евалуација на нивниот потенцијал 
за дермално нагризување/надразнување. Стратегијата за испитување опишана во овој 
Додаток беше изработена на работилницата на ОЕЦД (1) и потоа утврдена и проширена во 
усогласениот и интегрираниот систем за класификација на опасности од штетното 
делување на хемикалии по човековото здравје и животната средина од хемиските 
супстанции, кој се одобри на 28от заеднички состанок на Комитетот за хемикалии и 
работната група за хемикалии во ноември 1998 година (2).  

Иако оваа стратегија за секвенцијално тестирање не претставува суштински дел од 
методот на тестирање Б.4., таа го изразува препорачаниот пристап за определување на 
карактеристиките на нагризувачките/надразнувачките својства на супстанцијата врз 
кожата. Овој пристап претставува и најдобра практична и етичка одредница за in vivo 
испитување на на нагризувачките/надразнувачките својства на супстанцијата врз кожата. 
Методот на тестирање овозможува упатство за спроведување на in vivo тестот и ги сумира 
факторите на кои треба да се обрне внимание пред да се започне со таков тест. 
Стратегијата обезбедува пристап за евалуација на постоечките податоци за на 
нагризувачките/надразнувачките својства на супстанциите врз кожата и повеќеслоен 
пристап за генерирање релевантни податоци за супстанции за кои се потребни 
дополнителни студии, или за кои не биле спроведени студии. Според таа стратегија исто 
така се препорачува спроведување на валидирани и прифатени in vitro или ex vivo тестови 
за одредување на нагризувачките/надразнувачките својства на супстанцијата врз кожата 
под одредени околности. 

ОПИС НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА (ОЦЕНУВАЊЕ) И ИСПИТУВАЊЕ 

Пред отпочнувањето со испитувањето како дел од стратегијата за секвенцијално 
тестирање (слика), треба да се оценат сите расположливи податоци за да се утврди 
потребата од in vivo испитување на кожата. Иако може да се добијат значајни податоци со 
процена на поединечни параметри (на пример, екстремна pH вредност), треба во целост да 
се земат предвид постојните податоци. При донесување на одлука врз основа на постојни 
научни докази, треба да се оценат сите релевантни податоци за дејствата на испитуваната 
супстанција, или супстанции слични на неа, и да се наведе основот за таа одлука.  Главен 
акцент првенствено треба да се стави на постоечките податоци за делувањето на 
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супстанцијата на луѓе и животни, а потоа на резултатите од in vitro или ex vivo 
испитувањата.  In vivo студиите за нагризувачки супстанции треба да се избегнуваат 
секојпат кога е можно. Факторите кои треба да се земат предвид во стратегијата за 
испитување опфаќаат: 

Евалуација на постојни податоци добиени од испитувања на луѓе и животни (Фаза 1). 
Најнапред треба да се разгледаат постоечките податоци за дејствата кај луѓе, на пример 
клинички или студии  на професионална изложеност и примери на поединечни случаи, 
и/или податоци за испитувања на животни на пример, врз основа на испитувања на 
токсичното делување на кожата при еднократна или повеќекратна изложеност на кожата, 
бидејќи на тој начин се обезбедуваат податоци кои се однесуваат директно на  делување 
на кожата.  Супстанциите со познати нагризувачки или надразнувачки својства и оние за 
кои постојат докази дека немаат такви својства не треба да се испитуваат во in vivo 
студиите. 

Анализа на односот помеѓу структурата и делувањето (САР) (Фаза 2). Треба да се 
разгледаат резултатите од испитувањето на структурно сродни супстанции доколку стојат на 
располагање. Кога се достапни доволно податоци за луѓе и/или животни за структурно 
поврзаните супстанции или мешавини од такви супстанции, од каде може да се види 
нивниот потенцијал за нагризување/надразнување на кожата, може да се претпостави 
дека испитуваната супстанција која е предмет на оцена ќе ги произведе истите реакции.   
Во такви случаи, може да се утврди дека не е потребно супстанцијата да се испитува. 
Негативните податоци од студиите за структурно сродни супстанции или мешавини од 
такви супстанции не претставуваат доволен доказ дека тие не поседуваат 
нагризувачки/надразнувачки својства во склад со стратегијата за секвенцијално тестирање. 
Потврдените и прифатени САР пристапи треба да се користат за да се одредат 
потенцијалните нагризувачки/надразнувачки дејства врз кожата. 

Физичко-хемиски својства и хемиска реактивност (Фаза 3). Супстанциите кои покажуваат 
екстремна pH вредност, како на пример ≤ 2,0 и  ≥ 11,5  може да имаат силно локално дејство. 
Доколку екстремното ниво pH вредност преставува основ за одредување на тоа дали една 
супстанција има нагризувачко дејство врз кожата, тогаш нејзините киселински/алкални 
резерви (или пуферски капацитет) може да се земат предвид (3)(4). Доколку пуферскиот 
капацитет укажува на тоа дека супстанцијата може да нема нагризувачко дејство врз кожата, 
за да се потврди ова, треба да се спроведе понатамошно испитување, по можност со 
употреба на потврден и прифатен  in vitro или ex vivo тест (види чекори 5 и 6). 

Дермална токсичност (Фаза 4). Доколку хемикалијата се покажала како многу токсична по 
дермален пат, in vivo студијата за дермално нагризување/надразнување може да не биде 
изводлива, бидејќи количината на супстанцијата која вообичаено се нанесува може да ја 
надмине високо токсичната доза и да доведе до смрт или огромно страдање на животните. 
Освен тоа, кога студиите за дермална токсичност кои користат албино зајаци веќе се 
изведени до гранична висина на доза од 2 000 mg/kg телесна тежина или повеќе, а не е 
забележано нагризување или надразнување, понатамошнот тестирање може да биде 
крајно непотребно. Треба да се имаат предвид одреден број причини кога се врши оцена 
на акутната дермална токсичност кај претходно спроведени студии. На пример, 
добиените податоци за дермални лезии може да бидат нецелосни. Испитувањето и 
набљудувањето може да се спроведат на други видови покрај зајакот, а видовите може 
прилично да се разликуваат во чувствителноста на реакциите. Исто така формата на 
супстанцијата нанесена на животните може да не е соодветна за оценување на 
надразнување/нагризување на кожата (на пример, супстанции за испитување на дермална 
токсичност во растворен облик(5)). Сепак, во оние случаи каде добро обмислените и 
спроведени студии за дермална токсичност се изведуваат врз зајаци, негативните наоди 
може да се сметаат за доволен доказ дека супстанцијата нема нагризувако/надразнувачко 
дејство врз кожата. 

Резултати од in vitro или ex vivo испитувања (Фази 5 и 6). Супстанциите кои покажале 
нагризувачки или сериозно надрзанувачки својства во потврден и прифатен in vitro или ex 
vivо тест (6)(7) создаден за оцена на овие посебни ефекти не треба да се тестираат на 
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животни. Може да се претпостави дека таквите супстанции ќе произведат слични 
сериозни дејства in vivo. 

In vivo тест на зајаци (Фази 7 и 8). Доколку се донесе одлука за спроведување на in vivo 
испитување врз основа на постоечки научни докази, тоа треба да започне со иницијален 
тест со употреба на едно животно.  Ако резултатите од овој тест укажуваат на тоа дека 
супстанцијата има нагризувачко дејство врз кожата, не треба да се спроведува 
понатамошно тестирање. Доколку не се утврди такво дејство во првичниот тест, тогаш 
надразнувачкото дејство или негативната реакција треба да се потврди со употреба на 
две дополнителни животни во период на изложеност од четири часа. Доколку 
надразнувачкото дејство се забележи во првичниот тест, може да се спроведе потврден 
тест на секвенцијален начин или истовремено да се изложат две дополнителни животни. 
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Harmonisation of Validation and Acceptance Criteria for Alternative Toxicological Test Methods.  
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Holzhutter, H.G and Liebsch, M.  (1998) The ECVAM international validation study on in vitro tests 
for skin corrosivity. 2. Results and evaluation by the Management Team. Toxicollogy In Vitro, 
12, p.  483-524. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 194 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Слика 

СТРАТЕГИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА (ОЦЕНУВАЊЕ) НА ДЕРМАЛНО 
НАДРАЗНУВАЊЕ/НАГРИЗУВАЊЕ  

 Активност Наод Заклучок 

1 Нагризувачко дејство Апикална крајна 
точка; супстанцијата 
се смета за 
нагризувачка. 
Испитување не е 
потребно.  

 Надразнувачко дејство Апикална крајна 
точка; супстанцијата 
се смета за 
надразнувачка. 
Испитување не е 
потребно. 

 

Постојат податоци за испитувања на 
луѓе и/или животни кои говорат за 
делување на кожата или слузницата 

 

Нема 
нагризувачко/надразнувачко 
дејство 

Апикална крајна 
точка; супстанцијата 
не се смета за 
нагризувачка ниту 
надразнувачка. 
Испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Нема расположливи податоци, или 
истите се нејасни 

  

 ↓   

2 Да се изведе САР процена на 
нагризувачко/надразнувачко дејство 
на кожата  

Се предвидува тешко 
оштетување на кожата 

Супстанцијата се 
смета за 
нагризувачка. 
Испитување не е 
потребно. 

  Се предвидува 
надразнување на кожата 

Супстанцијата се 
смета за 
надразнувачка. 
Испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Дејството не може да се предвиди, 
или предвидувањето не е јасно или е 
негативно 

  

 ↓   

3 Се мери pH вредноста (да се земе 
предвид пуферскиот капацитет, ако е 
релевантен) 

pH ≤ 2 или ≥ 11,5 (со висок 
пуферски капацитет, ако е 
релевантен) 

Се претпоставува 
нагризувачко 
дејство. Испитување 
не е потребно. 
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 ↓   

 2 < pH < 11,5 или pH ≤ 2 или ≥ 11,5 со 
мал или никаков пуферски капацитет, 
ако е релевантен 

  

 ↓   

4 Да се проценат податоци за 
системска токсичност кај примената 
по орален пат11  

 

Многу токсична Понатамошни 
испитувања не се 
потребни. 

 

  Нема нагризувачко ниту 
надразнувачко дејство при 
испитување на зајаци, при 
примена на гранична доза 
од 2 000 mg/kg тт или 
повеќе 

Се претпоставува 
дека супстанцијата 
не е нагризувачка 
ниту надразнувачка. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 

 ↓   

 
Таквите податоци не се на 
располагање или се нејасни 

  

 
↓   

5 
Да се спроведат валидирани и 
прифатени in vitro или ex vivo 
испитувања за нагризувачкото 
делување на кожата 
  

Реакција на нагризувачко 
дејство 

Се предвидува 
нагризувачко 
дејство кај 
испитување in vivo. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 
↓   

 
Супстанцијата не е нагризувачка   

 
↓   

6 
Да се спроведе валидирано и 
прифатено in vitro или ex vivo 
испитување за надразнувачкото 
делување на кожата 

Реакција на надразнувачко 
дејство 
 

Се предвидува 
надразнувачко 
дејство кај 
испитување in vivo. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 ↓   
                                                           
11 Може да се разгледа пред фазите 2. и 3. 
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 Се уште не постојат валидирани in 
vitro или ex vivo методи за 
испитување на надразнувачко 
дејство на кожата или супстанцијата 
не е надразнувачка 

  

 ↓   

7 Да се спроведе иницијален in vivo 
тест на еден зајак 

Тешки оштетувања на 
кожата 

Супстанцијата се 
смета за 
нагризувачка. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Нема силни оштетувања   

 ↓   

8 Да се спроведе тест на едно до две 
додатни животни 

Нагризувачко или 
надразнувачко дејство 

Супстанцијата се 
смета за 
нагризувачка или 
надразнувачка. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 

 

Б.5.. АКУТНА ТОКСИЧНОСТ: НАДРАЗНУВАЊЕ/НАГРИЗУВАЊЕ НА ОЧИ 
1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 405 (2002) 

1.1. ВОВЕД 

Во подготовката на ажурирана верзија на овој метод, посебно внимание е посветено на 
можните подобрувања во поглед на проценувањето на сите постоечки податоци за 
супстанцијата со цел да се избегне непотребно тестирање на лабораториски животни и 
да се допринесе за нивната добросостојба.  Овој метод ја содржи препораката дека пред 
започнување со опишаниот in vivo тест за акутнo нагризување/надразнување на очите, 
треба да се спроведе анализа на веќе постоечките релевантни научни докази.  Онаму каде 
нема доволно податоци, се препорачува да се добијат преку примена на секвенцијално 
тестирање (2)(3). Стратегијата на секвенцијално тестирање вклучува спроведување на 
потврдени и прифатени in vitro тестови и е вклучена како додаток на методот на тестирање. 
Освен тоа, се препорачува употреба на in vivo тестот за надразнување/нагризување на 
кожата за да се предвидат нагризувачките својства на очите пред да се спроведе in vivo 
испитување на очите.  

Во интерес на науката и добросостојбата на животните, in vivo испитувањето не треба да 
се зема предвид се додека со примена на анализа на постоечки научни докази не се 
проценат сите расположливи податоци релеватни за потенцијалното 
нагризување/надразнување на супстанцијата на очите. Таквите податоци ќе опфатат 
докази од постоечките студии кај луѓе и/или лабораториски животни, докази за 
нагризување/надразнување на една или повеќе структурно сродни супстанции или 
мешавини од такви супстанции, податоци кои укажуваат на висока киселост или алкалност 
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на супстанцијата (4)(5), и резултати од потврдени и прифатени in vitro или ex vivo тестови 
(6)(6a). Студиите може да се спроведат пред почетокот на анализата на постоечки научни 
докази или како резултат на истата. 

За одредени супстанции, таквата анализа може да укаже на потреба од  in vivo студии за 
потенцијалот на супстанцијата за нагризување/надразнување на очите.  Во сите овие 
случаи, пред да се разгледа употребата на in vivo испитување на очите, по можност прво 
треба да се спроведе in vivo студија за делување на супстанцијата на кожата и да се 
оцени во согласност со методот на тестирање Б.4 (7). Примената на анализата на 
постоечки научни докази и стратегијата за секвенцијално тестирање треба да ја намали 
потребата од in vivo испитување за нагризување/надразнување на очите на супстанции за 
коишто веќе постојат доволно докази од други студии. Доколку определувањето на 
потенцијалот за нагризување/надразнување на очите не може да се изведе со примена на 
стратегија за секвенцијално тестирање, дури ни по спроведувањето на in vivo студијата за 
за нагризување/надразнување на кожата, тогаш може да се спроведе in vivo тест за 
нагризување/надразнување на очите.  

Како додаток на овој метод вклучена е препорачана стратегија за секвенцијално 
тестирање, која го вклучува спроведувањето на потврдените и прифатени in vitro или ex 
vivo тестови за нагризувачки/надразнувачки својства на супстанцијата. Стратегијата беше 
развиена и едногласно препорачана од страна на учесниците на работилницата на ОЕЦД 
(8), и е усвоена како препорачана стратегија за тестирање во Глобално усогласениот 
систем за класификација на хемикалии (ГХС) (9). Се препорачува да се следи оваа 
стратегија за тестирање пред примената на in vivo испитувањето. Кога се работи за нови 
супстанции се препорачува пристап во фази за тестирање на нагризувачки/надразнувачки 
својства на супстанцијата за да се добијат цврсти научни докази. За постојните супстанции 
со недоволно податоци за нагризувачки/надразнувачки својства на супстанцијата на кожата 
и очите, треба да се примени истата стратегија за да се дополнат податоците. Употребата 
на поинаква стратегија или постапка за тестирање, или одлука да не се користи пристап во 
фази за тестирање треба да биде оправдана. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Надразнување на очите: е производ на промени во окото по нанесувањето на 
супстанцијата за испитување во предниот дел од окото и кои се целосно реверзибилни во 
рок од 21 ден од нанесувањето на супстанцијата. 

Нагризување на очите: е оштетување на ткивото во окото или сериозно физичко 
нарушување на видот по нанесување на супстанцијата во предниот дел од окото и кои се 
целосно реверзибилни во рок од 21 ден од нанесувањето. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата која се испитува се нанесува во еднократна доза на едното око на 
животното што се испитува, а другото служи за контрола. Степенот на 
нагризување/надразнување се оценува врз основа на лезиите на коњуктивата, рожницата 
и шареницата во точно определени интервали. Опишани се и други промени во окото, како 
и несакани системски дејства за да се обезбеди целосна процена на промените. 
Времетраењето на студијата треба да биде доволно за да се процени реверзибилноста 
или нереверзибилноста на ефектите. 

Животните кои покажуваат продолжени знаци на големо страдање и/или болка во било 
која фаза од тестот треба да бидат усмртени на хуман начин, а супстанцијата да биде 
соодветно оценета. Критериумите за донесување одлука за усмртување на хуман начин на 
животни во состојба на умирање и оние во серизни болки може да се најдат во референца 
(10). 
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1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовка за испитување in vivo  
1.4.1.1. Избор на вид на животно 

Се препорачува употребата на албино зајакот, и тоа здрави млади возрасни примероци од 
овој вид. Треба да се обезбеди образложение за користење на други животни. 

1.4.1.2. Подготовка на животни 

Двете очи на секое избрано животно за експериментирање треба да се испитаат во рок од 
24 часа пред почетокот на испитувањето. Не треба да се користат животни кои покажуваат 
знаци на надразнување на очите, очни дефекти или претходна повреда на рожницата. 

1.4.1.3. Услови за чување и исхрана 
Животните треба да се сместат поединечно. Температурата на просторот за 
експерименти врз животни треба да изнесува 20 oC (± 3 oC) за зајаци. Иако релативната 
влажност треба да изнесува најмалку 30 % и по можност да не надминува 70 %, освен за 
време на чистење на просторот, треба да се настојува таа да изнесува 50-60 %. 
Осветлувањето треба да биде вештачко во серија од 12 часа светлина и 12 часа темнина. 
За хранење може да се користи стандардна лабораториска храна со неограничена 
количина на вода за пиење. 

1.4.2. Постапка на испитување 

1.4.2.1. Нанесување на супстанција за испитување 
Супстанцијата за испитување треба да биде нанесена во коњуктивалната кеса на едното 
око на секое животно при што благо ќе се повлече долниот очен капак. Капаците потоа 
нежно се притискаат еден со друг околу една секунда за да се спречи истекување на 
материјалот. Другото око кое останува нетретирано служи за контрола. 

1.4.2.2. Испирање 
Очите на животните што се тестираат не треба да се испираат најмалку 23 часа по 
нанесувањето на супстанцијата, со исклучок на цврстите супстанции (види оддел 
1.4.2.3.2) и во случај на моментални нагризувачки/надразнувачки дејства.  По 24 часа се 
врши испирање доколку се процени дека е соодветно. 

Не се препорачува употреба на  пропратна група животни за испитување на влијанието од 
испирањето освен ако не е научно оправдана. Доколку е потребна пропратна група треба 
да се употребат два зајаци. Условите за испирање треба внимателно да се 
документираат, на пример, време на испирање, состав и температура на растворот за 
испирање, времетраење, волумен и брзина на нанесување. 

1.4.2.3. Висина на доза 
1.4.2.3.1. Тестирање на течности 

За тестирање на течности се користи доза од 0,1 ml. Не треба да се користат распрскувачи 
под притисок за нанесување на супстанцијата директно во окото. Течниот распрскувач 
(спрејот)треба да се истисне и собере во сад, а потоа да се нанесе 0,1 ml во окото.  

1.4.2.3.2. Тестирање на цврсти супстанции 
Кога се тестираат цврсти супстанции, пасти и прашкасти супстанции количината која се 
користи треба да има волумен од  0,1 ml или тежина не поголема од 100 mg. Материјалот 
за тестирање треба да биде сомелен во ситен прав. Волуменот на цврстиот материјал 
треба да се измери откако благо ќе се притисне, на пример со благо тапкање на садот за 
мерење. Доколку супстанцијата не се отстрани од окото на тестираното животно со 
употреба на физиолошки механизми во првата временска точка од набљудувањето еден 
час по постапката, окото може да се исплакне со физиолошки раствор или дестилирана 
вода. 
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1.4.2.3.3. Тестирање на аеросоли 

Во случај на спрејови со пумпа и аеросоли, пред да се нанесат во око се препорачува 
течноста да се стави во сад.  Постои исклучок за супстанции во облик на аеросол под 
притисок кои не можат да се соберат во сад поради испарување. Во такви случаи, окото 
треба да се држи отворено, а супстанцијата да се нанесе во окото со едноставно прскање 
во траење од една секунда од 10 cm оддалеченост точно пред самото око. Далечината 
може да варира зависно од распрскувачот и неговата содржина. Треба да се внимава да 
не се оштети окото од притисокот на распрскувачот. Во соодветни случаи може да се јави 
потреба од процена на потенцијалот за „механичко“ оштетување на окото од силината на 
распрскувачот (спрејот). 

Може да се направи процена на дозата на аеросол (спрејот) со симулација на тестот на 
следниот начин: супстанцијата се распрскува на хартија за мерење преку отвор со 
големина на окото на зајакот наместен директно пред хартијата. Зголемувањето на 
тежината на хартијата се користи за да се определи количината испрскана во окото. За 
испарливи супстанции, дозата може да се процени со мерење на тежината во сад пред и по 
отстранувањето на материјалот што се испитува. 

1.4.2.4. Иницијален тест (in vivo тест за надразнување/нагризување на очи со употреба на 
едно животно) 

Како што се истакнува во стратегијата за секвенцијално тестирање (види додаток 1), 
особено е препорачливо  in vivo тестот првично да се изведе со употреба на едно животно. 

Доколку резултатите од овој тест покажат дека супстанцијата предизвикува нагризување 
или сериозна надразнување на окото при опишаната постапка, не треба да се спроведува 
понатамошно тестирање за надразнување на окото. 

1.4.2.5. Локални анестетици 

Може да се користат локални анестетици зависно од случајот. Доколку анализата на 
постоечки научни докази укаже на тоа дека супстанцијата има потенцијал да предизвика 
болка, или доколку при првичното тестирање се покаже дека ќе следи болна реакција, може 
да се употреби локален анестетик пред нанесување на супстанцијата. Видот, 
концентрацијата и дозата на локалниот анестетик треба да бидат внимателно избрани за 
да се обезбеди дека нема да дојде до разлики во реакциите на супстанцијата. Окото кое 
служи за контрола треба да биде под анестетик на сличен начин. 

1.4.2.6. Потврден тест (in vivo надразнување на очите кај дополнителни животни) 

Доколку не се утврди нагризувачко дејство во првичниот тест, надразнувачката или 
негативната реакција треба да се потврди со употреба на две дополнителни животни. 
Доколку во првичниот тест се утврди сериозен надразнувачко дејство кој укажува на 
можен сериозен (нереверзибилен) ефект во потврдниот тест, се препорачува потврдниот 
тест да се спроведе секвенцијално на едно по друго животно, наместо истовремено да се 
изложат две дополнителни животни.  Доколку кај второто животно се јават реакции на 
нагризување или сериозна надразнување, тестот не се продолжува. Можно е да се јави 
потреба од дополнителен број животни за да се потврдат слаби или умерени реакции на 
надразнување. 

1.4.2.7. Период на набљудување 

Времетраењето на периодот на набљудување треба да биде доволно за целосно да се 
оценат степенот и реверзибилноста на набљудуваните дејства. Сепак, екпериментот 
треба да се прекине тогаш кога животното покажува продолжени знаци на огромна болка 
и страдање (9). За да се одреди реверзибилноста на ефектите, животните треба да бидат 
набљудувани 21 ден по нанесувањето на супстанцијата за испитување. Доколку се 
забележи реверзибилност пред истекот на 21 ден, експериментот треба да се прекине во 
тој момент. 
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1.4.2.7.1. Клиничко набљудување и оцена на реакциите на очите 

Очите треба да се испитаат (прегледаат) 1, 24, 48 и 72 часа по нанесувањето на 
супстанцијата за испитување. Штом се добијат конечни податоци не треба да се продолжи 
со испитување на животните подолго од потребното време. Животните кои покажуваат 
продолжени знаци на огромно страдање и/или болка во било која фаза од тестот треба 
да бидат усмртени на хуман начин, а супстанцијата да биде соодветно оценета. 
Животните со следните лезии на окото по нанесувањето треба да бидат усмртени на 
хуман начин: перфорација или значителна улцерација (гноење) на рожницата, 
вклучително и  стафилома; крв во предниот дел на окото; заматеност на рожницата од 4ти 
степен во траење од 48 часа; недостаток на светлосен рефлекс (реакција на шареницата 
од втор степен) во траење од 72 часа; улцерација (гноење) на коњуктивалната мембрана; 
некроза на коњуктивалната или никтативната мембрана, или лупење.  Ова се должи на 
фактот што таквите лезии генерално не се реверзибилни. 

Животните кај кои нема да се развијат лезии на очите може да се усмртат не порано од 
три дена по нанесувањето. Животните со благи до умерени лезии треба да се 
набљудуваат додека тие не исчезнат, или 21 ден, кога практично завршува студијата. 
Набљудувањето треба да се одвива на 7, 14 и 21от ден со цел да се одреди состојбата на 
лезиите и нивната реверзибилност или нереверзибилност. 

Оцените од реакцијата на очите (коњуктивата, рожницата и шареницата) треба да се 
евидентираат при секое испитување (Табела I). Исто така треба да се пријават било кои 
други лезии во окото (на пример панус, обојување) или несакани системски ефекти.    

Испитувањето на реакциите може да се олесни со употреба на бинокуларна лупа, рачен 
офталмоскоп, биомикроскоп или друго соодветно помагало. По евидентирање на 
набљудувањето по 24 часа, очите може дополнително да се испитаат со помош на 
флуоресцеин. 

Оцената на реакциите на окото по природа е субјективна. Со цел да се промовира 
усогласеност во оцената на реакција на очите и да им се помогне на лабораториите за 
тестирање и оние вклучени во изготвувањето и интерпретацијата на набљудувањето, 
персоналот кој го изведува набљудувањето треба да биде соодветно обучен за примена 
на системот на оценување. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Показателите на надразнувачки дејства на окото треба да се оценат зависно од природата 
и сериозноста на лезиите и нивната реверзибилност или недостаток на реверзибилност. 
Поединечните оцени не претставуваат апсолутен стандард за надразнувачките својства на 
материјалот, бидејќи исто така се оценуваат и други дејства од материјалот што се 
испитува. Наместо тоа, поединечните оцени треба да се гледаат како референтни 
вредности и се значајни само тогаш кога се поткрепени со целосен опис и оцена на 
целокупното набљудување. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за тестот треба да ги содржи следните податоци: 

Образложение за in vivo испитување: Анализа на постојни научни докази кои се темелат на 
претходни испитувања, вклучувајќи резултати од стратегијата за секвенцијално тестирање: 

— опис на релевантни податоци достапни од претходни испитувања,  

— податоците добиени во секој чекор од стратегијата за тестирање, 
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— опис на спроведените in vitro испитувања, вклучувајќи и детали од постапките, 
добиените резултати со испитувани/референтни супстанции, 

— опис на спроведената in vivo студија за дермално надразнување/нагризување 
вклучувајќи ги и добиените резултати, 

— анализа на постоечки научни докази за спроведување на in vivo студијата.  

Супстанција за испитување: 

— податоци за идентификација (на пример,  CAS број, потекло, чистота, познати 
примеси, идентификациски број),  

— физичка природа и физичко-хемиски својства (на пример, pH вредност, нестабилност, 
растворливост, стабилност, реактивност со вода), 

— доколку се работи за смеша:структура и релативна процентуална застапеност на 
состојки. 

— доколку се користи локален анестетик, идентификација, чистота, вид, доза и 
потенцијална интеракција со супстанцијата за испитување.  

Вехикулум: 

— идентификација, концентрација (по потреба), користен волумен, 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум).  

Животни за испитување: 

— користен вид/сој, образложение за користење други животни наместо  албино зајак, 

— возраст на секое животно на почетокот на студијата, 

— број на животни од секој пол во испитуваните и контролните групи (ако се бара), 

— тежина на поединечни животни на почетокот и крајот на тестот, 

— потекло, услови на чување, исхрана, итн.  

Резултати: 

— опис на користениот метод за оцена на надразнувањето во секој период на 
набљудување (на пример, рачен офталмоскоп, биомикроскоп, флуоресцеин),  

— табеларен преглед на податоци за реакциите од надразнување/нагризување за секое 
животно во секој период на набљудување се до отстранувањњето на секое животно од 
тестот, 

— наративен опис на забележаната природа и степенот на надразнување или 
нагризување, 

— опис на било кои други забележани лезии во окото (на пример, васкуларизација, 
формирање на панус, адхезија, обојување),  

— опис на штетни локални дејства кои не се однесуваат на окото и системски несакани 
ефекти и хистопатолошки наоди, доколку постојат. 

Дискусија за резултатите. 

3.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ. 

Екстраполацијата на резултатите од студиите за надразнување на очите кај 
лабораториски животни кај луѓето е валидна само до одреден степен.  Во многу случаи 
албино зајакот е почувствителен од луѓето на супстанции кои го нагризуваат или 
надразнуваат окото. 

При толкувањето на резултатите треба да се води грижа да се исклучи надразнувањето 
предизвикано од секундарна инфекција.  
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Табела I 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ЛЕЗИИ НА ОЧИТЕ  
 

Рожница (Корнеа) 
Заматеност: Степен на заматеност (вредностите треба да се направат од 
најнепроѕирниот дел) (*) 
Нема улцерација или заматеност .............................................................................  0

Распрскани или дифузни делови на заматеност (освен мала заматеност со нормален 
сјај); јасни видливи делови на шареницата 1
Јасно видливи проѕирна делови, детали од шареницата благо засенети .................  2
Долни области; не се забележуваат детали од шареницата; големината на зеницата 
едвај видлива ............................................................................................................  

3

Заматена рожица; шареницата не се разликува поради заматеност .....................  4
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Најголем можен степен: 4 
НАПОМЕНИ (*)  
Овој дел на заматеност на рожницата треба да се забележи 

 
Ирис (Шареница) 
 
Нормална ...................................................................................................................  
Значително вдлабнати набори, конгестија, оток, умерена хиперемија околу рожницата; 
или конгестија; шареницата реагира на светлина (забавената реакција се смета за 
дејство на испитуваната супстанција) ........................................................................  

0 

1

Хеморагија, големо оштетување или нема реакција на светлина ...........................  2

Најголем можен степен: 2  

Конјуктива  

Црвенило (се однесува на палпебрални и булбарни коњуктиви; со исклучок на 
рожницата и шареницата) 

 

Нормална ...................................................................................................................  
Одредени крвни садови се хиперемични (покажуваат абнормална акумулација на крв) 

0 
1

Дифузна, темно црвена боја, поединечни садови тешко забележливи ....................  2
Дифузно темно црвенило (боја на месо) ....................................................................  3

Најголем можен степен: 3  

Хемоза  

Отекувања (се однесува на капаците и/или никтативните мембрани)  
Нормално ...................................................................................................................  
Одредени отоци над нормала ...................................................................................  

0 
1

Очигледен оток со делумна ствртеност на капаците на надвор (еверзија) ..............  2
Оток, со полузатворени капаци .................................................................................  3
Оток, со капаци затвотрени повеќе од половина ......................................................  4

Најголем можен степен: 4  

 

Додаток 

Стратегија за секвенцијално тестирање за надразнување и нагризување на окото 

ОПШТ ПРЕГЛЕД 

Во интерес на науката и здравјето на животните, важно е да се избегне непотребна 
употреба на животни и секое тестирање за кое постои веројатност да произведе 
сериозни реакции кај животните да се сведе на минимум. Сите податоци за 
супстанцијата важни за потенцијалното нагризување/надразнување на очите треба да се 
оценат пред да се разгледа in vivo испитувањето. Може веќе да постојат доволен број 
докази за класификација на супстанцијата во однос на нејзиниот потенцијал за нагризување 
или надразнување на очите без потреба да се спроведе тестирање на лабораториски 
животни. Така, примената на анализата на постоечки научни докази и стратегијата за 
секвенцијално тестирање потребата за in vivo тестирање ќе ја сведат на минимум, особено 
ако постои веројатност супстанцијата да предизвика сериозни реакции. 

Се препорачува да се користи анализа на постоечки научни докази за да може на основа на 
расположливите податоци за надразнувачкото и нагризувачкото дејство на супстанцијата на 
очите да се оцени дали треба да се спроведат други дополнителни студии кои не вклучуваат 
испитувања на очите in vivo и кои би помогнале во карактеризацијата на таквиот потенцијал 
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на супстанцијата. Онаму каде има потреба од понатамошни студии, се препорачува 
користење на стратегијата за секвенцијално тестирање за да се добијат релевантни 
податоци за експериментот. За супстанции кои не се испитани, треба да се искористи 
стратегијата за секвенцијално тестирање за да се добијат низа податоци потребни за 
оцена на нивниот потенцијал за нагризување/надразнување на очите. Стратегијата за 
тестирање опишана во Додатокот се изработи на работилницата на ОЕЦД (1). Понатаму 
беше утврдена и проширена во усогласениот и интегриран систем за класификација на 
опасности од штетно делување на хемикалии по човековото здравје и животната средина, 
како што е одобрено на 28от заеднички состанок на Комитетот за хемикалии и работната 
група за хемикалии во ноември 1998 година (2). 

Иако оваа стратегија за тестирање не претставува суштински дел од методот на 
тестирање Б.5., таа го изразува препорачаниот пристап за определување на 
карактеристиките на  надразнувањето/нагризувањето на очите. Овој пристап претставува 
и најдобра практична и етичка одредница за in vivo тестирање за 
надразнување/нагризување на очите. Методот на тестирање обезбедува упатство за 
спроведување на in vivo тестот и ги сумира факторите на кои треба да се обрне внимание 
пред да се започне со таков тест.  Стратегијата за секвенцијално тестирање обезбедува 
пристап на оценување на постоечките податоци за надразнувачките/нагризувачките 
својства на  супстанцијата на очите и слоевит пристап за генерирање релевантни 
податоци за супстанции за кои се потребни дополнителни студии, или за кои се уште не 
се спроведени студии.  Според стратегијата најпрвин се спроведуваат потврдени и 
прифатени in vitro или  ex vivo тестови, а по нив, студија за 
надразнувачкото/нагризувачкото дејство на кожата под одредени услови, според методот 
на испитување Б.4 (3)(4).   

ОПИС НА  СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕСТИРАЊЕ ВО ФАЗИ 

Пред отпочнувањето со тестовите во рамките на стратегијата за секвенцијално тестирање 
(слика), треба да се оценат сите достапни податоци за да се утврди потребата од in vivo 
тестирање на очите. Иако од оцената на поединечни параметри може да се добијат 
значајни податоци (на пример, највисока pH вредност), постојните податоци треба во 
целост да се земат предвид. Кога се донесува одлука врз основа на постоечки научни 
докази, сите релевантни податоци за дејствата на конкретната супстанција или супстанции 
слични на неа треба да се оценат, а треба да се презентира и образложение за одлуката. 
Треба да се стави главен акцент на постоечките податоци за дејствата на супстанцијата на 
луѓе и животни, проследени со исходот од in vitro или ex vivo тестирањето. In vivo студиите 
за нагризувачки супстанции треба да се избегнуваат секојпат кога е можно. Факторите 
вклучени во стратегијата за тестирање опфаќаат: 

Евалуација на постојни податоци за луѓе и животни (Фаза 1). Напрвин треба да се земат 
предвид постоечките податоци за луѓе, на пример клинички или професионални студии и 
извештаи за случаи, и/или податоци од студии за очи кај животни, бидејќи тие обезбедуваат 
податоци кои директно се однесуваат на дејствата на очите. Потоа треба да се оценат 
расположливите податоци од студиите кај луѓе и/или животни за истражување на 
дермално нагризување/надразнување. Супстанциите кои имаат познати нагризувачки или 
сериозно надразнувачки дејства врз окото не треба да се нанесат во очите на животните, а 
истото важи и за супстанциите кои покажуваат нагризувачки или иритирачки дејства врз 
кожата; таквите супстанции исто така треба да се сметаат за нагризувачки и/или 
надразнувачки и за очите. Супстанциите за кои постојат доволно докази кои покажуваат 
дека не се нагризувачки и надразнувачки од претходно спроведените студии за очи исто 
така не треба да се тестираат во in vivo студиите за очи. 

Анализа на односот помеѓу структурата и делувањето(САР) (Фаза 2). Доколку се 
достапни, треба да се разгледаат резултатите од тестирањето на структурно сродните 
супстанции. Кога се достапни доволно податоци за луѓе и/или животни за структурно 
сродни супстанции или мешавини од такви супстанции кои го покажуваат нивниот 
потенцијал за нагризување/надразнување на очите, може да се претпостави дека  
супстанцијата што се испитува ќе ги произведе истите реакции. Во такви случаи, 
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супстанцијата може да не се тестира. Негативните податоци од студиите за структурно 
поврзани супстанции или мешавини од такви супстанции не претставуваат доволен доказ 
за отсуство на нагризувачки/надразнувачки својства на супстанцијата според стратегијата 
за секвенцијално тестирање. Треба да се користат потврдени и прифатени САР пристапи 
за да се одреди потенцијалот за нагризување/надразнување во поглед на кожата и очите. 

Физичко-хемиски својства и хемиска реактивност (Фаза 3). Супстанциите кои покажуваат 
екстремна pH вредност, како на пример ≤ 2,0 и ≥ 11,5 може да имаат силни локални ефекти. 
Доколку екстремната pH вредност преставува основ за одредување на тоа дали една 
супстанција има нагризувачко дејство на окото, тогаш може да се земат предвид 
нејзините киселински/алкални резерви (или разблажувачкиот капацитет) (5)(6). Доколку 
разблажувачкиот капацитет укажува на тоа дека супстанцијата може да нема нагризувачко 
дејство на окото, тогаш треба да се спроведе понатамошно тестирање за да се потврди 
ова, по можност со употреба на потврден и прифатен in vitro или ex vivo тест (види Фази 5 
и 6). 

Разгледување на други постоечки податоци (Чекор 4). Во оваа фаза треба да се оценат 
сите расположливи податоци за системската токсичност при примената по дермален пат. 
Акутната дермална тоскичност на супстанцијата исто така треба да се земе предвид. 
Доколку супстанцијата се покажала како високо токсична при примената по дермален пат, 
можно е да не треба да се тестира на окото. Иако не треба да постои врска меѓу акутната 
дермална токсичност и надразнувањето/нагризувањето на очите, може да се претпостави 
дека доколку агенсот е многу токсичен по дермален пат, исто така ќе покаже висока 
токсичност кога ќе се нанесе во окото. Таквите податоци може да се разгледаат меѓу 
фазите 2 и 3. 

Резултати од in vitro или ex vivo тестови (Фази 5 и 6). Супстанциите кои покажале 
нагризувачки или сериозни надразнувачки својства во потврден и прифатен in vitro или ex vivо 
тест (7)(8) посебно за оценување на  нагризување/надразнување на очите или кожата, не 
треба да се тестираат на животни. Може да се претпостави дека таквите супстанции ќе 
произведат слични сериозни ефекти in vivo. Доколку нема потврдени и прифатени  in vitro/ex 
vivo тестови на располагање, тогаш треба да се заобиколат фазите 5 и 6 и директно да се 
премине на фаза 7. 

Оцена на in vivo дермално надразнување или нагризување на супстанцијата (Фаза 7). Ако не 
може да се спроведе анализа на постоечки научни докази за потенцијални 
надразнувачки/нагризувачки својства на одредени супстанции кои се темелат на податоци од 
горенаведените студии бидејќи нема доволно такви докази, најпрво треба да се оцени 
потенцијалот за нагризување/надразнување на супстанцијата со in vivo испитување на кожата 
со примена на методот на испитување Б.4 (4) и неговиот додаток (9). Доколку се покаже 
дека супстанцијата ја нагризува или иритира кожата, треба да се смета дека ќе ги има 
истите својства и за очите, освен ако одредени други податоци не поддржуваат друг 
алтернативен заклучок. Според тоа, не треба да се спроведува in vivo тест за очи.  Доколку 
супстанцијата не е нагризувачка или надразнувачка за кожата, треба да се спроведе in vivo 
тест за очите. 

In vivo тест на зајаци (Фази 8 и 9): in vivo испитувањето на очи треба да започне со 
иницијален тест со употреба на едно животно. Доколку резултатите од овој тест укажуваат 
на тоа дека супстанцијата е многу надразнувачка или нагризувачка за очите, не треба да се 
спроведува понатамошно тестирање. Доколку тестот не покаже нагризувачки или сериозно 
надразнувачки дејства, се спроведува потврден тест со две дополнителни животни. 
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Слика 

СТРАТЕГИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА 
НАГРИЗУВАЧКИ/НАДРАЗНУВАЧКИ ДЕЈСТВА НА ОЧИТЕ 

 Активност Наод Заклучок 

1 Тешко оштетување 
на очите 

Апикална крајна точка; 
супстанцијата се смета 
за нагризувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно.  

 Надразнувачка за 
очите 

Апикална крајна точка; 
супстанцијата се смета 
за надразнувачка за 
очите. Испитување не е 
потребно. 

 

Постојат податоци за испитувања на 
луѓе и/или животни кои говорат за 
дејство на очите 

Не е 
нагризувачка/не е 
надразнувачка за 
очите 

 

Апикална крајна точка; 
супстанцијата не се 
смета за надразнувачка 
ниту нагризувачка за 
очите. Испитување не е 
потребно. 

 Постојат податоци за испитувања на 
луѓе и/или животни кои говорат за 
нагризувачко дејство на очите 

 

Нагрозувачка за 
кожата 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
нагризувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно. 

 Постојат податоци за испитувања на 
луѓе и/или животни кои говорат за силно 
надразнувачко дејство на очите 

Силно 
надразнувачка за 
кожата 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
надразнувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно. 

 ↓   



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 207 
 

 Нема расположливи податоци, или 
истите се нејасни 

  

 ↓   

2 Да се спроведе САР процена на 
нагризувачкото/надразнувачкото дејство 
на кожата 

  

Се предвидуваат 
тешки оштетувања 
на очите 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
нагризувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно. 

  Се предвидува 
надразнување на 
очите 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
надразнувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно. 

  Се предвидува 
нагризување на 
очите 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
нагризувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Дејството не може да се предвиди, или 
предвидувањата не се јасни или 
негативни 

  

 ↓   

3 Се мери pH вредноста (пуферски 
капацитет, ако е релевантен) 

 

pH ≤ 2 или ≥ 11,5 
(со висок капацитет 
на разблажување, 
ако е релевантен) 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
нагризувачка за очите. 
Испитување не е 
потребно. 

 

 ↓   

 2 < pH < 11,5 или pH ≤ 2 или  ≥ 11,5 со 
мал или никаков пуферскикапацитет, 
ако е релевантен 

  

 ↓   

4 Да се процени системската токсичност 
кај примена по дермален пат 

Многу токсична при 
концентрации кои 
би испитувале на 
очите 

 

Супстанцијата би била 
претоксична за 
испитување. 
Понатамошни 
испитувања не се 
потребни. 

 

 ↓   

 Такви податоци не се на располагање 
или супстанцијата не е токсична 
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 ↓   

5 Да се спроведат валидирани и 
прифатени in vitro или ex vivo 
испитувања за нагризувачкото 
делување на очите 

Реакција на 
нагризувачкото 
дејство 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
нагризувачка за очите. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Супстанцијата не е нагризувачка или се 
уште не постојат валидирани in vitro или 
ex vivo методи за испитување на 
нагризувачко дејство на очите 

  

 ↓   

6 Да се спроведе валидирано и 
прифатено in vitro или ex vivo 
испитување за надразнувачко дејство на 
очите 

Реакција на 
надразнувачкото 
дејство 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
надразнувачка за очите. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Супстанцијата не е надразнувачка или 
се уште не постојат валидирани in vitro 
или ex vivo методи за испитување на 
надразнувачко дејство на очите 

  

 ↓   

7 Врз основа на тест на кожата in vivo да 
се оцени 
надразнувачкиот/нагризувачкиот 
потенцијал на супстанцијата (види 
Метод на испитување Б.4. и неговиот 
додаток) 

Реакција на 
нагризувачко или 
силно 
надразнувачко 
дејство 

 

Се претпоставува дека 
супстанцијата е 
нагризувачка за очите. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 

 ↓   

 Супстанцијата не е нагризувачка ниту 
силно надразнувачка за кожата 

  

 ↓   

8 Да се спроведе иницијален in vivo тест 
на очи со употреба на еден зајак 

Тешко оштетување 
на очите 

Супстанцијата се смета 
за нагризувачка за очите. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 ↓   

 Нема тешко оштетување, нема реакции   
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 ↓   

9 Да се изведе потврден тест на едно до 
две додатни животни 

Нагризувачка или 
надразнувачка 

Супстанцијата се смета 
за нагризувачка или 
надразнувачка за очите. 
Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

  Не е нагризувачка 
ниту надразнувачка 

Супстанцијата не се 
смета за нагризувачка 
или надразнувачка за 
очите. Понатамошно 
испитување не е 
потребно. 

 

Б.6. СЕНЗИТИЗАЦИЈА НА КОЖАТА 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД  

Забелешки: 

Чувствителноста и способноста на тестовите да откријат потенцијал на супстанцијата која 
предизвикува сензибилизација на човечката кожа се сметаат за важни во системот на 
класификација на токсичност и важни се за јавното здравје. 

Не постои ниту еден метод на испитување кој соодветно ќе ги утврди сите супстанции кои 
имаат капацитет да ја сензибилизираат човечката кожа и кој е соодветен за сите 
супстанции. 

При изборот на тест треба да се земат предвид одредени фактори како што се физички 
карактеристики на супстанцијата, вклучувајќи ја нејзината способност да продре во кожата. 
Изработени се два вида тестови со употреба на заморчиња: Тестови во кои се користи 
помошна супстанција (adjuvant), кај кои алергиската реакција се засилува со растворање 
или суспендирање на испитуваната супстанција во Фројндова емулзија (ФЦА) и тестови без 
помошна супстанција. 

Кај тестовите со помошна супстанција постои веројатност да бидат попрецизни во 
предвидувањето на ефектот на сензитизација на кожата од супстанцијата кај луѓе, за 
разлика од оние методи кои не користат Фројндова емулзија, и затоа се претпочитаат. 
Меѓу тестовите со помошна супстанција често се користи Максимизациски тест со заморчиња 
(ГПМТ).  Иако може да се користат неколку други методи за определување на потенцијалот 
на супстанцијата да предизвика реакција на сенситизација на кожата, ГПМТ се смета за 
претпочитана техника со помошна супстанција.  
Тестовите без помошна супстанција (се претпочита Буехлер тестот), со многу класи на 
хемикалии се сметаат за помалку чувствителни. 

Во одредени случаи може да постојат добри причини за избор на Буехлер тестот кај кој 
супстанцијата се применува локално, отколку интрадермалното инјектирање кај 
Максимизирачкиот тест со заморчиња. Кога се користи Буехлер тестот, треба да се 
обезбеди научно оправданост за тоа. 

Во овој метод се опишуваат Максимизирачкиот тест со заморчиња (ГПМТ) и Буехлер 
тестот. Може да се користат и други методи под услов истите да се потврдени и да постои 
научна оправданост. 

Доколку резултатот од официјално одобрен скрининг тест е позитивен, супстанцијата 
може да се одреди за потенцијален сензибилизатор, па нема потреба од понатамошни 
испитувања на заморчиња. Сепак, доколку од таквиот тест има негативен резултат, тестот 
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со заморчиња треба да се спроведе со примена на постапката опишана во овој метод на 
испитување. 

Види исто Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Сензитизација на кожа: (алергиски контактен дерматитис) претставува имунолошки 
условена кожна реакција на одредена супстанција. Кај човекот, реакциите може да се 
карактеризираат со јадеж, еритема, едем, папули, везикули, були, или комбинација од 
наведените. Кај други животински видови реакциите може да се разликуваат и може да се 
забележат само еритем и едем. 

Индукциска изложеност: екпериментална изложеност на субјектот на супстанцијата што 
се испитува со намера да се поттикне состојба на пречувствителност. 

Период на индукција: Период од најмалку една недела по индукциската изложеност 
за кој може да се развие  состојба на пречувствителност. 

Провокациска изложеност: екпериментална изложеност на претходно третиран субјект 
на супстанцијата што се испитува по перидот на индукција за да се одреди дали кај 
субјектот се јавува реакција на пречувствителност. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Чувствителноста и доверливоста на користената техника за експериментирање треба да се 
оценуваат секои шест месеци со употреба на супстанции за кои се знае дека поседуваат 
блага до умерена пречувствителност на кожата. 

Кај соодветно спроведен тест за супстанции што предизвикуваат блага до средна 
пречувствителност треба да се очекува реакција од најмалку 30% кај тестови со помошна 
супстанција и најмалку 15% кај тестови без помошна супстанција. 

Се препочитаат следните супстанции. 

 

CAS 
броеви 

EINECS 
броеви 

ЕINECS називи Општи називи 

101-86-0 202-983-3 а-хексилцинамалдехид а-хексилцинамалдехид 

149-30-4 205-736-8 Бензотиазол-2-тиол 
(меркапто-бензотиазол) 

каптакс 

94-09-7 202-303-5 бензокаин норкаин 

Во одредени околности каде постои соодветна оправданост, може да се користат други 
контролни супстанции кои ги исполнуваат споменатите критериуми. 

 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Животните што се испитуваат првично се изложуваат на супстанцијата за испитување 
со интрадермални инјекции и/или епидермално нанесување (индуксицска изложеност). 
По периодот на одмор од 10 до 14 дена (период на индукција), за кој може да се развие 
имунолошка реакција, животните се изложуваат на провокациска доза. Обемот и степенот 
на реакцијата на кожата на провокациската изложеност кај животните што се испитуваат 
се споредуваат со оние на контролните животни кои за време на индукцијата подлежат на 
симулирано третирање за време на индукцијата и добиваат провокациска доза. 
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1.5. ОПИС НА МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Доколку отстранувањето на супстанцијата се смета за неопходно, истото треба да се 
направи со употреба на вода или соодветен растворувач без да се измени постојната 
реакција или целината на епидермисот. 

1.5.1. Максимизирачки тест со заморчиња (ГПМТ) 

1.5.1.1. Подготовка 

Здрави млади возрасни албино заморчиња се прилагодуваат на лабораториските услови 
најмалку пет дена пред тестот. Пред тестот, животните по случаен избор се распоредуваат 
во групи за третирање. Отстранувањето на крзното се врши со стрижење, бричење или 
хемиска депилација, зависно од методот кој се користи. Треба да се внимава да се избегне 
оштетување на кожата. Животните се мерат пред почетокот на тестот и на крајот од 
истиот. 

1.5.1.2. Услови за испитување 

1.5.1.2.1. Животни за испитување 

Се користат соеви на албино заморчиња кои најчесто се употребуваат во лабораториите.  

1.5.1.2.2. Број и пол 

Може да се користат мажјаци и/или женки. Доколку се користат женки, треба да не раѓале 
и да не се бремени. 

Се користат најмалку 10 животни во групата за третирање и најмалку пет животни во 
контролната група. Кога се користат помалку од 20 третирани и 10 контролни заморчиња и 
притоа не е возможно да се заклучи дека супстанцијата спаѓа во сензибилизатори, 
посебно се препорачува тестирање на дополнителни животни за да се добијат вкупен број 
од 20 испитувани и 10 контролни животни. 

1.5.1.2.3. Висини на доза  

Концентрацијата на супстанција која се користи индукција на животното треба системски 
добро да ја поднесе и да биде на најголема концентрација која предизвикува благо до 
средно надразнување на кожата. Концентрацијата која се користи за провокациската 
изложеност треба да одговара на највисоката доза која не предизвикува надразнување. 
Доколку нема други расположливи податоци, соодветните концентрации треба да се 
одредат со пилот студија со употреба на две или три животни . За оваа цел, препорачливо 
е да се користат животни третирани со ФЦА. 

1.5.1.3. Постапка 1.5.1.3.1. Индукција 

Ден 0 – третирана група 

Се нанесуваат три интрадермални инјекции со волумен од 0,1 ml во пределот на раменото 
на кое нема крзно, по една инјекција од секој пар од секоја страна на замислената 
средишна линија. 

Инјекција 1: 1:1 смеша (v/v) ФЦА/вода или физиолошки раствор.  

Инјекција 2: супстанција за испитување во избраната концентрација во соодветниот 
вехикулум. 

Инјекција 3: Супстанцијата за испитување во избраната концентрација формулирана во 
смеша 1:1  (v/v) ФЦА/вода или физиолошки раствор. 

Во инјекцијата 3, супстанциите растворливи во вода се раствораат во водена фаза пред 
да се помешаат со ФЦА.  Супстанциите растворливи во липиди или нерастворливи се 
суспендираат во ФЦА пред да се да се измешаат со водената фаза. Крајната 
концентрација на супстанцијата што се испитува е еднаква на онаа употребена во 
инјекцијата бр. 2. 
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Инјекциите 1 и 2 се нанесуваат близу една до друга и најблизу до главата, додека 
инјекцијата бр. 3 се нанесува накај каудалниот (задниот) дел од површината што се 
испитува. 

Ден 0-контролна група 

Се ставаат три пара интрадермални инјекции со волумен од 0,1 ml на истата површина 
како кај третираните животни. 

Инјекција 1: 1:1 смеша (v/v) ФЦА/вода или физиолошки раствор.  

Инјекција 2: неразреден вехикулум. 

Инјекција 3: 50% w/v формулација на вехикулумот во смеша 1:1  (v/v) на ФЦА/вода или 
физиолошки раствор. 

Ден 5-7-третирани и контролни групи 

Околку 24 часа пред локалната индукциска примена, доколку супстанцијата не ја 
надразнува кожата, површината за испитување по стрижењето и/или бричењето се 
третира со 0,5 ml  10 % -тен раствор на натриум лаурил сулфат во вазелин со цел да се 
создаде локално надразнување. 

Ден 6 -8– третирана група 

Од површината повторно се отстранува крзното. Една филтер хартија (2 × 4 cm) целосно 
се полни со супстанцијата во соодветен вехикулум и се нанесува на површината и се држи 
во контакт со помош на оклузивна облога во период од 48 часа. Изборот на носач( 
вехикулум) треба да биде оправдан. Цврстите супстанции се ситнат во прав и се 
соединуваат во соодветен носач. Течните супстанции може да се нанесат неразредени 
доколку е соодветно. 

Ден 6-контролна група 

Од површината што се испитува повторно се отстранува крзното. На сличен начин на 
површината што се испитува се нанесува самиот носач и со помош на оклузивна облога се 
држи во контакт со кожата 48 часа. 

1.5.1.3.2. Провокација 

Ден 20-22-третирани и контролни групи 

Од колковите на третираните и контролните животни се отстранува крзното. Облогите или 
оклузивната комора (ХТЦ) со супстанцијата се става на една страна од колкот на животното 
и доколку е соодветно за испитување, исто така може да се стави една облога или 
оклузивна комора (ХТЦ) која содржи само носач(вехикулум). Облогите се држат во контакт 
со помош на оклузивна облога 24 часа. 

1.5.1.3.3. Набљудување и оценување: третирани и контролни групи 

— околку 21 час по отстранувањето на облогата провокациската површина се чисти и се 
стрижи и/или бричи и депилира ако е потребно; 

— околу три часа подоцна (околу 48 часа од почетокот на провокациската примена) се 
набљудува реакцијата на кожата и се бележи во согласност со степените дадени во 
додатокот;  

— околу 24 часа по ова набљудување се врши и второ набљудување (72 часа) и 
повторно се бележи. 

Се препорачува слепa проба на испитуваните и контролните животни. 

Доколку е потребно да се појаснат резултатите добиени при првата провокација, треба да се 
разгледа можноста за изведба на втора провокација (т.е. повторна провокација), онаму каде 
е соодветно со нова контролна група околу една недела по првата провокација.  Повторната 
провокација може исто така да се изведе на првичната контролна група. 
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Сите кожни реакции и невообичаени наоди, вклучувајќи системски реакции кои 
произлегуваат од постапките на индукција и провокација треба да се набљудуваат и 
бележат во согласност со скалата за оценување на Магнусон/Клигман (види додаток).   
Со цел да се разјаснат сомнителни реакции, може да се спроведат други постапки, на 
пример, хистопатолошко испитување или мерење на дебелината на наборите на кожата.   

1.5.2. Буехлер тест 

1.5.2.1. Подготовка 

Здрави млади возрасни албино заморчиња се прилагодуваат на лабораториските услови 
најмалку пет дена пред тестот. Пред тестот, животните по случаен избор се распоредуваат 
во групи за третирање. Отстранувањето на крзното се врши со стрижење, бричење или 
хемиска депилација, зависно од методот кој се користи. Треба да се внимава да се избегне 
оштетување на кожата. Животните се мерат пред почетокот на тестот и на крајот од 
истиот. 

1.5.2.2. Услови за испитување 

1.5.2.2.1.  Животни за испитување 

Се користат албино заморчиња од соевите кои најчесто се користат во лабораторија. 

1.5.2.2.2.  Број и пол 

Може да се користат мажјаци и/или женки. Доколку се користат женки, треба да не раѓале 
и да не се бремени. 

Се користат најмалку 20 животни во третираната група и најмалку 10 животни во 
контролната група. 

1.5.2.2.3.  Висини на доза  

Концентрацијата на супстанцијата што се испитува  употребена за секоја индукциска 
изложеност треба да биде највисоката можна концентрација што ќе предизвика благо но 
не претерано надразнување на кожата. Концентрацијата која се користи за 
провокациската изложеност треба да одговара на највисоката доза која не предизвикува 
надразнување. Доколку е потребно, соодветната концентрација може да се одреди врз 
основа на пилот студија со употреба на две или три животни. 

Кога се работи за материјали растворливи во вода, како носач(вехикулум) соодветно е да 
се користи вода или разреден ненадразнувачки раствор на површински активна материја. 
За други испитни материјали се претпочита 80 %-тна мешавина на етанол/вода за 
индукција и ацетон за провокација. 

1.5.2.3. Постапка 

1.5.2.3.1.  Индукција 

Ден 0 – третирана група 

Се отстранува крзното од едниот колк (многу кратко потстрижано). Епикутаниот систем 
(patch system) треба целосно да е натопен со супстанција во соодветен носач (вехикулум) 
(изборот на носач треба да е оправдан; течните супстанции по потреба може да се нанесат 
нерастворени). 

Испитуваниот епикутан систем се нанесува на површината што се испитува и се држи во 
контакт со кожата со помош на оклузивна облога или комора и соодветна облога шест 
часа. 

Испитуваниот епикутан систем треба да биде оклузивен. Соодветно за употреба е парче 
памук кое може да биде во топчеста или квадратна форма и во големина од околу 4-6 cm2. 
За да се обезбеди оклузија, потребно е животните да се имобилизираат со соодветно 
помагало. Доколку се употребува облога, може да бидат потребни дополнителни 
изложувања. 
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Ден 0-контролна група 

Се отстранува крзното од едниот колк (многу кратко потстрижано). На површината за 
испитување се нанесува самиот носач (вехикулум) на ист начин кој се применува на 
третираната група. Испитуваниот епикутан систем се држи во контакт со кожата со 
оклузивна обога или комора и соодветна облога шест часа. Доколку се покаже дека не е 
неопходна лажна контролна група, може да се користи и нетретирана контролна група. 

Денови 6-8 и 13-15-третирани и контролни групи 

Се спроведува истата примена како на ден 0 на истата површина (со отстранети влакна по 
потреба) на истиот колк во деновите 6-8 и повторно на ден 13-15. 

1.5.2.3.2. Провокација 

Ден 27-29-третирани и контролни групи 

На нетретираниот колк на третираните и контролните животни му се отстрануваат 
влакната (многу кратко потстрижени). Се нанесува оклузивна облога или комора која 
содржи соодветна количина на супстанција во максимална ненагризувачка концентрација 
на задниот дел од нетретираниот колк на третираните и контролните животни. 

Во случај кога е релевантно, исто така се нанесува и оклузивна облога или комора само со 
носач (вехикулум) на предниот дел од нетретираниот колк на третираните и контролните 
животни. Облогата или коморите се држат во контакт со соодветна облога шест часа. 

1.5.2.3.3. Набљудување и оценување: 

— околу 21 час по отстранувањето на преврската од провокациската површина се 
отстрануваат влакната, 

— Околу три часа подоцна (околу 30 часа по примена на провокациската облога) се 
набљудува реакцијата на кожата и се евидентира во согласност со оцените дадени во 
додатокот;  

— околу 24 часа по 30-часовното набљудување (околу 54 часа по нанесување на 
провокациската облога) се набљудува и бележи реакцијата на кожата. 

Се охрабрува слепа проба на испитуваните и контролните животни. 

Доколку е неопходно да се појаснат резултатите добиени при првата провокација, треба да 
се разгледа можноста за изведба на втора провокација (т.е. повторна провокација), онаму 
каде е соодветно со нова контролна група околу една недела по првата.  Повторната 
провокација може исто така да се изведе на првата контролна група. 

Сите кожни реакции и било кои необични наоди, вклучувајќи системски реакции кои 
произлегуваат од постапките на индукција и провокација треба да се набљудуваат и 
бележат во согласност со скалата за оценување на Магнусон/Клигман (види додаток).  За 
да се разјаснат сомнителните реакции, може да се спроведат други постапки, на пример, 
хистопатолошко испитување или мерење на дебелината на наборите на кожата.  

 

2. ПОДАТОЦИ (ГПМТ и Буехлер тест) 
Податоците треба да се сумираат во табела каде ќе се прикаже кожната реакција на 
секое животно при секое набљудување. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ (ГПМТ и Буехлер тест) 
Доколку скрининг анализата се спроведе пред тестот со заморчиња, описот или 
референцата на тестот (на пр.  Тест за оток на уши кај глувци (МЕСТ)), вклучително и 
детали од постапката, треба да се даде заедно со резулатите добиени од испитните и 
референтните супстанции. 
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Извештај за тест (ГМПТ и Буехлер тест) 
Извештајот за тестот, доколку е можно, ги опфаќа следните податоци: 

Животни за испитување: 

— сој на употребени заморчиња, 

— број, возраст и пол на животните, 

— потекло, услови на чување, исхрана, итн., 

— поединечна тежина на животните на почетокот од тестот.  

Услови за тестирање: 

— техники на подготовка на површината на која треба да се нанесат крпчиња, 

— детали за материјалот на користените крпчиња и техника на нанесување на крпчиња, 

— резултат од пилот студијата со заклучок за индукциски и провокациски концентрации 
кои ќе се користат во тестот,  

— детали за подготовката на супстанцијата за испитување, нанесувањето и 
отстранувањето, 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— концентрации на носач(вехикулум) и супстанција користени за индукциска и 
провокациска изложеност и вкупната количина на нанесена супстанција за индукција и 
провокација. 

Резултати: 

— резиме на резултатите од последната проверка на чувствителност и доверливост 
(види 1.3) вкучувајќи податоци за употребена супстанција, концентрација и 
носач(вехикулум), 

— за секое животно вклучително систем на оценување, 

— наративен опис на природата и степенот на набљудуваните ефекти, 

— сите хистопатолошки наоди. Дискусија за резултатите. Заклучоци. 

 

4. ДЕЛА 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 406. 

Додаток 

ТАБЕЛА 

Скала на Магнусон/Клигман за оцена на реакции од провокациски тест со крпчиња 

0  =нема видлива промена 

1 =слаб или неповрзан (нехомоген)еритем (во облик на дамки) 

2 =среден и раширен еритем (поврзан во една целина) 

3 =силен еритем и оток 

Б.7. ТОКСИЧНОСТ ПРИ ПОВТОРЕНИ ДОЗИ (28 ДЕНА) (ПО ОРАЛЕН ПАТ) 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 
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1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата се применува орално секој ден во се поголеми (растечки) дози на неколку 
групи животни за експериментирање, по една висина на доза по група во период од 28 
дена. За време на периодот на примена животните внимателно се набљудуваат секој ден 
за знаци на токсичност. На животните кои умираат или се усмртени за време на тестот се 
врши аутопсија и на крајот од тестот животните кои преживеале се усмртуваат и на нив се 
врши аутопсија. 

Овој метод става поголем акцент на невролошките ефекти како специфичен краен ефект, 
а истовремено ја потенцира потребата од внимателно клиничко набљудување на 
животните за да се обезбедат што е можно повеќе податоци. Целта на овој метод е да 
идентификува хемикалии со невротоксичен потенцијал, што може да бара понатамошно 
подлабоко истражување на овој аспект. Освен тоа, методот може да покаже имонолошки 
ефекти и токсичност на репродуктивни органи. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовка 

Здрави млади возрасни животни се распределуваат по случаен избор во контролните и 
третираните групи. Кафезите треба да бидат наместени така што можните ефекти до кои 
може да дојде поради поставеноста на истите ќе бидат сведени на минимум. Животните 
посебно се идентификуваат и се чуваат во нивните кафези најмалку 5 дена пред 
почетокот на студијата за да им се овозможи прилагодување на лабораториските услови. 

Супстанцијата се нанесува со желудечна сонда или преку храна или вода за пиење. 
Методот на орална примена на супстанцијата зависи од целта на студијата, како и од 
физичко-хемиските својства на супстанцијата. 

Онаму каде е потребно, супстанцијата се разредува или суспендира во соодветен носач. 
Онаму каде е можно, се препорачува најпрвин да се разгледа употребата на воден 
раствор/суспензија, потоа да се земе предвид раствор/емулзија во масло (на пр. 
пченкарно масло), а потоа можноста за употреба на раствор во други носачи(вехикулуми).  
Ако се користат други носачи ( вехикулуми), а не вода, треба да се познати токсичните 
карактеристики на носачот. Стабилноста на супстанцијата во носачот (вехикулумот) треба 
да биде утврдена. 

1.4.2. Услови за тестирање 
1.4.2.1. Животни за испитување 
Најчесто користен вид глодари е стаорецот, иако може да се користат и други глодари. 
Треба да се користат најчесто употребуваните лабораториски соеви на млади здрави 
возрасни животни. Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Примената на дози 
треба да започне што е можно поскоро по одбивањето од дојка и во секој случај пред 
животните да наполнат девет недели. 
На почетокот на студијата варијацијата во тежината на животните треба да биде 
минимална и да не надмине ± 20 % од средната вредност на тежината за секој пол. 
Доколку се спроведува студија со повторување на орално дозирање како прелиминарен 
тест за долгорочна студија, пожелно е да се користат животни од истиот сој и потекло во 
двете студии.    
 
1.4.2.2. Број и пол 
Најмалку 10 животни (пет мажјаци и пет женки) треба да се користат за секое ниво на доза. 
Доколку се планирани усмртувања во меѓувреме, пред завршувањето на студијата, бројот 
на животни треба да се зголеми за онолку животни колку што е планирано да се усмртат 
пред крајот на студијата. 
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Покрај ова, може да се третира и дополнителна група од 10 животни (по пет животни од 
секој пол) со високо ниво на доза во период од 28 дена и да се набљудува за 
реверзибилност, отпорност или задоцнето појавување на токсични ефекти, во 
времетраење од 14 дена по третирањето. Исто така, се користи и дополнителна група од 
10 контролни животни (по пет животни од секој пол). 

1.4.2.3. Висини на доза  

Општо земено, треба да се користат најмалку три испитни групи и една контролна група. 
Освен за третманот со супстанцијата, со животните во контролната група треба да се 
постапува на ист начин како со оние во испитуваната група. Доколку се користи носач 
(вехикулум) при нанесувањето на супстанцијата за испитување, контролната група треба 
да добие носач во најголемата количина која се користи во испитувањето. 

Доколку од оцената на другите податоци не се очекуваат никакви ефекти на доза од 1 000 
mg/kg телесна тежина/ден, може да се изведе граничен тест ( тест на гранична доза). 
Доколку нема соодветни податоци на располагање, може да се спроведе студија за 
определување на количински граници која ќе помогне во определувањето на дозите кои 
треба да се употребат. 

Висините на доза треба да се изберат имајќи ги предвид сите постоечки расположливи 
податоци за токсичните и (токсико-) кинетичните својства на супстанцијата или материјали 
сродни на неа. Треба да се избере највисоката доза со цел да се поттикнат токсични 
ефекти но не смрт или огромно страдање. Понатаму, висините на доза треба да се бираат 
во низа од се пониски дози за да се добијат сите реакции поврзани со дозирањето, а на 
крајот најниската доза кај која нема видливи токсични ефекти (НОАЕЛ). За определување 
на се пониските висини на доза вообичаено најдобро е дозата да се примени во две до 
четири пократки интервали, а честопати е подобро да се додаде четврта група за 
испитување, отколку меѓу две дозирања да постои многу долг интервал (на пр. фактор 
поголем од 10). 

За супстанциите внесени преку храна или вода за пиење важно е претходно да се утврди 
дека количините на конкретната супстанција не влијаат штетно на  нормалниот баланс на 
храна и вода. Кога супстанцијата се дава со храна, може да се употреби или како 
постојана концентрација во храната (ppm) или во постојана доза со оглед на телесната 
тежина на животното; употребената варијанта треба да се прецизира.  За супстанцијата 
внесена преку желудечна сонда, дозата треба да се дава во слични временски периоди 
секој ден и доколку има потреба да се прилагоди со цел да се одржи константна висина на 
доза врз основа на телесната тежина на животното. 

Кога се користи студија со повторени дози како вовед во долгорочна студија, во двете 
студии треба да се користи слична исхрана. 

1.4.2.4. Граничен тест( Тест на гранична доза) 

Доколку испитувањето при една висина на доза од најмалку 1 000 mg/kg телесна 
тежина/ден, или, ако се применува со храна или вода за пиење, при еквивалентна 
концентрација во храната или водата за пиење (која се одредува според телесната 
тежина), со примена на опишаните постапки за оваа студија, не произведува видливи 
токсични ефекти и доколку врз основа на податоците добиени од структурно сродни 
супстанции не се очекува  токсчност, целосната студија со примена на три висини на 
доза може да се смета за непотребна. Граничниот тест не се користи само кога 
изложеноста кај луѓе укажува на потребата од користење на повисока доза. 

1.4.2.5. Период на набљудување 

Периодот на набљудување треба да изнесува 28 дена. Животните во сателитската група 
избрани за дополнително набљудување треба да се задржат дополнителни 14 дена без 
третман за да се открие задоцнета појава, траење или закрепнување од токсични ефекти. 
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1.4.3. Постапка 

Животните се дозираат со супстанција секој ден, седум дена секоја недела во период од 28 
дена; за употребата на петдневен режим на дозирање во неделата треба да постои 
оправданост. Кога супстанција се дава со орална интубација, тогаш на животното треба 
да му се даде една доза со желудечна сонда или соодветна цевка за интубација.   
Максималниот волумен на течност кој може да се даде одеднаш зависи од големината на 
животното што се испитува. Волуменот не треба да надмине 1 ml/100 g телесна тежина, 
освен во случај на водени раствори каде може да се користи 2 ml/100 g телесна тежина. 
Освен кај надразнувачките или нагризувачките супстанции кои вообичаено даваат влошени 
ефекти при повисоки концентрации, варијацијата во волуменот што се испитува треба да се 
сведе на минимум со прилагодување на концентрацијата за да се овозможи постојан 
волумен на сите нивоа на доза. 

1.4.3.1. Општо набљудување 

Најмалку еднаш дневно треба да се спроведе општо клиничко набљудување по можност 
во ист(и) временски период(и) секој ден и да се има предвид најголемиот интензитет на 
очекувани ефекти по дозирањето.   Здравствената состојба на животните треба да се 
евидентира. Сите животни треба да се набљудуваат за морбидитет и смртност најмалку 
два пати дневно. Животните во состојба на умирање и оние во огромни болки и страдање 
треба да се исклучат кога ќе се забележат, да се усмртат на хуман начин и врз нив да се 
изврши аутопсија. 

Еднаш пред првата изложеност (за да се овозможи споредба на истиот субјект) и најмалку 
еднаш неделно понатаму треба да се спроведе детално клиничко набљудување на сите 
животни. Ова набљудување треба да се спроведе надвор од кафезот во коиј животните се 
држат, односно во стандардизиран ограден простор по можност секојпат во истото време. 
Набљудувањето треба внимателно да се бележи, по можност со употреба на системи за 
оценување прецизно дефинирани од страна на лабораторијата за тестирање.  Треба да се 
вложат напори за да се обезбедат минимални варијации во условите за тестирање и 
доколку е можно, спроведување на набљудувањето од страна на лица кои не се 
запознаени со третманот.  Забележаните знаци би требало да опфатат промени на кожата, 
крзното, очите, мукозните мембрани, појава на секреција и излачување и автономни 
активности (на пр. лакримација (солзење), пилоерекција, големина на зеници, 
неправилности во дишењето), но не се ограничени само на овие симптоми. Исто така 
треба да се евидентираат промени во движење, држење и реакција на третманот како и 
на присуството на клонични или тонични движења, стереотипи (на пр. прекумерно 
тимарење, постојано вртење во круг) или бизарно однесување (на пр. самоповредување, 
одење наназад). 

Во четвртата недела на изложеност треба да се изврши оцена на сензорска реактивност 
на разни дразби (на пр. слушни, визуелни и проприоцептивни дразби), способност за 
стисок и моторичка активност.  Понатамошни детали од постапките кои би можеле да се 
применат наведени се во  делата (види Општ вовед, Дел Б). 

Функционалното набљудување во четвртата недела на изложеност може да се изостави 
кога таа се спроведува како вовед во подоцнежна (90-дневна) студија за субхронична 
токсичност. Во тој случај, функционалното набљудување треба да се опфати во другата 
дополнителна студија. Од друга страна, расположливоста на податоци за 
функционално набљудување од студијата со повторени дози може да ја подобри 
способноста да се изберат висини на доза за понатамошна студија за субхронична 
токсичност. 

По исклучок, функционалното набљудување може исто така да се изостави за групи кои 
инаку покажуваат знаци на токсичност до степен до кој би можеле значајно да влијаат на 
изведувањето на функционалниот тест. 
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1.4.3.2. Телесна тежина и внесување на  храна/вода 

Сите животни треба да се мерат најмалку еднаш неделно. Најмалку еднаш неделно треба 
да се пресмета внесувањето на храна и вода. Доколку супстанцијата се дава со вода за 
пиење, внесувањето на вода треба исто така да се мери најмалку еднаш неделно. 

1.4.3.3. Хематологија 

На крајот од период на испитување треба да се спроведат следните хематолошки 
прегледи: Хематокрит, концентрација на хемоглобин, број на еритроцити, вкупен и 
диференцијален број на леукоцити, број на тромбоцити (крвни плочки) и време/капацитет 
на коагулација. 

Примероци од крв треба да се земат од опредени делови точно пред или како дел од 
постапката на усмртување на животни, и да се чуваат во соодветни услови. 

1.4.3.4. Клиничка биохемија 
Клиничките биохемиски тестови за испитување на поголеми токсични ефекти кај ткивата, а 
особено кај бубрезите и црниот дроб, треба да се изведат на примероци од крв земени од 
животните непосредно пред или како дел од постапката на усмртување животни (со 
исклучок на оние во состојба на умирање и/или усмртени во текот на испитувањето). Се 
препорачува цела ноќ пред земањето крв животните да постат(гладуваат)12. 
Испитувањата на плазма или серум опфаќаат ниво на натриум, калиум, гликоза, вкупен 
холестерол, уреа, креатинин, вкупен број протеини и албумин, најмалку два ензима кои 
укажуваат на хепатоклеточни ефекти (како аланин-аминотрансфераза, аспертат 
аминотрансфераза, алкалин-фосфатаза, гама-глутамил-транспептидаза и сорбитол 
дехидрогеназа). Мерењата на дополнителни ензими (од хепатитично или друго 
потекло) и жолчна киселина може да обезбедат корисни сознанија под одредени 
околности. 
По избор, за време на последната недела од студијата може да се изведат и 
аналитички испитувања на урина собрана во одредено време, со кои се определува: 
изглед, волумен, осмоларност или специфична тежина, pH вредност, протеини, гликоза 
и крв/крвни клетки во урината. 
Освен тоа, треба да се разгледа можноста за спроведување на студии за определување 
на серумски маркери кои упатуваат на општо оштетување на ткивото. Други тестови кои 
треба да се спроведат доколку познатите својства на супстанцијата што се испитува 
можат, или постои сомнение дека ви можеле да влијаат на поврзаните метаболички 
профили вклучуваат калциум, фосфат, триглицериди, специфични хормони, 
метемоглобин и активност на холинестераза. Овие параметри треба да се идентификуваат 
за супстанции сврстени во одредени класи или за поединечни случаи. 
Гледано во целост, постои потреба од флексибилен приод, зависно од видовите и 
набљудуваниот и/или очекуваниот ефект кога се работи за конкретна супстанција. 

Доколку претходните основни податоци не се соодветни, треба да се разгледа тестот за 
хематолошки и клинички биохемиски варијабли пред почетокот на примена на доза. 

1.4.3.5. Макроскопска анализа (аутопсија) 

Сите животни вклучени во студијата подлежат на целосна и детална макроскопска анализа 
која опфаќа внимателен преглед на надворешната површина на телото, сите отвори, 
черепната, торакалната и абдоменалната шуплина и нивната содржина.  Од црниот дроб, 
бубрезите, надбубрежните жлезди, тестисите, семеноводите, тимусот, слезината, мозокот и 
срцето кај сите животни треба соодветно да се отстрани било какво сраснато ткиво, и што 
поскоро да се измерат по дисекцијата за да се избегне сушење на органите. 
                                                           
12  За одреден број мерења во серумот и плазмата, а најмногу за глукозата, се претпочита постење цела ноќ. 
Главната причина за оваа препорака лежи во зголемената варијабилност која неизбежно ќе резултира доколку 
постењето не се изведе, ќе прикрие посуптилни ефекти и ќе ја отежни интерпретацијата. Од друга страна, пак, 
целовечерното постење може да се вмеша во општиот метаболизам на животните и особено во студиите за исхрана, 
може да ја наруши дневната изложеност на супстанцијата за испитување. Доколку се спроведе целовечерно постење, 
треба да се изведат клинички биохемиски испитувања по спроведувањето на функционалното набљудување во 
четвртата недела од студијата. 
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Следните ткива треба да се зачуваат во најсоодветната средство за фиксација за видот на 
ткивото и за наредниот планиран хистопатолошки преглед: сите ткива со големи лезии, 
мозокот (карактеристични регии вклучително големиот и малиот мозок и мостот), 
’рбетниот мозок, желудникот, тенкото и дебелото црево (вклучително и Пејеровите 
плочки), црниот дроб, бубрезите, надбубрежните жлезди, слезината, срцето, тимусот, 
тироидната жлезда, душникот и белите дробови (препарирани со напумпување на 
фиксатор а потоа со потопување), полови жлезди, помошни полови органи (на пр. матка, 
простата), мочен меур, лимфни јазли (по можност еден земен од местото на внесување 
на супстанцијата во организмнот, а оддалечен од патот на внесување за да се согледаат 
системски ефекти), периферни нерви (исхијатични или тибијални) по можност во близина 
на мускулот, и дел од коскената срж (или алтернативно свеж поставен аспират на коскена 
срж). Клиничките и другите наоди може да укажат на потребата да се испитаат 
дополнителни ткива. Исто така, треба да се зачуваат сите органи за кои врз основа на 
познатите својства на супстанцијата што се испитува се смета дека се целни. 

1.4.3.6. Хистопатолошки преглед 

Треба да се спроведе целосен хистопатолошки преглед на конзервираните органи и ткива 
на сите животни во контролните и групите третирани со високи дози. Доколку се забележат 
промени поврзани со третманот во групата третирана со високи дози од супстанцијата, 
овие прегледи треба да се прошират на животни од сите други останати групи. 

Се испитуваат сите поголеми лезии. 

Ако се користи сателитска група, хистопатолошкиот преглед треба да се изведе на оние 
ткива и органи на кои кај тертираните животни се забележани промени. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Треба да се обезбедат податоци за секое животно поединечно. Освен тоа, сите податоци 
треба да се сумираат во табеларна форма, каде за секоја испитна група ќе биде прикажан 
бројот на животни на почетокот од испитувањето, бројот на животни кај кои е констатирана 
смрт за време на испитувањето или усмртени од хумани причини, како и времето на смрт 
или усмртување на хуман начин, бројот на оние кои покажуваат знаци на токсичност, опис 
на согледаните знаци на токсичност, вклучувајќи  времето кога отпочнале да се 
манифестираат, времетраењето и силината на сите токсични ефекти, бројот на животни 
кај кои се појавиле лезии, видот на лезии и процентот на животни кои покажуваат одреден 
вид лезии. 

Кога е можно, треба да се изврши оцена на нумерички резултати со помош на соодветен и 
општо прифатен статистички метод. Статистичките методи треба да се изберат за време 
на изработката на студијата. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, 
доколку е можно: 

Животни за испитување: 

— користен вид/сој, 

— број, возраст и пол на животните, 

— потекло, услови за чување, исхрана, итн., 

— поединечна телесна тежина на животните на почетокот на тестот, а потоа во неделни 
интервали и на крајот на тестот. 
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Услови за тестирање: 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), ако не се работи за вода, 

— образложение за изборот на висина на доза, 

— детали за подготовката на составот на супстанцијата и храната, постигната 
концентрација и хомогеност на подготовката,   

— детали за примената на супстанцијата, 

— зависно од случајот, промена на концентрацијата на супстанцијата во храната или 
водата (ppm) во вистинската доза (mg/kg телесна тежина/ден), 

— детали за квалитетот на храната и водата.  

Резултати: 

— телесна тежина/промена во телесната тежина, 

— доколку е изводливо, внесување на храна и вода, 

— податоци за токсични реакции по пол и висина на доза, вклучувајќи и знаци на 
токсичност, 

— природа, степен и времетраење на клиничките промени (без оглед дали се 
резверзибилни или не), 

— оцена на сензорна активност, силина на стисок и моторичка активност, 

— хематолошки тестови со соодветни вредности на исход (на почеток на испитување), 

— клинички биохемиски тестови со соодветни вредности на исход (на почеток на 
испитување), 

— податоци за телесната тежина при усмртување и тежина на органите, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— податоци за апсорпција, ако се на располагање, 

— статистичка обработка на резултатите, онаму каде е соодветно.  

Дискусија за резултатите. 

Заклучоци. 

 

4. ДЕЛА 

Овој метод соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 407. 

 

Б.8. ТОКСИЧНОСТ ПРИ ПОВТОРЕНИ ДОЗИ (28 ДЕНА) (ВДИШУВАЊЕ) 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Корисно е да се имаат воведни податоци за дистрибуцијата на големината на честичките, 
притисокот на пареа, точка на топење, точка на вриење, точка на палење и експлозивност 
(по потреба) на супстанцијата. 

Види исто Општ вовед Дел Б (A). 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б (Б). 
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1.3 РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ   

 Нема. 

1.4 НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Неколку групи животни за експериментирање се изложуваат на супстанцијата секој ден во 
определен временски период во се повисоки концентрации, каде една концентрација се 
користи за една група, за период од 28 дена. Кога се користи носач (вехикулум) за да 
помогне во постигнувањето на соодветна концентрација на супстанцијата во 
атмосферата, треба да се користи контролна група за носачот. За време на периодот на 
примена на супстанцијата, животните внимателно се набљудуваат секој ден за знаци на 
токсичност. На животните кои умираат за време на тестот се врши аутопсија, а на крајот 
од тестот животните кои преживеале се усмртуваат и на нив исто така се врши аутопсија. 

1.5 КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

 Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Животните се држат во екпериментални услови за чување и исхрана најмалку пет дена 
пред почетокот на експериментот. Пред тестот, здравите млади животни по случаен избор 
се распоредуваат во определениот број групи. Онаму каде е потребно, може да се додаде 
носач ( вехикулум) на супстанцијата што се испитува за да помогне во постигнувањето 
соодветна концентрација на супстанцијата во атмосферата. Доколку носачот ( 
вехикулумот) или некој друг адитив се додава за полесно дозирање, за иститот треба да 
се знае дека не предизвикува токсични ефекти. Доколку е соодветно, може да се 
користат податоци од претходни студии. 

1.6.2. Услови за тестирање 

1.6.2.1. Животни за експериментирање 

Ако не постојат контраиндикации, се препорачува употреба на стаорец од оние најчесто 
користени соеви во лабораториите. Треба да се користат вообичаено користени 
лабораториски соеви на млади здрави возрасни животни. 

На почетокот на студијата варијацијата во тежината на животните треба да биде 
минимална и да не надмине ± 20 % од средната вредност на тежината за секој пол. 

1.6.2.2. Број и пол 

За секоја група за испитување треба да се користат најмалку 10 животни (пет женки и пет 
мажјаци). Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Доколку се планирани 
усмртувања во меѓувреме, пред крајот на студијата, бројот на животни треба да се 
зголеми за онолку животни колку што е планирано да се усмртат. Покрај ова, може да се 
третира пропратна група од 10 животни (по пет животни од секој пол) со висока доза во 
период од 28 дена и да се набљудува за реверзибилност, отпорност или задоцнето 
појавување на токсични ефекти, во времетраење од 14 дена по третирањето. Исто така, се 
користи и пропратна група од 10 контролни животни (по пет животни од секој пол). 

1.6.2.3. Висина на доза  

Потребни се најмалку три концентрации , заедно со една контрола или доколку се 
користи носач(вехикулум), тогаш со контрола на носач(вехикулум)от (чија 
концентрација е во согласност со концентрацијата на носачот(вехикулумот) кај 
највисоката доза). Со исклучок на третманот со супстанцијата, со животните во 
контролната група треба да се постапува на ист начин како со оние во испитуваната група. 
Највисоката концентрација треба да резултира со токсични ефекти но не треба да има 
смртни случаи, или доколку ги има, да бидат во многу мал број. Најниската концентрација 
не треба да доведе до ефекти на токсичност. Онаму каде постои употреблива процена 
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за степенот на изложеност кај луѓето, најниската концентрација треба да биде малку 
повисока од тој степен. Во идеален случај, средната концентрација треба да произведе 
минимално видливи токсични ефекти. Доколку помеѓу највисоката и најниската 
концентрација се користи повеќе од една концентрација, тие треба да се применуваат во 
интервали за да може да се степенуваат нивните токсични дејства. Кај групите третирани 
со ниски и средни дози и во контролните групи, стапката на смртност треба да биде ниска 
за да се дојде до разбирлива оцена на резултатите. 

1.6.2.4. Времетраење на изложеност 

Времетраењето на дневната изложеност треба да изнесува шест часа, но може да се 
јави потреба од други временски периоди за да се исполнат одредени барања. 

1.6.2.5. Опрема 

Животните треба да се испитуваат во опрема за вдишување чијашто контрукција 
овозможува динамичен проток на воздух со најмалку 12 целосни измени во еден час за да 
обезбеди соодветна количина на кислород и атмосфера во која супстанцијата на која е 
изложено животното е еднакво распоредена. Ако за испитувањето се користи комора, 
нејзината конструкција треба да овозможи минимална збиеност на животните, а 
изложеноста на супстанцијата со вдишување ќе се доведе до максимум. Општо правило за 
да се обезбеди стабилност на атмосферата во комората е вкупниот „волумен“ на 
испитуваните животни да не надмине 5% од волуменот на испитуваната комора. Може да 
се користат различни типови комори кои овозможуваат изложеност само на оро-
назалниот отвор, само на главата или на целото тело на поединечни животни; првите два 
типа ќе помогнат внесувањето на супстанцијата по друг пат да се сведе на минимум. 

1.6.2.6. Период на набљудување 

Експерименталните животни треба да се набљудуваат секојдневно за знаци на 
токсичност за време на целокупниот третман и периодот на закрепнување. Времето на 
смрт и времето во кое се појавуваат и исчезнуваат знаците на токсичност треба да се 
евидентира.  

1.6.3. Постапка 

Животните секојдневно се изложуваат на супстанцијата, пет до седум дена во неделата, 
во период од 28 дена. Животните во било која пропратна група предвидени за 
понатамошно набљудување треба да се задржат дополнителни 14 дена без третман за 
да се утврди закрепнување или постојаност на токсичните ефекти. Температурата на која 
се изведува тестот треба да се одржува на 22 ± 3 oC.  

Во идеален случај, релативната влажност треба да се одржува меѓу 30 и 70 %, но ова може 
да не биде изводливо во одредени случаи (на пр. тестирање на одредени аеросоли). 
Одржувањето на благ негативен притисок во внатрешноста на комората (≤ 5 mm вода) 
ќе спречи протекување на супстанцијата на околната површина. За време на изложеноста 
на животните не треба да им се дава храна и вода. 

Треба да се користи динамичен инхалациски систем со соодветен аналитички систем за 
контрола на концентрацијата. За да се утврдат соодветните концентрации на изложеност 
се препорачува пробен тест. Протокот на воздух треба да се прилагоди за да се обезбеди 
воедначеност на условите во комората за изложување. Системот треба да овозможи 
постигнување на стабилни услови на изложеност во најкус временски период. 

Треба да се мери и следи: 

(а) стапката на проток на воздух (непрестано), 

(б) фактичката концентрација на супстанцијата измерена во зоната за дишење. За време 
на дневната изложеност концентрацијата не треба да варира повеќе од ± 15 %  од 
средната вредност. Сепак, во случј со одредени аеросоли, можно е да не се постигне овој 
степен на контрола, и тогаш би бил прифатлив поширок опсег на отстапување. За време на 
целокупното траење на студијата, треба да се вложат крајни напори за да се одржи 
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постојаноста на концентрациите. Кога станува збор за аеросоли, треба да се изведе 
најмалку една анализа неделно за големината на честичките за секоја испитувана група, 

(в) температурата и влажноста, доколку е можно, во континуитет. 

За време и по изложувањата се врши системска евиденција; за секое животно треба да се 
води поединечна евиденција. Сите животни треба да се набљудуваат секојдневно и да се 
бележат знаците на токсичност, вклучително времето на појавување, степенот и 
времетраењето. Набљудувањето треба да опфати промени на кожата и крзното, очите, 
мукозните мембрани, како и респираторниот, циркулаторниот, автономниот и 
централниот нервен систем и соматомоторните активности и начинот на однесување. 
Телесната тежина на животните треба да се мери неделно. Исто така се препорачува 
неделно мерење на внесувањето храна. Неопходно е редовно набљудување на 
животните за да се спречи губење на животни од причини како канибализам, автолиза на 
ткиво или ставање во погрешна комора. На крајот од студијата, на сите преживеани 
животни освен оние во пропратните групи се врши аутопсија. Животните во состојба на 
умирање и оние во огромни болки и страдање треба да се отстранат кога ќе се 
забележат, и треба да се усмртат на хуман начин и врз нив да се изврши аутопсија. 

На крајот од тестот на сите животни вклучително и оние од контролната група се вршат 
следните прегледи: 

(i) хематолошко испитување, кое опфаќа најмалку определување на хематокрит, 
концентрација на хемоглобин, број на еритроцити, вкупен и диференцијален број на 
леукоцити и мерење на капацитетот на коагулација; 
(ii) клинички биохемиски анализи на крвта кои вклучуваат најмалку еден параметар за 
функцијата на црниот дроб и бубрезите: Серумска аланин-аминотрансфераза (претходно 
позната како глутамат-пируват-трансаминаза), серумска-аспартат аминотрансфераза 
(претходно позната како глутамат-оксалоацетат-трансаминаза), азот во уреа, албумин, 
креатинин во крвта, вкупен број на билирубини и серумски протеини;  

Други испитувања кои може да бидат потребни за соодветна евалуација на токсичноста 
опфаќаат калциум, фосфор, хлорид, натриум, калиум, посна гликоза, анализа на липиди, 
хормони, ацидо-базна рамнотежа, метхемоглобин и активност на холинестераза. 

Може да се применат и дополнителни клинички био-хемиски тестови, онаму каде има 
потреба, за да се прошири испитувањето на утврдените токсични ефекти. 

1.6.3.1. Макроскопска аутопсија 

Сите животни во студијата треба да подлежат на целосна макроскопска аутопсија. Црниот 
дроб, бубрезите, надбубрежните жлезди, белите дробови и тестисите треба да се извадат 
мокри, а за да се избегне сушење тоа треба да се изведе веднаш по десекцијата. Органите 
и ткивата (респираторниот тракт, црниот дроб, бубрезите, слезината, тестисите, 
надбубрежните жлезди, срцето и сите други органи кај кои се забележуваат макрскопски 
лезии или промена во големината) треба да се зачуваат во соодветна средина за можни 
идни хистопатолошки испитувања. Белите дробови треба да се извадат неоштетени, се 
мерат и третираат со соодветен фиксатор за да се одржи нивната структура. 

1.6.3.2. Хистопатолошки преглед 

Во групите со висока концентрација и во контролните групи, хистолошкиот преглед треба 
да се изведе на сочувани органи и ткива. Органите и ткивата кои покажуваат дефекти 
кои се припишуваат на супстанцијата при највисокота доза треба да се испитаат во сите 
групи со помало дозирање. На животните во секоја пропратна група треба да се изврши 
хистопатолошки преглед со особен акцент на оние органи и ткива за кои е утврдено дека 
покажуваат ефекти во другите третирани групи. 
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2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да бидат сумирани во табеларна форма, каде за секоја тест група ќе 
биде прикажан бројот на животни на почетокот од тестот и бројот на животни кои 
покажуваат посебен тип на лезија. 

Сите согледани резултати треба да се оценат со соодветен статистички метод. Може да 
се користи било кој официјално одобрен статистички метод. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕТШТАЈ ЗА ТЕСТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

— вид, сој, потекло, услови во животната средина, исхрана, итн.,  

— услови за тестирање. 

Опис на апаратурата за изложување, вклучително конструкција, вид, димензии, извор на 
воздух, систем за генерирање аеросоли, метод на климатизација на воздух, 
прочистување на испуштениот воздух и начин на чување на животни во комората кога 
се користи. Треба да се опише и опремата за мерење на температурата, влажноста на 
воздухот и, кога е соодветно, стабилноста на концентрација или дистрибуција на 
големината на честичките на аеросолите. 

Податоци за изложеност: 

Овие податоци треба да се распределат во табела и презентираат со средна вредност и 
мерка на варијабилност (на пр., стандардна девијација) и по можност го опфаќаат 
следното: 

(а) брзина на проток на воздух во опремата за вдишување; 

(б) температура и влажност на воздухот; 

(в) номинални концентрации (вкупна количина на супстанција за испитување во опремата 
за вдишување поделена со волуменот на воздух); 

(г) вид на носач(вехикулум), ако се користи; 

(д) реални концентрации во испитуваната зона на дишење; 

(ѓ) средна маса на аеродинамичен дијаметар (ММАД) и геометриска стандардна 
девијација (ГСД) ; 

— податоци за токсична реакција по пол и концентрација, 

— време на смрт за време на студијата, односно податоци за животните што 
преживеале до крајот (пред усмртувањето), 

— опис на токсични или други ефекти, висина на доза без ефекти,  

— време на забележување на сите абнормални знаци и подоцнежни промени, 

— податоци за исхрана и телесна тежина, 

— изведени хематолошки тестови и резултати, 

— изведени клинички биохемиски тестови и резултати, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултати онаму каде е можно, 

— дискусија за резултатите, 
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— интерпретација на резултатите. 

 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б (Г). 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б (Д). 

 

Б. 9. ТОКСИЧНОСТ ПРИ ПОВТОРЕНИ ДОЗИ (28 ДЕНА) (ПРИ КОНТАКТ СО КОЖА) 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види исто Општ вовед Дел Б (А). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б (Б). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се нанесува на кожата секој ден во се поголеми дози на 
неколку групи животни за експериментирање, по една висина на доза на една група во 
период од 28 дена. За време на периодот на примена на супстанцијата, животните 
внимателно се набљудуваат секој ден за знаци на токсичност. На животните кои умираат 
за време на тестот се врши аутопсија, а на крајот од тестот животните кои преживеале се 
усмртуваат и на нив исто така се врши аутопсија. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

 Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовка 

Животните се чуваат во ескпериментални услови за чување и исхрана најмалку пет дена 
пред почетокот на истиот. Пред тестот, животните по случаен избор се распоредуваат во 
групи за третирање и контролни групи. Непосредно пред тестирањето, крзното се стрижи 
од задниот дел на трупот на животните што се испитуваат.  Крзното може и да се 
избричи, но тоа треба да се изведе околу 24 часа пред тестот. Стрижењето или 
бричењето најчесто е потребно да се повтори приближно секоја недела.  Кога крзното се 
стрижи или бричи, треба да се внимава да не се оштети кожата. За нанесување на 
супстанцијата за испитување, најмалку 10% од телесната површина треба да биде без 
влакна.  Кога се одлучува за областа која треба да се исчисти од влакна и од димензиите 
на облогата со кое ќе се покрие таа површина треба да се земе предвид тежината на 
животното.  Кога се испитуваат цврсти материи кои по потреба можат да се иситнат во 
прав, супстанција треба во доволна мера да се навлажни со вода или, онаму каде е 
потребно, со соодветен носач(вехикулум) за да се обезбеди добар контакт со кожата. 
Течните супстанции за испитување вообичаено се користат неразредени. Супстанцијата се 
нанесува пет до седум пати неделно.  
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1.6.2. Услови за тестирање 

1.6.2.1. Животни за експериментирање 

Може да се користат возрасни стаорци, зајаци или заморчиња. Може да се користат и 
други видови, но со обезбедена оправданост за изборот. 

На почетокот на студијата варијацијата во тежината на животните треба да биде 
минимална и да не надмине ± 20 % од средната вредност на тежината. 

1.6.2.2. Број и пол 

Најмалку 10 животни (пет мажјаци и пет женки) со здрава кожа треба да се користат на 
секоја висина на доза. Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Доколку се 
планирани усмртувања во меѓувреме, бројот на животни треба да се зголеми за онолку 
животни колку што е планирано да се усмртат пред крајот на студијата. Покрај ова, може 
да се третира пропратна група од 10 животни (по пет животни од секој пол) со висока доза 
во период од 28 дена и да се набљудува во поглед на реверзибилност, отпорност или 
задоцнета појава на токсични ефекти, во времетраење од 14 дена по третирањето. Исто 
така, се користи и пропратна група од 10 контролни животни (по пет животни од секој пол). 

1.6.2.3. Висини на доза  

Потребни се најмалку три висини на доза се со една контрола или една контрола 
составена од носач(вехикулум) доколку се користи носач(вехикулум).. Времетраењето на 
изложеноста треба да изнесува најмалку шест часа дневно. Нанесувањето на 
супстанцијата треба да се изведува во сличен временски период секој ден, и истото да 
биде прилагодено во интервали (еднаш или двапати неделно) за да се одржи постојана 
висина на доза во однос на телесната тежина на животните. Со исклучок на третманот со 
супстанцијата, со животните во контролната група треба да се постапува на ист начин 
како со оние во испитуваната група. Доколку поради полесно дозирање се користи 
носач(вехикулум), контролната група на која се применува носачот(вехикулумот) треба 
да се дозира на ист начин како и третираните групи, и тие треба да примат иста количина 
на супстанција како и групата со највисока доза. Највисоката концентрација треба да 
предизвика токсични ефекти но  смртни случаи не смее да има или може да се јават само 
во ретки случаи. Најниската концентрација не би требала да произведе никакви ефекти на 
токсичност. Онаму каде постои применлива процена на степенот на изложеност кај луѓето, 
најниската концентрација треба да биде малку поголема од проценетиот степен. Во 
идеален случај, средната висина на доза треба да произведе минимално согледливи 
токсични ефекти. Доколку помеѓу највисоката и најниската концентрација се користи повеќе 
од една концентрација, тие треба да се применуваат во интервали за да може да се 
степенуваат нивните токсични ефекти. Кај групите третирани со ниски и средни дози и во 
контролните групи, стапката на смртни случаи треба да биде ниска за да се дојде до 
разбирлива оцена на резултатите. 

Доколку примената на супстанција произведе сериозно надразнување на кожата, 
концентрациите треба да се намалат, а ова може да доведе до намалување или отсуство 
на други токсични ефекти при примена на висока доза. Освен тоа, доколку кожата доста 
се оштетила, можеби ќе биде неоходно студијата да се заврши и да се отпочне со нова 
студија со пониски концентрации. 

1.6.2.4. Граничен тест(Тест на гранична доза) 

Доколку во прелиминото испитување со висина на доза од 1 000 mg/kg, или повисока доза  
поврзана со можна изложеност кај луѓе, ако е позната, не произведе токсични ефекти, 
понатамошно тестирање се смета за непотребно. 

1.6.2.5. Период на набљудување 

Животните што се испитуваат треба да се набљудуваат секојдневно за знаци на 
токсичност. Времето на смрт и времето во кое се појавуваат и исчезнуваат знаците на 
токсичност треба да се евидентира.  
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1.6.3. Постапка 

Животните треба поединечно да бидат сместени во кафези. Во идеални услови, животните 
секојдневно се изложуваат на супстанцијата, седум дена во неделата, во период од 28 дена. 
Животните во пропратната група избрани за дополнително набљудување треба да се 
задржат дополнителни 14 дена без третман за да се утврди закрепнување или 
продолженост на токсичните ефекти. Времетраењето на изложеноста треба да изнесува 
најмалку шест часа дневно. 

Супстанцијата треба рамномерно да се нанесе на површина која претставува околу 10% 
од вкупната телесна површина. Кај високо токсични супстанции, површината може да биде 
и помала, но во секој случај треба да биде покриена колку што е можно повеќе со тенок и 
рамномерен слој. 

За време на изложеноста, супстанцијата се држи во контакт со кожата со помош на 
порозна облога од газа и самолеплива трака што не ја надразнува кожата. Површината 
што се испитува треба дополнително да се прекрие на соодветен начин за да се  задржат 
облогата и супстанцијата на место и да се обезбеди дека животните не можат орално да ја 
внесат супстанцијата. Може да се користат имобилизатори за да се спречи внесување на 
супстанцијата но не се препорачува целосна имобилизација. Како алтернатива може да се 
употреби заштитна крагна (оглавник).  

На крајот од периодот на изложеност треба да се отстрани остатокот од супстанцијата 
онаму каде е изводливо со помош на вода или некој друг соодветен метод на чистење на 
кожата. 

Сите животни треба да се набљудуваат секојдневно и да се бележат знаците на токсичност, 
вклучително време на појавување, степен и траење. Набљудувањето треба да опфати 
промени на кожата и крзното, очите, мукозните мембрани, како и респираторниот, 
циркулаторниот, автономниот и централниот нервен систем и соматомоторните 
активности и начинот на однесување. Телесната тежина на животните треба да се мери 
неделно. Исто така се препорачува неделно мерење на внесување храна. Неопходно е 
редовно набљудување на животните за да се спречи губењето животни поради 
канибализам, автолиза на ткива или погрешно сместување. На крајот од студијата, на сите 
преживеани животни во не-пропратните третирани групи се врши аутопсија. Животните во 
состојба на умирање и оние во огромни болки и страдање треба да се отстранат кога ќе 
се забележат, и треба да се усмртат на хуман начин и врз нив да се изврши аутопсија. 

На крајот од тестот на сите животни, вклучително и оние од контролната група се вршат 
следните прегледи: 

(i) хематолошко испитување, кое опфаќа најмалку определување на хематокрит, 
концентрација на хемоглобин, број на еритроцити, вкупен и диференцијален број на 
леукоцити и мерење на капацитетот на коагулација; 

(ii) клинички биохемиски анализи на крвта кои вклучуваат најмалку еден параметар за 
функцијата на црниот дроб и бубрезите: Серумска аланин-аминотрансфераза (претходно 
позната како глутамат-пируват-трансаминаза), серумска-аспартат аминотрансфераза 
(претходно позната како глутамат-оксалоацетат-трансаминаза), азот во уреа, албумин, 
креатинин во крвта, вкупен број на билирубини и серумски протеини;  

Други прегледи кои може да бидат неопходни за соодветна оцена на токсичноста 
опфаќаат калциум, фосфор, хлорид, натриум, калиум, посна гликоза, анализа на липиди, 
хормони, ацидо-базна рамнотежа, метхемоглобин и активност на холинестераза. 

Може да се применат и дополнителни клинички био-хемиски тестови, онаму каде има 
потреба, за да се прошири испитувањето на согледаните токсични ефекти. 

1.6.4. Макроскопска аутопсија 

Сите животни во студијата треба да подлежат на целосна макроскопска аутопсија. Веднаш 
по дисекцијата додека се мокри, треба да се измерат црниот дроб, бубрезите, 
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надбубрежните жлезди, белите дробови и тестисите за да се избегне исушување. 
Органите и ткивата, т.е. нормалната и третираната кожа, црниот дроб, бубрезите, 
слезината, тестисите, надбубрежните жлезди, срцето и целните органи (кај кои се 
забележуваат макрскопски лезии или промена во големината) треба да се зачуваат во 
соодветно средство за можни идни хистопатолошки испитувања. 

1.6.5. Хистопатолошки преглед 

Во групите третирани со висока концентрација и во контролните групи, хистолошкиот 
преглед треба да се изведе на сочувани органи и ткива. Органите и ткивата со 
оштетувања кои се припишуваат на високата концентрација на супстанција треба 
детално да се испитаат и кај животни од групи третирани со ниски концентрации. На 
животните во пропратните групи треба да се изврши хистопатолошки преглед со особен 
акцент на оние органи и ткива кај кои во другите третирани групи е утврдено дека 
покажуваат токсични ефекти. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да бидат сумирани во табеларна форма, каде за секоја испитувана 
група ќе биде прикажан бројот на животни на почетокот од тестот и бројот на животни кои 
покажуваат посебен тип на лезија. 

Сите согледани резултати треба да се оценат со соодветен статистички метод. Може да 
се користи било кој официјално одобрен статистички метод. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕТШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

— податоци за животните (вид, сој, потекло, услови во животната средина, исхрана, 
итн.), 

— услови за испитување (вклучувајќи го и видот на облогата: оклузивна или 
неоклузивна), 

— висини на доза (вклучително носач (вехикулум), ако се употреби) и концентрации, 

— степен на кој нема токсични ефекти, каде е можно, 

— податоци за реакција на токсичност по пол и доза, 

— време на смрт за време на студијата, односно дали животните преживеале до крајот 
на испитувањето, 

— токсични или други ефекти, 

— време на забележување на секој абнормален знак и подоцнежни промени, 

— податоци за исхраната и телесната тежина, 

— изведени хематолошки тестови и резултати, 

— изведени клинички биохемиски тестови и резултати, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултатите онаму каде е можно, 

— дискусија за резултатите, 

— интерпретација на резултатите. 
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3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б (Г). 

 

4.  ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б (Д). 

 

Б.10. МУТАГЕНОСТ – ТЕСТ ЗА ХОРМОЗОМСКА АБЕРАЦИЈА КАЈ ЦИЦАЧИ IN VITRO 
1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 473, Тест за хромозомска аберација кај 
цицачи In Vitro (1997). 

1.1. ВОВЕД 

Целта на in vitro тестот за хромозомска аберација е да идентификува агенси кои 
предизвикуваат структурни хромозомски аберации кај култивирани клетки кај цицачи 
(1)(2)(3). Структурните аберации може да бидат од два типа, хромозомски или хроматидни. 
Кај поголемиот дел од хемиските мутагени, предивиканите аберации се од хроматиден 
тип, но се појавуваат и аберации од хромозомски тип. Зголемувањето на полиплоидијата 
може да укаже дека хемикалијата има капацитет да предизвика нумерички аберации. 
Сепак, овој метод не е создаден за да измери нумерички аберации и вообичаено не се 
користи за таа цел. Хромозомските мутации и сродните појави се причина за многу 
генетски заболувања кај луѓето и постојат цврсти докази дека хромозомските мутации и 
појавите сродни на нив кои предизвикуваат измени во онкогените и гените-супресори на 
тумор од соматските ќелии се поврзани со ракот кај луѓето и испитуваните животни.  
Во тестот за хромозомска аберација in vitrо може да се користат култури на трајни 
клеточни линии, клеточни соеви или примарни клеточни култури. Клетките кои се користат 
се избрани врз основа на способноста за раст во културата, стабилност на кариотип, број 
на хромозоми, разновидност на хромозоми и спонтана фреквенција на хромозомски 
аберации. 
За тестовите изведени in vitro вообичаено е потребен надворешен (егзоген) извор на 
метаболичко активирање.  Овој систем на метаболичко активирање не може целосно да ги 
имитира in vivo условите кај цицачите. Треба да се води грижа да се избегнуваат услови 
кои би довеле до позитивни резултати кои не отсликуваат суштинска мутагеност и може да 
произлезат од промени во pH вредноста, осмоларност или високо ниво на 
цитотоксичност (4)(5). 
Овој тест се користи за да пребарување на можни мутагени и канцерогени кај цицачите. 
Многу соединенија кои се позитивни на овој тест се канцерогени кај цицачите; сепак, не 
постои совршена поврзаност меѓу овој тест и канцерогеноста. Поврзаноста зависи од 
класата на хемикалија и постојат се повеќе докази за постоење на канцерогени кои не се 
забележуваат со овој тест бидејќи се чини делуваат преку поинакви механизми, а не начин 
со кој директно ќе ја оштетат ДНК. 

Види исто Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Аберација од хроматиден тип: структурно хромозомско оштетување изразено со 
кршење на еден хроматид или кршење и соединување меѓу хроматиди.  

Аберација од хромозомски тип: Структурно хромозомско оштетување изразено со 
кршење, или кршење и соединување на два хроматиди на исто место.  

Ендоредупликација: процес во кој по С периодот на репликација на ДНК, јадрото не 
преминува во митоза туку започнува друг С период. Резултатот е хромозоми со четири, 
осум, 16, ... хроматиди. 
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Прекин (тесен спој): Ахроматска лезија помала од ширината на еден хроматид и со 
минимална неизрамнетост на хроматидите. 

Митотичен индекс: Размерот на клетки во метафазата поделени со вкупниот врој 
клетки забележани во една популација на клетки; показател на степенот на 
размножување (пролиферација) на таа популација.  

Нумеричка аберација: Промена во бројот на хромозоми од нормалниот број 
карактеристичен за користените клетки. 

Полиплоидија: Многукратно од хаплоидниот број на хромозоми (n) покрај диплоидниот 
број (т.е.  3n, 4n итн.). 

Структурна аберација: промена во хромозомската структура забележлива со 
микроскопски преглед на на поделба на клетките во метафаза, во форма на делиции и 
фрагменти, транспозиција или реципрочна транслокација.  

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Клеточните култури се изложуваат на супстанцијата со и без метаболичко активирање. Во 
однапред одредени интервали по изложеноста на клеточните култури на супстанцијата, се 
третираат со супстанција за запирање на метафаза (на пр.,  Colcemid®  или колхицин), 
собрани и обоени, клетките од метафазата микроскопски се анализираат за присуство на 
хромозомска аберација. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовка 

1.4.1.1. Клетки 

Може да се користат различни клеточни низи, соеви или примарни клеточни култури, 
вклучувајќи и човечки клетки (на пр. фибробласти на кинески хрчак, хумани или други 
лимфоцити од периферна крв кај цицачи. 

1.4.1.2. Средини и услови за култивирање 

За одржување на културите треба да се употребат соодветни средини (хранливи подлоги) 
за култивирање и да се обезбедат услови за инкубација (садови за култури, 
концентрација на CO2, температура и влажност). Трајните клеточни низи и соеви треба 
редовно да се проверуваат за стабилност во модален хромозомски број и отсуство на 
контаминација на микоплазмата, а доколку постои, тогаш не смеат да се користат. Треба да 
биде познато нормалното траење на клеточниот циклус и условите за култивирање на 
култура кои се користат. 

1.4.1.3. Подоготовка на култури 

Трајни клеточни низи и соеви: Клетките се размножуваат од матични култури, посадени во 
хранлива подлога во густина која нема да дозволи клетките да станат конфлуентни пред 
периодот за издвојување, и се инкубираат на 37 oC. 

Лимфоцити: Целата крв се третира со анти-коагулант (на пр. хепарин) или одвоени 
лимфоцити одвоени од здрави животни се додаваат во хранлива подлога за 
размножување на клетки која содржи одреден митоген (на пр. фитохемаглутинин) и се 
инкубираат на 37 oC. 

1.4.1.4. Метаболичко активирање 

Клетките треба да бидат изложени на супстанцијата во присуство и отсуство на 
соодветен систем за метаболичко активирање. Најчесто користен систем е пост 
митохондријалната фракција (S9) подготвена од црниот дроб на глодарите третирани со 
агенси за ензимска индукција како што се: Ароклор 1254 (6)(7)(8) (9), или смеса од 
фенобарбитон и ß–нафтофлавон (10)(11)(12). 
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Пост-митохондријалната фракција најчесто се користи во концентрации во опсег од 1-10 % 
v/v во крајната подлога за испитување. Состојбата на системот за метаболичко активирање 
може да зависи од класата на хемикалијата која се испитува.  Во некои случаи може да 
биде соодветно да се искористи повеќе од една концентрација на пост-митохондријална 
фракција. 
Одреден број на процеси, вклучително и создавањето на генетски одгледани клеточни низи 
во кои се изразуваат одредени активирачки ензими, може да го одредат потенцијалот за 
ендогено активирање. Изборот на клеточни низи треба да биде научно оправдан (на пр. 
релевантноста на цитохромниот P450 изоензим за метаболизмот на супстанцијата за 
испитување). 

1.4.1.5. Супстанција за испитување/Подготовка 

Цврстите испитни супстанции треба да се растворат или суспендираат во соодветни 
растворувачи или носачи (вехикулуми) и по потреба да се разредат пред третманот на 
клетките. Течните испитни супстанции може да се додадат директно на системите за 
испитување и/или да се разблажат пред третманот. Треба да се употреби свежо 
подготовка на супстанцијата, освен во случај кога податоците за стабилност укажуваат 
дека е прифатливо истата да се чува. 

1.4.2. Услови за тестирање 

1.4.2.1. Растворувач/носач(вехикулум) 

Не треба да постои сомнеж дека растворувачот/носачот(вехикулумот) ќе предизвика 
хемиска реакција со супстанцијата за испитување и треба да бидат погодни за 
преживување на клетките и делување на S9. Доколку покрај добро познатите 
растворувачи/носачи(вехикулуми) се користат одредени други, нивната вклученост треба да 
биде поддржана со податоци кои укажуваат на нивната погодност. Секојпат кога е можно, 
се препорачува да се даде предност на употребата на воден 
растворувач/носач(вехикулум). Кога се испитуваат супстанции нестабилни во вода, не 
смеат да се користат органски растворувачи кои содржат вода. Водата може да се 
отстрани со помош на молекуларно сито. 

1.4.2.2. Концентрација на изложеност 

Меѓу критериумите кои треба да се разгледаат при определувањето на највисока 
концентрација се наоѓаат цитотоксичноста, растворливост во системот што се испитува и 
промени во pH вредноста или осмолалноста. 

Цитотоксичноста може да се утврди со или без метаболичко активирање во главниот 
експеримент со употреба на соодветни индикации на интегритетот и растот на клетките, 
како што е степенот на конфлуентност, број на живи клетки или митотичен индекс. Може 
да биде корисно да се одреди цитотоксичноста и растворливоста во прелиминарниот 
екперимент. 

Треба да се користат најмалку три концентрации погодни за анализа. Онаму каде има појава 
на цитотоксичност, тие концентрации треба да покриваат спектар од најголема токсичност, 
па се до најмала или никаква токсичност; ова обично значи дека разликата меѓу 
концентрациите не смее да биде поголема од факторите меѓу 2 и √10. Во време на 
издвојување на клетките, највисоката концентрација треба да покаже значително 
намалување на степенот на конфлуентност, број на клетки или митотичен индекс (сите над 
50%).  Митотичниот индекс претставува само посреден критериум за  
цитотоксични/цитостатични ефекти и зависи од времето поминато по обработката. Сепак, 
митотичниот индекс е прифатлив за суспензија на култури кај кои други мерки за 
токсичност може да бидат неефикасни и непрактични. Податоците за кинетиката на 
клеточниот циклус, како што е просечното време на генерирање (АГТ), може да се 
искористат како дополнителни податоци. Сепак, АГТ е само просечна вредност која не 
секогаш го открива постоењето на задоцнети субпопулации, па дури и благо покачување во 
просечното време на генерирање може да се поврзе со значително одлагање на 
настанувањето на оптимален број на аберации. 
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За релативно нецитотоксични супстанции, максималната концентрација за испитување 
треба да изнесува 5 μl/ml, 5 mg/ml или 0,01 M, зависно која е најниска. 

За релативно нерастворливи супстанции кои не се токсични при концентрации пониски од 
оние во кои не се раствораат, највисоката употребена доза треба да биде една 
концентрација над границата на растворливост во крајната клеточна подлога за 
размножување на култури на крајот од периодот на третирање. Во одредени случаи (на пр. 
кога токсичноста се јавува само кај концентрации повисоки од најниската концентрација во 
која супстанцијата е нерастворлива) се препорачува да се направат испитувања на повеќе 
од една концентрација со видливо таложење. Може да биде корисно да се процени 
растворливоста на почетокот и на крајот од третманот, бидејќи растворливоста може да се 
промени во текот на изложеноста во системот на испитување поради присуството на 
клетки, S9, серум, итн. Нерастворливоста може да се утврди со голо око. Талогот не 
треба да попречи во одредувањето на степенот на токсичност. 

1.4.2.3. Негативни и позитивни контроли 

Во секој експеримент треба истоверемено да се вклучат позитивни и негативни 
(растворувачи или носачи(вехикулуми) контроли, со или без метаболичко активирање. 
Кога се користи метаболичко активирање на хемикалии за позитивна контрола, треба да 
се користи таа кај која е потребно активирање за да произведе мутагена реакција. 

Позитивните контроли треба да користат познат кластоген и степени на изложеност кај кои 
се очекува да дадат повторливо и утврдливо зголемување на подлогата (позадината), што 
ја покажува чувствителноста на системот за испитување.   

Концентрациите на позитивните контролни треба да бидат така одбрани што ефектите да 
бидат јасни, но лицето кое ги чита резултатите не може веднаш да го забележи 
идентитетот на кодираните микроскопски препарати. Примерите на супстанции за 
позитивна контрола опфаќаат: 

 

Состојба на метаболичко 
активирање 

Супстанција CAS Бр. EINECS Бр. 

Метил метансулфонат 66-27-3 200-625-0 

Етил метансулфонат 62-50-0 200-536-7 

Етил нитросуреа 759-73-9 212-072-2 

Митомицин Ц 50-07-7 200-008-6 

Отсуство на надворешно 
метаболичко активирање 

4-нитрокинолин-Н-
оксид 

56-57-5 200-281-1 

Бензо[а] пирен 50-32-8 200-028-5 Отсуство на надворешно 
метаболичко активирање 

Циколфосфамид 

Цикофосфамид 
монохидрат 

50-18-0  

6055-19-2 

 

200-015-4 
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Може да се користат други соодветни супстанции за позитивна контрола. Треба да се 
разгледа можноста за употреба на хемикалии за позитивна контрола кои спаѓаат во иста 
класа на опасности како и испитуваната супстанција, ако таквите хемикалии стојат на 
располагање. 

Во секое издвојување клетки треба да се вклучат и негативните контроли, кои се состојат 
само од растворувач или носач(вехикулум) во хранливата подлога за третирање и се 
третираат на ист начин како и културите. Освен тоа, нетретираните контроли треба исто 
така да се користат освен ако не постојат податоци од претходни студии кои докажуваат 
дека избраниот растворувач не предизвикува штетни или мутагени ефекти. 

1.4.3. Постапка 

1.4.3.1. Третман со супстанцијата за испитување 

Размножените клетки се третираат со супстанцијата во присуство и отсуство на систем за 
метаболичко активирање. Третманот на лимфоцитите треба да започне околу 48 часа по 
стимулацијата на митоза. 

1.4.3.2. Обично кај секоја концентрација треба да се употребат две паралелни култури, а 
употребата на две паралелни култури посебно се препорачува кај негативни контролни 
култури/култури што се третираат со растворувач. Онаму каде се јавува минимална 
варијација меѓу паралелните култури (13)(14), според претходно добиените податоци, 
може да биде прифатливо да се користат поединечни култури за секоја концентрација. 

Гасовитите или испарливите супстанции треба да се тестираат со соодветни методи, 
на пример во непропусливи садови за култури (15)(16). 

1.4.3.3. Време на издвојување („берење“) клетки од културата 

Во првиот експеримент, клетките треба да се изложат на супстанцијата со или без 
метаболичко активирање, во времетраење од три до шест часа, и да се издвојат 
примероци во временски еквивалент од околку 1,5 од должината на нормалниот 
клеточен циклус по почетокот на третманот (12). Доколу со оваа постапка се добијат 
негативни резултати со и без активирање, треба да се изведе дополнителен експеримент 
без активирање, со продолжен третман се до земањето примероци во временски 
еквивалент од околку 1,5 од должината на нормалните клеточни циклуси.  Одредени 
хемикалии може да бидат полесно откриени при време на третман/  земање примероци 
подолго од 1,5 од должина на циклусот.  Негативните резултати со метаболичко 
активирање треба да бидат потврдени засебно за секој случај. Во оние случаи каде 
потврдувањето на негативни резултати не се смета за неопходно, треба да се наведат 
причините за тоа. 
1.4.3.4. Подготовка на хромозоми 
Клеточните култури се третираат со Colcemid® или колхицин најчесто еден до три часа пред 
да се издвојат. Секоја клеточна култура се издвојува и процесира засебно за подготовка на 
хромозоми. Подготовката на хромозоми опфаќа хипотоничен третман на клетките, 
фиксација и боење. 
1.4.3.5. Анализа 
Сите микроскопски препарати, вклучително и оние од позитивна и негативна контрола треба 
засебно да се кодираат пред микроскопската анализа. Бидејќи постапката на фиксација 
често предизвикува кршење на дел од клетките од метафазата и настанува загуба на 
хромозоми, оценетите клетки треба да содржат број на центромер еднаков на модалниот 
број ± 2 за сите клеточни видови. За секоја концентрација и контрола треба да се бодуваат 
најмалку 200 добро видливи (распространети) метафази рамномерно поделени во 
културите за споредба. Овој број може да се намали ако се набљудува поголем број на 
аберации. 
Иако целта на тестот е да се откријат стуктурните хромозомски аберации, важно е да се 
евидентира појава на полиплоидија и ендоредупликација доколку се забележат такви 
појави. 
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2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

 
Клетката претставува екпериментална единица, такашто треба да се оцени процентот на 
клетки со структурна хромозомска аберација(и). Потребно е да се забележат различни 
типови на структурни хормозомски аберации заедно со нивните броеви и фреквенција за 
испитуваните и контролните култури. Празнините се бележат поединечно и се наведуваат 
во извештајот, но вообичаено не се вклучени во вкупната фреквенција на аберацијата. 

Исто така, треба да се забележат и резултатите од истовременото мерење за 
цитотоксичност за сите третирани и негативни контролни култури во главните 
експерименти за аберација. 

Треба да се обезбедат податоци за секоја култура поединечно. Покрај тоа, сите податоци 
треба да бидат сумирани во табеларна форма. 

Потврда на јасна позитивна реакција не е потребна. Двосмислените резултати треба да се 
разјаснат со понатамошно тестирање, по можност со измена на условите за 
експериментирање. За потребата од потврда на негативни резултати се дискутира во 
1.4.3.3. Во понатамошните експерименти треба да се разгледа можноста за измена на 
параметрите на студијата за да се прошири опсегот на услови што се анализираат. 
Параметрите на студијата кои би можеле да се изменат опфаќаат временски интервали 
меѓу примената на различни концентрации и услови за метаболичко активирање. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Постојат неколку критериуми за определување на позитивен резултат, како што е 
зголемување поврзан со концентрација или повторлив пораст во бројот на клетки со 
хромозомски аберации. Најпрвин треба да се разгледа билошката важност на резултатите. 
Може да се користат статистички методи како помошни средства при оцената на 
резултатите од тестот (3)(13). Сепак, статистичката важност не треба да биде 
единствениот одлучувачки фактор за определување на позитивна реакција. 

Зголемувањето во бројот на полиплоидни клетки може да укаже на тоа дека супстанција 
што се испитува поседува потенцијал за да ги попречи митотичните процеси и да 
предизвика нумерички хромозомски аберации. Порастот во бројот на клетки со 
ендоредуплицирани хромозоми може да укаже на тоа дека супстанцијата поседува 
потенцијал да ја попречи прогресијата (одвивањето) на клеточниот циклус (17)(18). 

Се смета дека супстанцијата кај која резултатите не ги исполнуваат горенаведените 
критериуми во овој систем не е мутагенична. 

Иако повеќето експерименти ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки 
случаи податоците ќе спречат да се донесе конечен заклучок за активноста на 
супстанцијата што се испитува. Резултатите може да останат двосмислени или 
сомнителни без оглед на бројот на повторени експерименти. 

Позитивните резлутати од тестот за хромозомска аберација in vitrо укажуваат дека 
супстанцијата предизвикува хромозомски аберации во култивираните соматски клетки кај 
цицачите. Негативните резултати укажуваат дека под условите за тестирање, 
супстанцијата не предизвикува хромозомски аберации во култивираните соматски клетки 
кај цицачите. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ  

Извештајот за тестот треба да ги опфати следните податоци: 

Растворувач/носач(вехикулум): 
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— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— растворливост и стабилност на супстанцијата за испитување во 
растворувачот/носачot(вехикулумот), доколку се познати.  

Клетки: 

— вид и потекло на клетки, 

— кариотипни карактеристики и прикладност на користениот тип на клетки, 

— отсуство на микоплазма, зависно од случајот. 

— податоци за должината на клеточниот циклус, 

— пол на даватели на крв, целосна крв или издвоени лимфоцити, користен митоген,  

— број на постапки, зависно од случајот, 

— методи за одржување на клеточна култура, зависно од случајот, 

— модален број на хромозоми.  

Услови за тестирање: 

— идентификациска ознака (назив) на супстанцијата за спречување на метафаза, 
нејзината концентрација и времетраење на клеточнната изложеност, 

— образложение за изборот на концентрации и бројот на култури, вклучително  на пр. 
податоци за цитотоксичност и граници на растворливост, доколку стојат на располагање. 

— состав на хранливи подлоги, концентрација на CO2, зависно од случајот,  

— концентрација на супстанцијата што се испитува, 

— волумен на носач(вехикулум) и додадена супстанција за испитување, 

— температура на инкубација, 

— време на инкубација, 

— времетраење на третманот, 

— густина на клетки при засадување, зависно од случајот, 

— тип и состав на систем на метаболичко активирање, вклучително и критериуми за 
прифатливост, 

— позитивни и негативни контроли, 

— методи на подготовка на микроскопски препарати,  

— критериуми за оценување (читање) на аберации, 

— број на анализирани метафази, 

— методи за мерење на токсичност, 

— критериуми врз основа на кои студијата се сметаат за позитивна, негативна или 
двосмислена.      

Резултати: 

— знаци на токсичност, на пример, степен на конфлуентност, податоци за клеточен 
циклус, број на клетки, митотичен индекс, 

— знаци на таложење, 

— податоци за pH вредноста и осмолаlноста на подлогата за третирање, ако се 
утврдени, 

— дефиниција за аберации, вклучително и оштетувања (прекини), 
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— број на клетки со хромозомски аберации и вид на хромозомски аберации дадени 
поединечно за секоја третирана и контролна култура, 

— промена во плоидност, ако е забележана, 

— односот меѓу дозата и реакцијата, онаму каде е можно, 

— статистички анализи, доколку постојат, 

— податоци за истовремени негативни (растворувач/носач(вехикулум) и позитивни 
контроли, 

— податоци од претходно изведени негативни (растоворувач/носач(вехикулум) и 
позитивни контроли, вклучително и граници, средни вредности и стандардни 
отстапувања. 

Дискусија за резултатите. 

Заклучоци. 
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Б.11. МУТАГЕНОСТ- IN VIVO ТЕСТ ЗА ХОРМОЗОМСКА АБЕРАЦИЈА ВО КОСКЕНА СРЖ 
КАЈ ЦИЦАЧИ  

1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 475, Тест за хромозомска аберација во 
коскена срж кај цицачи (1997). 

1.1. ВОВЕД 

Тестот за хромозомска аберација во коскена срж кај цицачи in vivo се користи за 
откривање на структурни хромозомски аберации предизвикани од супстанцијата што се 
испитува во коскената срж кај животните, најчесто глодари (1)(2)(3)(4). Структурните 
хромозомски аберации може да бидат од два типа, хромозомски или хроматидни. 
Зголемувањето на полиплоидијата може да укаже дека хемикалијата има капацитет да 
предизвика нумерички аберации. Кај поголемиот дел од хемиските мутагени, 
предивиканите аберации се од хроматиден тип, но се појавуваат и аберации од 
хромозомски тип. Хромозомските мутации и сродните појави на нив се причина за многу 
генетски заболувања кај луѓето, а постојат значителни докази дека хромозомските мутации 
и појавите сродни на нив, кои предизвикуваат измени во онкогените и гените-супресори на 
тумор се поврзани со ракот кај луѓето и експерименталните системи.  

За овој тест вообичаено се користат глодари. Коскената срж е целното ткиво во овој 
тест, бидејќи е високо васкуларизирано ткиво и содржи популација на клетки со брза 
циклусна промена кои може да се изолираат и обработат. Други видови животни и 
целни ткива не се предмет на овој метод. 

Овој тест за хромозомска аберација е особено значаен за оцена на опасноста од 
мутагеност, особено во однос на фактот што дозволува да се земат предвид фактори на 
in vivo метаболизмот, фармакокинетиката и процесот на обновување на ДНК, иако може да 
постојат варијации меѓу видовите и ткивата. In vivo тестот е исто така корисен за 
понатамошни испитувања на мутагеничните ефекти што се откриваат со in vitro тестот. 
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Доколку постојат докази дека супстанцијата што се испитува или одреден реактивен 
меатболит нема да стигнат до целното ткиво, тогаш овој тест не е соодветно за употреба. 

Види исто Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Аберација од хроматиден тип: структурно хромозомско оштетување изразено со 
кршење на еден хроматид или кршење и повторно соединување меѓу хроматиди.  

Аберација од хромозомски тип: Структурно хромозомско оштетување изразено со 
кршење, или кршење и повторно соединување на два хроматиди на исто место.  

Ендоредупликација: процес во кој по S периодот на репликација на ДНК, не следи митоза 
на јадрото туку започнува друг S период. Резултатот е хромозоми со четири, осум, 16, ... 
хроматиди. 

Прекин (тесен спој): ахроматска лезија помала од ширината на еден хроматид и со 
минимална непорамнетост на хроматидот(ите). 

Нумеричка аберација: промена во бројот на хромозоми од нормалниот број 
карактеристичен за користените клетки. 

Полиплоидија: Многукратно од хаплоидниот број на хромозоми (n) покрај диплоидниот 
број (т.е.  3n, 4n итн.). 

Структурна аберација: промена во хромозомската структура забележлива со 
микроскопски прглед на поделба на клетките во метафазата, во форма на делиции и 
фрагменти, транспозиција или реципрочна транслокација.  

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Животните се изложуваат на супстанцијата на соодветен начин на изложување и по 
третманот се усмртуваат во одредени временски интервали. Пред усмртувањето, 
животните се третираат со агенс за запирање на метафаза (на пр. Colcemid®  или 
колхицин). Потоа се пристапува кон подготовка на хромозомите од клетките на коскената 
срж, кои се бојат, а клетките од метафазата се анализираат за хромозомски аберации. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовка 

1.4.1.1. Избор на вид на животни 

Вообичаено се користат стаорците и кинеските хрчаци, иако може да се користат и било 
кои други соодветни животни од видот цицачи. Треба да се користат најчесто 
употребуваните лабораториски соеви на млади здрави возрасни животни. На почетокот 
на студијата варијациите во тежината на животните треба да бидат минимални и да не 
надминат ± 20 % од средната вредност на тежината за секој пол. 

1.4.1.2. Услови за чување и исхрана 

Се применуваат општите услови наведени во општиот вовед во Дел Б, иако целната 
влажност треба да изнесува 50-60 %. 

1.4.1.3. Подготовка на животните 

Здрави млади возрасни животни се распределуваат по случаен избор во контролните и 
третираните групи. Кафезите треба да бидат наместени на начин на кој можните ефекти 
условени од поставеноста на истите ќе бидат сведени на минимум. Животните се 
означуваат со посебни ознаки. Животните се прилагодуваат на лабораториските услови 
најмалку пет дена. 

1.4.1.4. Подоготовка на дози 

Цврстите супстанции за испитување треба да се растворат или суспендираат во 
соодветни растворувачи или носачи(вехикулуми) и по потреба да се разредат пред 
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дозирање на животните. Течните супстанции за испитување може директно да се 
дозираат или да се разредат пред дозирањето. Треба да се употреби свежа подготовка на 
супстанцијата освен ако податоците за стабилност укажуваат дека е прифатливо истата 
да се чува. 

1.4.2. Услови за тестирање 

1.4.2.1. Растворувач/носач(вехикулум) 

Растворувачот/носачот(вехикулумот) не треба да произведе токсични ефекти на 
употребените нивоа на доза, и не треба да постои сомнеж дека предизвикува хемиска 
реакција со супстанцијата. Доколку покрај добро познатите 
растворувачи/носачи(вехикулуми) се користат одредени други, нивната вклученост треба 
да биде поддржана со податоци кои укажуваат на нивната компатибилност. Секојпат кога е 
можно, се препорачува да се даде предност на употребата на воден 
растворувач/носач(вехикулум). 

1.4.2.2. Контроли 

Истовремените позитивни и негативни (растворувач/носач(вехикулум)) контроли треба да 
бидат вклучени за секој пол во секој тест. Со исклучок на третманот со супстанцијата, со 
животните во контролната група треба да се постапува на ист начин како со оние во 
третираните групи. 

Позитивните контроли треба да произведат структурни аберации in vivo на степени на 
изложеност за кои се очекува да дадат видлив пораст во подлогата. Дозите на позитивни 
контроли треба да се одберат така што ефектите ќе бидат јасни, но лицето кои ги чита 
резултатите да не може веднаш да го открие индетитетот на кодираните микроскопски 
препарати. Прифатливо е позитивната контрола кај животните да се нанесе по пат 
различен од оној на супстанцијата и да се земат примероци само еднаш. Може да се 
разгледа употребата на хемикалии за позитивна контрола кои спаѓаат во истата класа на 
опасности како и супстанцијата што се испитува, ако таквите хемикалии стојат на 
располагање. Примерите на супстанции за позитивна контрола опфаќаат: 

 

Супстанција CAS Бр. EINECS Бр. 

Етил метансулфонат 62-50-0 200-536-7 

Етил нитросуреа 759-73-9 212-072-2 

Митомицин Ц 50-07-7 200-008-6 

Циколфосфамид 50-18-0 6055-19-2 200-015-4 

Триетиленемеламин 51-18-3 200-083-5 

При секое земање примероци треба да се употребат негативни контролни групи третирани 
само со растворувач или носач(вехикулум), со кои инаку се постапува на ист начин како и 
со третираните групи, освен кога податоците од претходни  студии укажуваат на 
прифатлива варијабилност и фрекфенции на појава на клетки со хромозомски аберации 
меѓу други животни.    Доколку еднократното земање примероци се спроведува за негативни 
контроли, најсоодветно време за тоа е првото време на земање примероци. Освен тоа, 
нетретираните контроли треба исто така да се користат освен ако не постојат претходни 
податоци за контроли кои покажуваат дека со избраниот растворувач/носач(вехикулум) не 
се предизвикуваат штетни или мутагени ефекти. 
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1.5. ПОСТАПКА 

1.5.1. Број и пол на животните 

Секоја третирана и контролна група треба да опфати најмалку пет животни од секој пол 
погодни за анализа. Доколку за време на студијата постојат достапни податоци од студии 
на истите видови животни и употреба на истиот начин на изложеност, кои укажуваат дека 
не постојат значителни разлики во токсичноста меѓу двата пола, тогаш тестирањето на 
еден пол ќе биде доволно. Кога изложеноста на луѓе на хемикалии може да биде 
ограничена на еден пол, како што е примерот со одредени фармацевтски агенси, тестот 
треба да се изведе на животни од соодветниот пол. 

1.5.2. Режим на третирање 

Најчесто се претпочита супстанциите за испитување да се нанесуваат еднократно. 
Супстанциите исто така може да се нанесат во поделена доза, т.е. два третмани во ист ден 
во растојание не поголемо од неколку часа, за да се олесни нанесувањето на поголема 
количина на материјал. Другите режими на дозирање треба да бидат научно оправдани. 

Примероците се земаат два пати во еден ден, во два различни временски интервали по 
третманот. За глодарите, првиот интервал на земање примероци изнесува 1,5 од 
должината на нормалниот клеточен циклус (вториот вообичаено изнесува 12-18 часа) по 
третманот. Бидејќи потребното време за апсорпција и преработка на супстанцијата, како и 
нејзиниот ефект на динамиката на клеточниот циклус, може да влијае на оптималното 
време за определување на хромозомска аберација, се препорачува второ земање на 
примероци 24 часа по првото. Доколку се користат режими кај кои примената на доза трае 
подолго од еден ден, тогаш по последниот третман треба да се спроведе еднократно 
земање примероци во временски интервал кој по должината одговара на 1,5 нормален 
клеточен циклус. 
Пред жртвувањето, на животните им се инјектира интраперитонеално соодветна доза на 
агенс за запирање на метафазата (на пр. Colcemid®  или колхицин). По ова, од животните 
се земаат примероци во соодветен интервал. За глувците, овој интервал изнесува околу 
три до пет часа; за кинеските хрчаци овој интервал изнесува околу четири до пет часа. 
Клетките се издвојуваат од коскената срж и се анализираат за хромозомски аберации. 
1.5.3. Висини на доза  
Доколку се спроведе студија за определување на обем на дози во недостаток на соодветни 
податоци, таа треба да се спроведе во истата лабораторија, со употреба на истиот вид 
животни, сој, пол и режим на третирање кои треба да се користат во главната студија (5). 
Доколку нема токсичност, за првиот период на земање примероци се користат три висини 
на доза. Овие нивоа на доза треба да опфатат обем од максимална до мала токсичност 
или отсуство на токсичност. Во понатамошното земање примероци треба да се користи 
само највисоката доза. Највисоката доза се дефинира како доза која произведува такви 
знаци на токсичност според кои се очекува дека повисоки дози при истиот режим на 
дозирање ќе произведат смртност.  Супстанциите (како хормоните и митогените) кои во 
ниски дози имаат  специфично биолошко делување може да претставуваат исклучоци на 
критериумите за определување доза и треба да се оценат за секој случај засебно. 
Највисоката доза може исто така да се дефинира како доза која произведува одредена 
индикација на токсичност во коскената срж (на пр. повеќе од 50% намалување во 
митотичниот индекс). 

1.5.4. Граничен тест (Тест на гранична доза) 
Доколку тестот на една висина на доза од најмалку 2 000 mg/kg телесна тежина со 
употреба на еден или два третмани во истиот ден не произведе видливи токсични ефекти, 
и доколку не се очекува генотоксичност врз основа на податоците од структурно сродните 
супстанции, целосната студија со три висини на доза не се смета за неопходна. За студии 
со поголемо времетраење, граничната доза изнесува 2 000 mg/kg/телесна тежина/на ден 
за третман до 14 дена, и 1 000 mg/kg/телесна тежина/на ден за третман подолг од 14 
дена. Очекуваната изложеност кај луѓе може да укаже на потребата од користење на  
повисоки дози во граничниот тест. 
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1.5.5. Примена на дози 

Супстација најчесто се применува со орална интубација со употреба на желудечна сонда 
или соодветна цевка за интубација или со интраперитонеална инјекција. Може да се 
прифатат и други начини на изложеност доколку за нив постои оправданост. 
Максималниот волумен на течност кој може да се даде одеднаш со орална интубација или 
инјекција зависи од големината на животно што се испитува. Волуменот не треба да 
надмине 2 ml/100 g телесна тежина. Употребата на повисоки волумени од овие треба да 
биде оправдана. Со исклучок на супстанции со надразнувачки или нагризувачки својства 
кои при повисоки концентрации покажуваат негативни ефекти, варијабилноста во 
волуменот на тестот треба да се сведе на минимум со прилагодување на концентрацијата 
за да се овозможи постојан волумен на сите висини на доза. 

1.5.6. Подготовка на хромозоми 

Веднаш по усмртувањето, се зема коскената срж, се изложува на хипотоничен раствор и 
се фиксира.  Потоа клетките се распределуваат на микроскопски стакленца и се 
обојуваат. 

1.5.7. Анализа 

Митотичниот индекс треба да се одреди како мерило на цитотоксичност во најмалку 1 000 
клетки по животно за сите третирани животни (вклучително и позитивните контроли) и 
нетретираните животни кои служат како негативна контрола. 

За секое животно треба да се анализираат најмалку 100 клетки . Овој број може да се 
намали кога се набљудува поголем број на аберации. Сите препарати, вклучително и оние 
од позитивни и негативни контроли треба засебно да се кодираат пред микроскопската 
анализа. Бидејќи постапките на фиксација често завршуваат со кршење на дел од 
клетките од метафазата и настанува загуба на хромозоми, клетките кои влегуваат во 
читањето на резултати треба да содржат одреден број на центромери еднакви на бројот 
2n ± 2. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Поединечните податоци за животните треба да се претстават во табеларна форма. 
Животното претставува експериментална единица. За секое животно треба да се одреди 
бројот на вреднувани (прочитани) клетки, бројот на аберации по клетка и процентот на 
клетки со структурна хромозомска аберација(и). Потребно е да се наведат различни 
типови на структурни хормозомски аберации со нивните броеви и фреквенција за 
третирани и контролни групи. Хромозомските прекини се бележат поединечно и се 
наведуваат во извештајот, но вообичаено не се вклучени во вкупната фреквенција на 
аберацијата. Доколку нема докази за разлика во реакциите меѓу половите, може да се 
комбинираат податоците од двата пола за статистичка анализа. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Постојат повеќе критериуми за определување на позитивен резултат, како што е 
зголемување на релативниот број на клетки со хромозомски аберации како резултат на 
дозирањето, или видливо зголемување на бројот на клетки со аберации во групата која 
примала иста доза при едно земање примероци. Најпрвин треба да се разгледа билошката 
важност на резултатите. Може да се користат статистички методи како помошно средство 
при оцената на резултатите од тестот (6). При определувањето на позитивна реакција, 
статистичката важност не треба да биде единствениот одлучувачки фактор. 
Двосмислените резултати треба да се разјаснат со понатамошно тестирање, по можност 
со измена на условите за експериментирање. 

Зголемувањето на полиплоидијата може да укаже дека супстанцијата поседува 
капацитет да предизвика нумерички аберации. Порастот во ендоредупликацијата може 
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да укаже на тоа дека супстанцијата поседува потенцијал да ја попречи прогресијата на 
клеточниот циклус (7)(8). 

Кај овој тест, супстанцијата за која резултатите не ги исполнуваат горенаведените 
критериуми се смета дека не е мутагенична. 

Иако повеќето експерименти ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки 
случаи врз основа на добиените податоци не е возможно да се донесе конечен заклучок за 
делувањето на супстанцијата. Резултатите може да останат двосмислени или 
сомнителни без оглед на бројот на изведени експерименти. 

Позитивните резултати од in vivo тестот за хромозомска аберација укажуваат на тоа дека 
супстанцијата предизвикува хромозомски аберации во коскената срж на тестираниот вид.  
Негативните резултати укажуваат на тоа дека под условите за испитување, супстанцијата 
не предизвикува хромозомски аберации во коскената срж на тестираниот вид. 

Треба да се разгледа колкава е веројатноста супстанцијата или нејзините метаболити да 
дојдат до главниот крвоток или конкретно до целното ткиво (на пр. системска токсичност). 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот треба да ги опфати следните податоци: 

Растворувач/носач(вехикулум): 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— растворливост и стабилност на супстанцијата во растворувачот/носачот(вехикулумот), 
ако се познати,  

Животни за испитување: 

— користен вид/сој, 

— број, возраст и пол на животните, 

— извор, услови за домување, исхрана, итн., 

— поединечна тежина на животните на почетокот од тестот, вклучително и опсегот на 
телесна тежина, средна вредност и стандардно отстапување за секоја група, 

Услови за тестирање: 

— позитивни и негативни (носач(вехикулум)/растворувач) контроли, 

— податоци од студијата за определување на обем, доколку е спроведена, 

— образложение за изборот на висина на доза, 

— детали од подготовката на супстанцијата за испитување, 

— детали за примената на супстанцијата за испитување, 

— образложение за начинот на примена, 

— методи за потврдување дека супстанцијата стигнала до главниот крвоток или целното 
ткиво, зависно од случајот, 

— зависно од случајот, промена на концентрацијата на супстанција во храната или 
водата (ppm) во вистинската доза (mg/kg телесна тежина/ден), 

— детали за квалитетот на храната и водата, 

— детален опис на третманот и распоредот за земање примероци, 

— методи за мерење на токсичност, 
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— вид на супстанција за спречување на метафаза, нејзината концентрација и 
времетраење на третманот, 

— методи на подготовка на микроскопски препарати,  

— критериуми за оценување на аберации, 

— број на анализирани клетки по животно, 

— критериуми за сметање на студиите за позитивни, негативни или двосмислени.   

Резултати: 

— знаци на токсичност, 

— митотичен индекс, 

— вид и број на аберации, дадени поединечно за секое животно, 

— вкупен број на аберации по група со средни вредности и стандардни отстапувања, 

— вкупен број на клетки со аберации по група со средни вредности и стандардни 
отстапувања, 

— промена во плоидија доколку се забележува, 

— односот меѓу дозата и реакцијата, онаму каде е можно, 

— статистички анализи, доколку постојат, 

— податоци за истовремени негативни контроли, 

— претходни податоци за негативни контроли со обем, средна вредност и стандардни 
отстапувања. 

— податоци за истовремени позитивни контроли. Дискусија за резултатите. 
Заклучоци. 
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Б.12. МУТАГЕНОСТ – МИКРОНУКЛЕУС ТЕСТ IN VIVO НА ЕРИТРОЦИТИ КАЈ 
ЦИЦАЧИ  

1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 474, Микронуклеус тест на еритроцити 
кај цицачи (1997).  

1.1. ВОВЕД 

Микронуклеус тестот in vivo кај цицачи се користи за откривање на оштетување 
предизвикано од супстанцијата за испитување на хромозомите или митотичниот апарат на 
еритробластите врз основа на анализа на еритроцитите земени од коскената срж и/или 
клетки на периферна крв на животни, најчесто глодари. 

Целта на микронуклус тестот е да ги утврди супстанциите кои предизвикуваат 
цитогенетско оштетување, поради кое доаѓа до создавање на микронуклеуси кои содржат 
заостанати фрагменти од хромозоми или цели хромозоми. 

Кога еритобластот од коскената срж ќе се развие во полихроматски еритроцит, главниот 
нуклеус се истиснува; секој микронуклеус што се формирал може да остане во 
цитоплазмата која инаку нема нуклеус (јадро). Видливоста на микронуклеусите е олеснета 
во овие клетки бидејќи тие немаат главен нуклеус (јадро). Зголемувањето на фреквенцијата 
на микронуклеозни полихроматски еритроцити кај третираните животни е показател за 
предизвикано оштетување на хромозомите. 
Вообичаено во овој тест се употребува коскена срж на глодари бидејќи во тоа ткиво 
настануваат полихроматски еритроцити. Мерењето на  незрели (полихроматски) 
еритроцити со микронуклеуси во периферниот крвоток е еднакво прифатливо кај било кој 
вид каде се покажало дека слезината не може да ги отстрани еритроцитите со 
микронуклеуси, или покажала соодветна чувствителност во откривање на агенси кои 
предизвикуваат структурни или нумерички хромозомски аберации. Микронуклеусите може 
да се разликуваат врз основа на неколку критериуми.  Овие критериуми опфаќаат 
идентификација на присуство или отсуство на кинетохор или центромерна ДНК во 
микронуклеусите. Фреквенцијата на незрели (полихроматски) еритроцити со 
микронуклеуси претставува главната крајна точка на испитувањето.  Бројот на зрели 
(нормохроматични) еритроцити во периферниот крвоток кои содржат микронуклеуси меѓу 
даден број на зрели еритроцити, може исто така да се користи како крајна точка на 
анализата, кога животните континуирано се третираат четири недели или повеќе. 
Овој in vivo микронуклеус тест е особено значаен за оцена на опасноста од мутагеност, 
особено во однос на фактот што дозволува да се земат предвид фактори на in vivo 
метаболизмот, фармакокинетиката и процесот на поправка на ДНК, иако може да постојат 
варијации меѓу видовите, ткивата и генетските крајни точки. In vivo анализата исто така е 
корисна за понатамошно испитување на мутагениот ефект утврден со in vitro систем. 
Доколку постојат докази дека супстанцијата за испитување или одреден реактивен 
меатболит нема да стигнат до целното ткиво, тогаш не е соодветно да се користи овој 
тест. 
Види исто Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Центромер (Кинетохор): област(и) од хромозомот со кој се поврзуваат вретенестите 
влакна за време на клеточната делба, дозволувајќи на тој начин уредно движење на 
ќерките-хромозоми до полињата на ќерките-хромозоми. 
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Микронуклеуси (јадра): Мали нуклеуси, одделени од и во прилог на главните јадра на 
клетките, кои за време на телофазата на митозата (мејоза) произведуваат заостанати 
фрагменти на хромозоми или цели хромозоми. 

Нормохроматски еритроцит: зрел еритроцит кој нема рибозоми и може да се разликува 
од незрелите, полохроматски еритроцити по селективните дамки за рибозоми. 

Полихроматски еритроцит: Незрел еритроцит во средна фаза од развој, кој се уште 
содржи рибозоми и оттаму може да се разликува од зрелите, нормохроматски 
еритроцити по селективните дамки за рибозоми. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Животните се изложуваат на супстанцијата на соодветен начин. Доколку се користи 
коскена срж, животните се усмртуваат во соодветни временски периоди по третманот, 
потоа се изделува коскената срж, а препаратите се подготвуваат и бојат 
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). Кога се користи крв од периферниот крвоток, таа се зема во соодветни 
временски периоди по третманот и се подготвуваат и бојат микроскопски препарати 
(4)(8)(9)(10). За студии со периферна крв, треба да пројде што е можно помалку време 
меѓу последната изложеност и издвојување на клетките. Подготовките се анализираат за 
присуство на микронуклеуси. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовка 

1.4.1.1. Избор на вид на животни 

Се препорачуваат глувци или стаорци доколку се користи коскена срж, иако може да се 
користи било кој соодветен вид на цицачи. Кога се користи периферна крв се препорачува 
употребата на глувци. Сепак, било кој соодветен вид на цицачи може да се користи 
доколку кај тој вид слезината не отстранува еритроцити со микронуклеуси, или вид кој 
покажува соодветна чувствителност за определување на агенси кои предизвикуваат 
структурни и нумерички хромозомски аберации. Треба да се користат најчесто 
употребуваните лабораториски соеви на млади здрави возрасни животни. На почетокот на 
студијата варијациите во тежината на животните треба да бидат минимални и да не 
надминат ± ±20 % од средната вредност на тежината за секој пол. 

1.4.1.2. Услови за чување и исхрана 

Се применуваат општите услови наведени во општиот вовед во Дел Б, иако целната 
влажност треба да изнесува 50-60 %. 

1.4.1.3. Подготовка на животните 

Се распределуваат здрави млади возрасни животни по случаен избор во контролните и 
третираните групи. Животните се означуваат со посебни ознаки. Животните се 
прилагодуваат на лабораториските услови најмалку пет дена. Кафезите треба да бидат 
наместени на начин на кој можните ефекти условени од поставеноста на истите ќе бидат 
сведени на минимум. 

1.4.1.4. Подоготовка на дози 

Цврстите супстанции за испитување треба да се растворат или суспендираат во 
соодветни растворувачи или носачи(вехикулуми) и по потреба да се разредат пред 
дозирање на животните. Течните супстанции може директно да се дозираат или да се 
разредат пред дозирањето. Треба да се употреби свежо подготвена супстанција освен ако 
податоците за стабилност укажуваат дека е прифатливо истата да се чува. 

1.4.2. Услови за тестирање 

1.4.2.1. Растворувач/носач(вехикулум) 

Растворувачот/носачот(вехикулумот) не треба да произведе токсични ефекти на 
употребените висини на доза, и не треба да постои сомнеж дека предизвикува хемиска 
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реакција со супстанцијата што се испитува. Доколку покрај добро познатите 
растворувачи/носачи(вехикулуми) се користат одредени други, нивната вклученост треба 
да биде поддржана со податоци кои укажуваат на нивната компатибилност. Секојпат кога 
е можно, се препорачува да се даде предност на употребата на воден 
растворувач/носач(вехикулум). 

1.4.2.2. Контроли 

Паралелните позитивни и негативни (растворувач/носач(вехикулум)) контроли треба да 
бидат вклучени за секој пол во секој тест. Со исклучок на третманот со супстанцијата, со 
животните во контролните групи треба да се постапува на ист начин како со оние во 
третираните групи. 

Позитивните контроли треба да произведат микронуклеуси in vivo на степени на 
изложеност за кои се очекува да дадат видлив пораст во подлогата. Позитивните контроли 
треба да се дозираат така што ефектите ќе бидат јасни, но да не го откриваат индетитетот 
на кодираните микроскопски препарати на читателот веднаш. Прифатливо е позитивната 
контрола кај животните да се нанесе по пат различен од оној на супстанцијата и да се 
земат примероци само еднаш. Освен тоа, ако стојат на располагање, како позитивна 
контрола треба да се разгледаат хемикалии кои спаѓаат во истата класа на опсаности 
како и испитуваната хемикалија. Примерите на позитивна контрола опфаќаат: 

 

Супстанција CAS Бр. EINECS Бр. 

Етил метансулфонат 62-50-0 200-536-7 

Н-етил-Н-нитросуреа 759-73-9 212-072-2 

Митомицин Ц 50-07-7 200-008-6 

Циколфосфамид 50-18-0 6055-19-2 200-015-4 

Триетиленемеламин 51-18-3 200-083-5 

Животните за негативна контрола кои се третираат само со растворувач или 
носач(вехикулум), а со кои инаку се постапува на ист начин како и со третираните групи, 
треба да бидат вклучени во секое време на земање примероци, освен во случаи кога 
податоците за контроли и претходни испитувања покажуваат прифатлива варијабилност 
меѓу животните и фрекфенции на клетки со микронуклеуси.  Доколку за негативна контрола 
се земе само еден примерок, најсоодветно време за тоа е првото време на земање 
примероци. Освен тоа, нетретираните контроли треба исто така да се користат освен ако 
не постојат претходни или објавени податоци кои покажуваат дека со избраниот 
растворувач/носач(вехикулум) не се предизвикуваат штетни или мутагенични ефекти. 
Доколку се користи периферна крв, земањето примероци пред третманот може исто така 
да биде прифатливо како истовремена негативна контрола, но само во кратките студии со 
периферна крв (на пр. 1-3 третман(и)) кога резултатите се движат во очекуваниот обем 
врз основа на претходни контроли. 
1.5. ПОСТАПКА 
1.5.1. Број и пол на животните 
Секоја третирана и контролна група треба да опфати најмалку пет животни од секој пол 
погодни за анализа (11). Доколку за време на студијата на располагање стојат податоци од 
студии на истите видови животни и употреба на истиот начин на изложеност според кои не 
постојат значителни разлики во токсичноста меѓу двата пола, тогаш тестирањето на еден 
пол ќе биде доволно. Кога изложеноста на луѓе на хемикалии може да биде ограничена 
на еден пол, како што е примерот со одредени фармацевтски агенси, тестот треба да се 
изведе на животни од соодветниот пол. 
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1.5.2. Режим на третирање 

Не би можело да се препорача стандарден режим на третирање (т.е. еден, два или повеќе 
третмани во 24-часовни растојанија). Примероците од продолжените режими на  
дозирање се прифатливи под услов во таа студија да се докажал позитивен ефект или ако 
се работи за негативна студија, под услов да се докажала токсичност или да се користела 
гранична  доза, а дозирањето да продолжило до времето за земање примероци. 
Супстанциите за испитување исто така може да се нанесат во поделена доза, т.е. два 
третмани во ист ден во растојание не поголемо од неколку часа, за да се олесни 
нанесувањето на материјал со голем волумен. 

Тестот може да се изведе на два начини: 
(а) животните се третираат со супстанцијата еднаш. Најмалку двапати се земаат 
примероци од коскената срж, почнувајќи не порано од 24 часа по третманот, но не 
подоцна од 48 часа по третманот со соодветни интервали меѓу земањето примероци. 
Земањето примероци порано од 24 часа по третманот треба да биде образложено. Се 
земаат примероци од периферна крв најмалку двапати, почнувајќи не порано од 36 часа 
по третманот, а потоа во соодветни интервали, но целокупната постапка не смее да биде 
подолга од 72 часа. Ако при едно земање примероци се воочи позитивна реакција, не е 
потребно понатамошно земање примероци. 

(б) ако дозата се применува два или повеќе пати дневно (на пр. два или повеќе 
третмани во интервал од 24 часа), примероците треба да се земат еднаш меѓу 18 и 24 
часа по последниот третман кога се работи за коскената срж, и еднаш меѓу 36 и 48 часа 
по последниот третман кога се работи за периферната крв (12);  

Кога е соодветно, дополнително се земаат и други примероци во други временски 
интервали. 

1.5.3. Висини на доза  
Доколку се спроведе студија за определување на опсег на доза во недостаток на соодветни 
податоци, таа треба да се спроведе во истата лабораторија, со употреба на истиот вид, сој, 
пол на животни и режим на третирање кои треба да се користат во главната студија (13). 
Доколку нема токсичност, за првото земање примероци се користат три висини на доза. 
Овие висини на доза треба да опфатат обем од максимална до мала токсичност или 
отсуство на токсичност. Во понатамошното земање примероци треба да се користи само 
највисоката доза. Највисоката доза се дефинира како доза која произведува такви знаци 
на токсичност според кои се очекува дека повисоки дози согласно истиот режим на 
дозирање ќе произведат смртност.  Супстанциите со специфично биолошко делување при 
ниски нетоксични дози (како хормони и митогени) може да се изземат од критериумите за 
определување доза и треба да се оценат од случај до случај. Највисоката доза може исто 
така да се дефинира како доза кога предизвикува одредени знаци на токсичност во 
коскената срж (на пр. намалување на размерот на незрели еритроцити во вкупниот број 
еритроцити во коскената срж или периферната крв).  

1.5.4. Граничен тест (Тест на гранична доза) 
Доколку испитувањето на една висина на доза од најмалку 2 000 mg/kg телесна тежина со 
употреба на еден или два третмани во истиот ден не произведе видливи токсични ефекти, 
и доколку не се очекува генотоксичност врз основа на податоците од структурно сродните 
супстанции, целосната студија со три висини на доза може да не биде потребна. За студии 
со поголемо времетраење, граничната доза изнесува 2 000 mg/kg/телесна тежина/на ден 
за третман до 14 дена, и 1 000 mg/kg/телесна тежина/на ден за третман подолг од 14 
дена. Очекуваната изложеност кај луѓе може да укаже на потребата од повисока доза во 
граничниот тест. 

1.5.5. Примена на дози 

Супстицијата најчесто се применува со орална интубација со употреба на желудечна 
сонда или соодветна цевка за интубација или со интраперитонеална инјекција. Може да се 
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прифатат и други начини на изложеност доколку за нив постои оправданост. 
Максималниот волумен на течност кој може да се даде одеднаш со орална интубација или 
инјекција зависи од големината на испитуваното животно. Волуменот не треба да надмине 
2 ml/100 g телесна тежина. Употребата на повисоки волумени од овие треба да биде 
оправдана. Со исклучок на супстанциите со надразнувачки/нагризувачки својства кои при 
повисоки концентрации вообичаено делуваат штетно, варијабилноста во волуменот на 
тестот треба да се сведе на минимум со прилагодување на концентрацијата за да се 
овозможи постојан волумен на сите висини на доза. 

1.5.6. Препарати на коскена срж/крв 

Клетките од коскената срж вообичаено се земаат од фемурот (бутната коска) или тибијата 
(голеницата) веднаш по усмртувањето. Вообичаено, клетките се отстрануваат од бутната 
коска или голеницата, се подготвуваат и бојат со примена на утврдени методи. 
Периферната крв се зема од вената кај опашката или друг соодветен крвен сад. 
Крвните клетки веднаш се бојат суправитално (8)(9)(10) или се подготвуваат размази и 
потоа се бојат. Употребата на бои кои се специфични за ДНК (на пр. акридин портокалова 
(14) или Хоехст (Hoechst) 33258 плус пиронин-Y (15)) може да спречи создавање на некои 
од артефактите кои се поврзуваат со употребата на боја која не е специфична за ДНК.  
Оваа предност не ја исклучува употребата на конвенционални бои (на пр. Гимса 
(Giemsa)). Може да се користат и дополнителни системи (на пр. целулозни колони за 
отстранување на клетки со јадра (16)), само доколку се покажало дека овие системи 
функционираат на соодветен начин во текот на изработката на  микронуклеозниот 
препарат во лабораторијата. 

1.5.7. Анализа 

Сразмерот на незрели еритроцити меѓу вкупниот (незрели+зрели) број на еритроцити се 
одредува за секое животно со броење на вкупно 200 еритроцити за коскена срж и 1000 
еритроцити за периферна крв (17). Сите микроскопски препарати, вклучително и позитивни 
и негативни контроли треба засебно да се кодираат пред микроскопската анализа. За да се 
утврди инциденцата на еритроцити со микронуклеуси за секое животно треба да се 
прегледаат најмалку 2000 незрели еритроцити. Може да се добијат дополнителни 
податоци со определување на бројот на зрели еритроцити со микронуклеуси. При 
анализата на микроскопски препарати, сразмерот на незрели еритроцити меѓу вкупниот 
број еритроцити не треба на биде помал од 20% од контролната вредност. Кога животните 
се третираат непрекинато четири или повеќе недели, инциденцата на микронуклеуси може 
да се утврди со анализа на најмалку  2000 зрели еритроцити. Системите за автоматска 
анализа (анализа на слика и проточна цитометрија на клеточни суспензии) претставуваат 
прифатлива алтернатива за рачно пребројување, под услов истите да се соодветно 
оправдани и утврдени. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Поединечните податоци за животните треба да се претстават во табеларна форма. 
Животното претставува експериментална единица. За секое анализирано животно треба 
засебно да се наведе утврдениот број на незрели еритроцити, бројот на незрели еритроцити 
со микронуклеуси и бројот на незрели еритроцити во вкупниот број на еритроцити.  Кога 
животните без прекин се третираат четири или повеќе недели, исто така треба да се 
наведат и податоци за зрелите еритроцити доколку се собрани. За секое животно се 
наведува сразмерот на незрели еритроцити во вкупниот број еритроците, и доколку се 
смета за применливо, се наведува и процентот на еритроцити со микронуклеуси. Доколку 
нема докази за разлика во реакциите меѓу половите, за статистичка анализа може да се 
комбинираат податоците од двата пола. 
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2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Постојат неколку критериуми за определување на позитивен резултат, како што е 
зголемувањето на релативниот број на клетки со хромозомски аберации како резултат на 
дозирањето, или видливо зголемување на бројот на клетки со аберации во една доза на 
еден примерок. Најпрвин треба да се разгледа биолошката важност на резултатите. Може 
да се користат статистички методи како помошно средство при оцената на резултатите од 
тестот (18)(19). Сепак, статистичката важност не треба да биде единствениот одлучувачки 
фактор при определувањето на позитивната реакција. Двосмислените резултати треба да 
се разјаснат со понатамошно тестирање, по можност со измена на условите за 
експериментирање. 

Супстанцијата за која резултатите не ги исполнуваат горенаведените критериуми во овој 
тест се смета дека не е мутагена  

Иако повеќето експерименти ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки 
случаи податоците ќе попречат да се донесе конечен заклучок за дејствата на 
супстанцијата за испитување. Резултатите може да останат двосмислени или сомнителни 
без оглед на бројот на повторени експерименти. 

Позитивните резултати во микронуклеозниот тест укажуваат дека супстанцијата 
предизвикува создавање на микронуклеуси кои се резултат на хромозомско оштетување 
или оштетување на митотичниот апарат кај еритробластите на испитуваниот вид. 
Негативните резултати укажуваат на тоа дека супстанцијата во условите за испитување 
не предизвикува создавање на микронуклеуси во незрелите еритроцити од испитуваниот 
вид. 

Треба да се разгледа веројатноста дека супстанцијата или нејзините метаболити ќе 
стигнат до главниот крвоток, а особено во целното ткиво (на пр. системска токсичност). 
 
3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 
Извештајот за тестот треба да ги опфати следните податоци: 

Растворувач/носач(вехикулум): 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— растворливост и стабилност на супстанцијата за испитување во 
растворувачот/носачот(вехикулумот), доколку се познати. Животни за испитување: 

— користен вид/сој, 

— број, возраст и пол на животните, 

— извор, услови за чување, исхрана, итн., 

— поединечна тежина на животните на почетокот од тестот, вклучително и опсегот на 
телесна тежина, средна вредност и стандардно отстапување за секоја група. 

Услови за тестирање: 

— податоци за позитивни и негативни (носач(вехикулум)/растворувач) контроли, 

— податоци од студијата за определување на опсегот на дози, доколку е спроведена, 

— образложение за изборот на висина на доза, 

— детали од подготовката на супстанцијата, 

— детали за примената на супстанцијата за испитување, 

— образложение за начинот на примена, 

— методи за потврдување дека супстанцијата стигнала до главниот крвоток или 
целното ткиво, доколку е изводливо, 
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— доколку е применливо, промена на концентрацијата на супстанцијата во храната или 
водата (ppm) во вистинската доза (mg/kg телесна тежина/ден), 

— детали за квалитетот на храната и водата, 

— детален опис на третманот и распоредот за земање примероци, 

— методи на подготовка на микроскопски препарати,  

— методи за мерки на токсичност, 

— критериуми за оцена на незрели еритроцити со микронуклеуси, 

— број на анализирани клетки по животно, 

— критериуми за сметање на студиите за позитивни, негативни или двосмислени.   

Резултати: 

— знаци на токсичност, 

— сразмер на незрели еритроцити во вкупниот број на еритроцити, 

— број на незрели еритроцити со микронуклеуси, дадени поединечно за секое животно, 

— средна вредност ± стандардно отстапување на незрели еритроцити со 
микронуклеуси по група, 

— односот меѓу дозата и реакцијата, онаму каде е можно, 

— статистичка анализа и користени методи, 

— податоци за паралелни и претходни негативни контроли, 

— податоци за паралелни позитивни контроли. 

— дискусија за резултатите, 

— заклучоци. 
 
4.  ДЕЛА 
(1) Heddle, J.A., (1973) A Rapid In Vivo Test for Chromosomal Damage, Mutation Res., 

18, p. 187-190. 
(2) Schmid, W., (1975) The Micronucleus Test, Mutation Res., 31, p. 9-15. 

(3) Heddle, J.A., Salamone, M.F., Hite, M., Kirkhart, B., Mavournin, K., MacGregor, J.G. 
and Newell, G.W. (1983). The Induction of Micronuclei as a Measure of Genotoxicity 
Mutation Res., 123, p. 61-118. 

(4) Mavournin, K.H., Blakey D.H., Cimino, M.C., Salamone, M.F. and Heddle, J.A., (1990) 
The In Vivo Micronucleus Assay in Mammalian Bone Marrow and Peripheral Blood. A 
report of the U.S. Environmental Protection Agency Gene-Tox Program, Mutation Res., 
239, p. 29-80. 

(5) MacGregor, J.T., Schlegel, R Choy, W.N., and Wehr, CM., (1983) Micronuclei in 
Circulating Erythrocytes: A Rapid Screen for Chromosomal Damage During Routine 
Toxicity Testing in Mice. Iin: ‘Developments in Science and Practice of Toxicology’, Ed. 
A.W. Hayes, R.C. Schnell and T.S. Miya, Elsevier, Amsterdam, p. 555-558. 

(6) MacGregor, J.T., Heddle, J.A. Hite, M., Margolin, G.H., Ramel, C, Salamone, M.F., Tice, 
R.R, and Wild, D., (1987) Guidelines for the Conduct of Micronucleus Assays in 
Mammalian Bone Marrow Erytrocytes. Mutation Res, 189, p. 103-112. 

(7) MacGregor, J.T., Wehr, CM., Henika, PR., and Shelby, M.E., (1990) The in vivo 
Erythrocyte Micronucleus Test: Measurement at Steady State Increases Assay 
Efficiency and Permits Integration with Toxicity Studies. Fund. Appl. Toxicol., 14, p. 
513-522. 

 



Стр. 252 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

(8) Hayashi, M., Morita, T, Kodama, Y., Sofuni, T and Ishidate, M. Jr., (1990) The 
Micronucleus Assay with Mouse Peripheral Blood Reticulocytes Using Acridine 
Orange-Coated Slides. Mutation Res, 245, p. 245-249. 

(9) The Collaborative Study Group for the Micronucleus Test, (1992) Micronucleus Test 
with Mouse Peripheral Blood Erythrocytes by Acridine Orange Supravital Staining: The 
Summary Report of the 5th Collaborative Study by CSGMT/JEMMS. MMS. Mutation 
Res., p. 278, 83-98. 

(10) The Collaborative Study Group for the Micronucleus Test (CSGMT/JEMMS. MMS: The 
Mammalian Mutagenesis Study Group of the Environmental Mutagen Society of 
Japan), (1995) Protocol recommended for the short-term mouse peripheral blood 
micronucleus test. Mutagenesis, 10, p. 153-159. 

(11) Hayashi, M., Tice, R.R., MacGregor, J.T., Anderson, D., Blackey D.H., Kirsch-Volders, M., 
Oleson, Jr. F. B., Pacchierotti, F., Romagna, F., Shimada, H., Sutou, S. and Vannier, B., 
(1994) In Vivo Rodent Erythrocyte Micronucleus Assay. Mutation Res, 312, p. 293-304. 

(12) Higashikuni, N. and Sutou, S., (1995) An optimal, generalised sampling time of 30 ± 6 h 
after double dosing in the mouse peripheral blood micronucleus test. Mutagenesis, 10, 
p. 313-319. 

(13) Fielder, R.J., Allen, J.A., Boobis, A.R, Botham, PA., Doe, J., Esdaile, D.J., Gatehouse, 
D.G., Hodson-Walker, G., Morton, D.B., Kirkland, D.J. and Rochold, M., (1992) Report 
of British Toxicology Society/UK Environmental Mutagen Society Working Group: Dose 
setting in In Vivo Mutagenicity Assays. Mutagenesis, 7, p. 313-319. 

(14) Hayashi, M., Sofuni, T and Ishidate, M. Jr., (1983) An Application of Acridine Orange 
Fluorescent Staining to the Micronucleus Test. Mutation Res, 120, p. 241-247. 

(15) MacGregor, J.T., Wehr, C.M. and Langlois, R.G., (1983) A Simple Fluorescent Staining 
Procedure for Micronuclei and RNA in Erythrocytes Using Hoechst 33258 and Pyronin Y. 
Mutation Res, 120, p. 269-275. 

(16) Romagna, F. and Staniforth, C.D., (1989) The automated bone marrow micronucleus test. 
Mutation Res, 213, p. 91-104. 

(17) Gollapudi, B. and McFadden, L.G., (1995) Sample size for the estimation of polychromatic 
to normochromatic erythrocyte ratio in the bone marrow micronucleus test. Mutation Res, 
347, p. 97-99. 

(18) Richold, M., Ashby, J., Bootman, J., Chandley, A., Gatehouse, D.G. and Henderson, L., 
(1990) In Vivo Cytogenetics Assay. In: D.J. Kirkland (Ed.) Basic Mutagenicity tests. UKEMS 
Recommended Procedures. UKEMS Sub-Committee on Guidelines for Mutagenicity Testing. 
Report, Part I, revised. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Chester, 
Melbourne, Sydney, p. 115-141. 

(19) Lovell, D.P., Anderson, D., Albanese, R., Amphlett, G.E., Clare, G., Ferguson, R., Richold, M., 
Papworth, D.G. and Savage, J.R.K., (1989) Statistical Analysis of In Vivo Cytogenetic Assays. 
In: D.J. Kirkland (Ed.) Statistical Evaluation of Mutagenicity Test Data. UKEMS Sub-Committee 
on Guidelines for Mutagenicity Testing. Report, Part III. Cambridge University Press, 
Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney, p. 184-232. 

 

Б.13/14. МУТАГЕНОСТ: ТЕСТ ЗА РЕВЕРЗНИ МУТАЦИИ СО ПОМОШ НА БАКТЕРИИ 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 471, Тест за повратни бактериски 
мутации (1997). 

1.1. ВОВЕД 

Тестот за реверзни мутации користи соеви на бактериите Salmonella typhimurium и 
Escherichia coli на кои им се потребни амино-киселини за откривање на точкести мутации, 
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кои вклучуваат супституција, адиција или делеција на една или неколку базни парови на 
ДНК (1)(2)(3). Начелото на овој бактериски тест за реверзна мутација е тоа дека со него 
се откриваат мутации кои делуваат реверзно/повратно на мутации присутни во соевите 
за испитување и повторно воспоставуваат функционална способност на бактериите да 
синтетизираат есенцијални амино-киселина. Реверзно мутираните бактерии се 
распознаваат по нивната способност да растат во отсуство на амино-киселина која е 
потребна за раст на родителскиот испитуван сој.   

Точкестите мутации се причина за многу генетски заболувања кај луѓето, и постојат 
цврсти докази дека точкестите мутации во онкогените и гените-супресори на тумор од 
соматските ќелии се поврзани со настанувањето на ракот кај луѓето и експерименталните 
животни.  Тестот за бактериски реверзни мутации е брз, ефтин и релативно лесен за 
изведување. Многу од испитуваните соеви поседуваат одредени својства кои ги прават 
почувствителни за определување на мутации, вклучително и чувствителните  низи на ДНК 
на местата со реверзна мутација, зголемена клеточна пропустливост на големи молекули 
и елиминација на системите за поправка на ДНК или поттикнување на процесите на 
поправка на ДНК подложни на појава на грешки. Специфичноста на соевите што се 
испитуваат може да обезбеди одредени корисни податоци за видовите мутации 
предизвикани од генотоксични агенси.  За тестови за бактериски реверзни  мутации на 
располагање се наоѓа многу голема база на податоци која содржи резултати за голем број 
различни структури, а се развиваат и добро утврдени методи за тестирање на хемикалии 
со различни физичко-хемиски својства, вклучително и испарливи соединенија. 

Види исто Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Тестот за реверзна мутација на бактериите Salmonella typhimurium или Escherichia coli  
открива мутација кај соевите на кои им треба амино-киселина (хистидин или триптофан) за 
да произведат соеви што не зависат од надворешни резерви на амино-киселина. 

Мутагени на супституција на базни парови  се агенси кои предизвикуваат замена на 
базите во ДНК. Кај тестот за реверзни мутации оваа замена во бактерискиот геном може да 
се јави на местото на изворната мутација, или на некое друго место. 

Frameshift мутагени (мутагени што ја менуваат рамката на читање) се агенси кои 
предизвикуваат адиција или делиција на еден или повеќе базни парови во ДНК, на тој 
начин менувајќи ја рамката на читање на РНК.  
1.3. ИНИЦИЈАЛНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Кај бактерискиот тест за реверзни мутации се користат прокариотски клетки, кои се 
разликуваат од клетките кај цицачите по факторите како консумација, метаболизам, 
хромозомска структура и процеси на поправка на ДНК. За тестовите изведени in vitro 
вообичаено е потребен надворешен (егзоген) извор на метаболичко активирање.  Овие in 
vitro системи на метаболичко активирање не може целосно да ги имитираат in vivo 
условите кај цицачите. Оттука, тестот не обезбедува директни податоци за мутагениот и 
канцерогениот потенцијал на една супстанција кај цицачите. 

Бактерискиот тест за реверзни мутации вообичаено се користи како првично испитување 
за генотоксична активност, а особено за онаа која предизвикува точкеста мутација. 
Опширната база на податоци докажува дека многу хемикалии кои се позитивни на овој тест 
исто така покажуваат мутагено дејство во други тестови. Постојат примери на мутагени 
агенси кои овој тест не ги забележува, а причините за овој недостаток може да се 
припишат на специфичната природа на крајната точка која се открива, разлики во 
метаболичкото активирање или разлики во био-расположливоста. Од друга страна, 
факторите кои ја зајакнуваат чувствителноста на бактерискиот тестот за реверзни 
мутации може да доведат до преценување на мутагеното дејство. 

Бактерискиот тест за реверзни мутации можеби не е соодветен за оцена на одредени класи 
на хемикалии, како што се соединенија со силно бактериско дејство (на пр. одредени 
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антибиотици) и оние за кои се смета (или се знае) дека конкретно влијаат на системот за 
клеточно размножување кај цицачите (на пр. одредени инхибитори на топоизомераза и 
одредени нуклеозидни аналози). Во такви случаи тестовите за мутации кои се изведуваат 
на цицачи може да бидат посоодветни. 

Иако многу соединенија кои се позитивни на овој тест се канцерогени за цицачи, оваа 
поврзаност не е апсолутна. Таа зависи од класата на хемикалијата и постојат 
канцерогени кои овој тест не ги открива бидејќи тие делуваат преку други не-
генотоксични механизми или механизми во кои нема бактериски клетки. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Се изложуваат суспензии на бактериски клетки на супстанцијата во присуство и 
отсуство на надворешен систем на метаболичко активирање. Во методот на 
инкорпорација во агарна плочка, овие суспензии се мешаат со слој на агар и веднаш 
се истураат на минимална подлога. Во методот на прединкубација, мешавината за 
третман се инкубира а потоа се меша со слој на агар пред да се истури во минимална 
подлога. За двете техники, по два или три дена инкубација, се бројат колониите на 
ревертанти (мутанти добиени со реверзна мутација) и се споредуваат со бројот на 
колонии на спонтани ревертанти на контролни плочки со растворувач. 

Опишани се неколку постапки за спроведување на бактерискиот тест за реверзни 
мутации. Меѓу оние најчесто употребувани се методот на инкорпорација во агарна 
плочка (1)(2)(3)(4), методот на прединкубација (2)(3)(5)(6)(7)(8), методот на 
флуктуација (9)(10), и методот на суспензија (11). Опишани се модификациите за 
испитување на гасови или пареа (12). 

Постапките опишани во методот пред се се однесуваат на инкорпорација во агарни 
плочки  и прединкубација.  Било кој од нив е прифатлив за изведување експерименти 
со и без метаболичко активирање. Одредени супстанции може поефикасно да се 
утврдат со помош на методот на прединкубација. Овие супстанции припаѓаат на 
хемиски класи кои вклучуваат кратки  верижни алифатични нитрозамини, 
двовалентни метали, алдехиди, азо-бои и диазо соединенија, пиролизидински 
алкалоиди, алилни соединенија и нитро соединенија (3). Исто така се признава дека 
преку стандардните постапки не секогаш се откриваат одредени класи на мутагени, 
како што се методот на инкорпорација во агарна плочки или методот на 
прединкубација. Тие треба да се сметаат за „посебни случаи“ и се препорачува да се 
користат алтернативни постапки за нивно откривање. Во таквите „посебни случаи“ 
може да се сврстат следните (заедно со примери на постапки кои може да се 
користат за нивно откривање): азо-бои и диазо соединенија (3)(5)(6)(13), гасови и 
испарливи хемикалии (12)(14)(15)(16) и гликозиди (17)(18). Отстапувањето од 
стандардната постапка треба да биде научно оправдано. 

 

1.5. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ  

1.5.1. Подготовка 

1.5.1.1. Бактерии 

Свежи култури на бактерии треба да се одгледаат се до доцната експоненцијална 
или рана стационарна фаза на раст (околу 109 клетки на ml).   Не треба да се 
користат култури во доцната стационарна фаза. Неопходно е културите што се 
користат во експериментот да содржат висок титар на живи бактерии. Титарот може 
да се утврди или врз основа на претходни контролни  податоци за кривата на раст, 
или врз основа на секоја анализа преку која се определува број на живи клетки во 
култури одгледани на агарни плочки. 

Препорачаната температура на инкубација е 37 °C. 
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Треба да се користат најмалку пет соеви на бактерии. Тие треба да опфатат четири 
соеви на S. typhimurium (TA 1535; TA 1537 или TA97a или TA97; TA98; или TA100) кои 
во лабораториската пракса  се покажале за стабилни, а нивните реакции повторливи. 
Овие четири соеви на S. typhimurium на примарното место на реверзна мутација 
имаат базни парови на ГЦ, и познато е дека е можно да не покажат одредени 
оксидирачки мутагени, агенси кои создаваат попречни врски и хидразини.  Таквите 
супстанции може да се откријат од страна на соеви на E. coli WP2 или typhimurium 
TA102 (19), кои имаат базен пар АТ на примарното место на реверзна мутација. 
Оттука, препорачаната комбинација на соеви е следната: 

— S. typhimurium TA1535 и 

— S. typhimurium TA1537 или TA97 or TA97a, и 

— S. typhimurium TA98 и 

— S. typhimurium TA100 и 

— E. coli WP2 uvrA, или E. coli WP2 uvrA (pKM101), или S. typhimurium TA102. 

Со цел да се откријат мутагени кои создаваат попречни врски, може да биде подобро да 
се вклучи TA102 или да се додаде вид на E. coli за поправка на ДНК [на пр. E. coli WP2 
или E. coli WP2 (pKM101)] 

Треба да се користат утврдени постапки за подготовка на матична култура, проверка на 
маркер и чување. За секоја препарат на замрзната (лиофилизирана) матична култура 
треба да се прикаже дека на таа култура и е потребна аминокиселина за раст (хистидин за 
соевите на S. typhimurium и триптофан за соевите на E. coli).  На сличен начин треба да се 
проверат и други фенотипични карактеристики, на пример: Присуство или отсуство на Р-
плазмиди, каде е соодветно [т.е. отпорност на ампицилин кај видовите TA98, TA100 и 
TA97a или TA97, WP2 uvrA и WP2 uvrA (pKM101), и отпорност на ампицилин+тетрацилин на 
видот TA102]; присуство на карактеристични мутации (т.е. РФА мутација во S. typhimurium 
преку чувствителност до кристално виолетово светло, и uvrA мутација во E. coli или uvrB 
мутација во S. typhimurium преку чувствителност на ултравиолетово светло) (2)(3). Тие 
соеви исто така треба да произведат број на колонии на спонтани ревертанти во рамки на 
фреквенцијата која се очекува врз основа на контролните податоци од претходни 
испитувања и по можност во рамките наведени во делата.  

1.5.1.2. Хранлива подлога 

Се користи соодветен минимален агар (на пр. што содржи Вогел-Бонер минимална подлога 
Е и гликоза), и слој на агар што содржи хистидин и биотин или триптофан за да овозможи 
неколку клеточни поделби (1)(2)(9). 

1.5.1.3. Метаболичко активирање 

Бактериите треба да бидат изложени на супстанцијата во присуство и отсуство на 
соодветен систем за метаболичко активирање. Најчесто користениот систем е пост-
митохондријалната фракција (S9) со додаден ко-фактор подготвен од црниот дроб на 
глодарите третирани со агенси за ензимска индукција како што се Ароклор 1254 (1)(2) или 
комбинација на Фенобарбитон и ß-нафтофлавон (18)(20)(21). Пост-митохондријалната 
фракција најчесто се користи кај концентрации во опсег од 5-30 % в/в во мешавина S9. 
Изборот и состојбата на системот за метаболичко активирање може да зависи од класата 
на хемикалијата која се испитува.  Во некои случаи може да биде соодветно да се 
искористи повеќе од една концентрација на пост-митохондријална фракција. За азо-бои и 
диазо-соединенија, посоодветна е употребата на редукциски систем на метаболичко 
активирање (6)(13). 

1.5.1.4. Супстанција за испитување/Подготовка 

Цврстите супстанции за испитување треба да се растворат или суспендираат во 
соодветни растворувачи или носачи(вехикулуми) и да се разредат доколку е соодветно 
пред третманот со бактерии. Течните супстанции за испитување може да се додадат 
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директно на системите за испитување и/или да се разредат пред третманот. Треба да се 
употребат свежо подготвени препарати на супстанцијата освен ако податоците за 
стабилност укажуваат дека е прифатливо истите да се чуваат. 

За растворувачот/носачот(вехикулумот) не треба да постои сомнеж дека предизвикува 
хемиска реакција со супстанцијата и треба да биде компатибилен со опстанокот на 
бактерии и дејството на S9 (22). Доколку покрај добро познатите 
растворувачи/носачи(вехикулуми) се користат одредени други, нивната вклученост треба 
да биде поддржана со податоци кои укажуваат на нивната компатибилност. Секојпат кога е 
можно, се препорачува да се даде предност на употребата на воден 
растворувач/носач(вехикулум). Кога се тестираат супстанции нестабилни во вода, 
органските растворувачи не треба да содржат вода. 

1.5.2. Услови за тестирање 

1.5.2.1. Соеви за испитување (види 1.5.1.1) 

1.5.2.2. Концентрација на изложеност 

Меѓу критериумите кои треба да се земат предвид при одредувањето на највисоката 
количина на супстанција која треба да се употреби се наоѓаат цитотоксичноста и 
растворливоста во крајната мешавина за третирање. 

Може да биде корисно да се одреди токсичноста и нерастворливоста во прелиминарен 
екперимент. Цитотоксичноста може да се открие по намалување на бројот на колонии на 
ревертанти, по чисти делови или намалување на површинската подлога, или степенот на 
преживување на третирани култури.  Цитотоксичноста на една супстанција може да се 
измени во присуство на системи за метаболичко активирање. Нерастворливоста треба да 
се оцени како талог во крајната смеса под реални услови на тестирање и кој е видлив со 
голо око. 

Препорачаната максимална концентрација за тестирање за растворливи не-цитотоксични 
супстанции е 5 mg/плочка или 5 μl/ плочка. За не-цитотоксични супстанции кои не се 
растворливи во 5 mg/плочка или 5 μl/плочка, една или повеќе концентрации треба да бидат 
нерастворливи во крајната смеса за третман. Супстанции кои се цитотоксични веќе под 5 
mg/плочка или 5 μl/плочка, треба да се тестираат се до цитотоксична концентрација. 
Талогот не треба да попречи во оценувањето. 

Треба да се употребат најмалку пет различни концентрации погодни за анализа од 
испитната супстанција со околу половина лог (т.е. √10) интервали меѓу испитните точки за 
првичниот експеримент. Помалите интервали би биле посоодветни кога се испитува 
односот меѓу реакцијата и концентрацијата. Тестирањето над концентрацијата од 5 
mg/плочка или 5 μl/ плочка може да се земе предвид кога се оценуваат супстанции кои 
содржат значителна количина на потенцијално мутагени примеси. 

1.5.2.3. Негативни и позитивни контроли 

Во секоја анализа треба да се вклучат паралелни позитивни и негативни (растворувач или 
носач(вехикулум)) контроли со конкретен сој, со и без метаболичко активирање. Треба да 
се изберат позитивните контролни концентрации кои ја покажуваат  функционалноста на 
секоја анализа. 

За анализите со систем за метаболичко активирање, референтната супстанција(и) за 
позитивна контрола треба да се избере врз основа на типот на употребени соеви на 
бактерии. 
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Следните супстанции се примери за соодветни позитивни контроли за анализи со 
метаболичко активирање: 

 

CAS броеви EINECS броеви називи 

781-43-1 212-308-4 9,10-диметилантрацен 

57-97-6 200-359-5 7,12-диметилбенз[a]антрацен 

50-32-8 200-028-5 Бензо[а] пирен 

613-13-8 210-330-9 2-аминоантрацен 

50-18-0  циклофосфамид 

6055-19-2 200-015-4 циколфосфамид монохидрат 

Следната супстанција претставува соодветна позитивна контрола за методот на 
редукциско метаболичко активирање: 

 

CAS броеви EINECS броеви називи 

573-58-0 209-358-4 Конго црвена 

2-аминоантрацен не треба да се користи како единствен индикатор на ефикасноста на 
смесата S9. Доколку се користи 2-аминоантрацен, секоја серија на S9 треба исто така 
да се карактеризира со мутаген кој бара метаболичко активирање со микрозомални 
ензими, на пр. бензо[а]пирен, диметилбензантрацен. 

Следните супстанции се примери за позитивни контроли со конкретни видови за анализи 
изведени без надворешен систем за метаболичко активирање: 

 

CAS 
броеви 

EINECS 
броеви 

називи сој 

26628-22-8 247-852-1 Натриум азид ТА 1535 и ТА 100 

607-57-8 210-138-5 2-нитрофлуорен TA98 

90-45-9 201-995-6 9-аминоакридин ТА 1537 и ТА 97 

17070-45-0 241-129-4 ИЦР 191 ТА 1537 , ТА 97 и ТА 97а 

80-15-9 201-254-7 кумол хидропероксид ТА 102 

50-07-7 200-008-6 митомицин Ц ВП2 (WP2) uvrA и TA102 

70-25-7 200-730-1 Н-етил-Н-нитро-Н-
нитрозогванидин 

WP2, WP2uvrA и 
WP2uvrA(pKM101) 
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56-57-5 200-281-1 4-нитрокинолин-1-оксид WP2, WP2uvrA и 
WP2uvrA(pKM101) 

3688-53-7  фурилфирамид (АФ2) соеви со плазмид 

Може да се користат други соодветни референтни супстанции за позитивна контрола. Кога 
постои можност, треба да се разгледа употребата на позитивни контролни хемикалии кои 
спаѓаат во истата класа како и супстанцијата за спитување, ако стојат на располагање. 

Треба да бидат вклучени негативни контроли кои содржат само растворувач или 
носач(вехикулум) без супстанција за испитување, кои инаку се третираат на истиот начин 
како и третираните групи. Освен тоа, нетретираните контроли треба исто така да се 
користат освен ако не постојат претходни податоци за контроли кои покажуваат дека со 
избраниот растворувач не се предизвикуваат штетни или мутагенични ефекти. 

1.5.3. ПОСТАПКА 

За методот на инкорпорација на  подлога (1)(2)(3)(4) без метаболичко активирање, 
најчесто 0,05 ml или 0,1 ml од растворите за испитување се мешаат со 0,1 ml свежа 
бактериска култура (што содржи околу 108 живи клетки) и 0,5 ml стерилен разблажувач со 
2,0 ml слој на агар. За анализата со метаболичко активирање, најчесто се меша 0,5 ml 
мешавина за метаболичко активирање што содржи соодветна количина на пост-
митохондријална фракција (во опсег од 5 до 30 % v/v во мешавината за метаболичко 
активирање) со слој на агар (2,0 ml), заедно со бактериите и супстанцијата/растворот за 
испитување. Содржината на секоја епрувета се меша и се истура на површина на плочка 
со минимална агарна подлога. Пред инкубацијата слојот на агар треба да се стврдне. 

За методот на прединкубација (2)(3)(5)(6), супстанцијата/растворот за испитување се 
инкубира со испитуваниот сој (што содржи околу 108 живи клетки) и стерилен разблажувач 
или систем за метаболичко активирање (0,5 ml) вообичаено 20 минути или повеќе на 
температура од 30-37 oC пред да се измеша со слојот на агар и да се истури на 
површината на минималната агарна подлога. Најчесто се мешаат 0,05 или 0,1 ml 
супстанција/раствор, 0,1 ml бактерии и 0,5 ml смеса од С9 или стерилен разблажувач со 2,0 
ml слој на агар. На епруветите треба да се изврши аерација во периодот пред 
инкубацијата со протресувач. 

За соодветна процена на варијации треба да се користат три плочки на секоја висина на 
доза. Употребата на две плочки е прифатлива кога истата е научно оправдана. Ако се 
случи плочката да се изгуби, тоа не треба да значи поништување на анализата. 

Гасовитите или испарливите супстанции треба да се тестираат со соодветни методи, како 
на пример во непропусливи садови (12)(14)(15) (16). 

1.5.4. Инкубација 

Сите плочки за една анализа треба да се инкубираат на 37 oC, 48-72 часа. По периодот на 
инкубација, се пресметува бројот на колонии на ревертанти по плочка. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Податоците треба да се презентираат во вид на број на колонии на ревертанти по плочка. 
Се наведува и бројот на колонии на ревертанти на агарна плочка за негативни контроли 
(контролен примерок со растворувач и нетретиран примерок, доколку се користи) и 
позитивни контроли.  Се наведува вкупниот број на поединечни плочки, среден број на 
колонии на ревертанти по плочка и стандардното отстапување за супстанцијата, како и за 
позитивните и негативните (нетретирани и/или со растворувач) контроли. 

Потврдувањето на јасни позитивни реакции не е потребно. Двосмислените резултати треба 
да се разјаснат со понатамошно тестирање, по можност со измена на условите за 
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експериментирање. Негативните резултати треба да бидат потврдени засебно за секој 
случај. Во оние случаи каде потврдувањето на негативни резултати не се смета за 
неопходно, треба да се обезбеди оправданост. Во понатамошните испитувања треба да 
се разгледа можноста за модификација на параметрите за испитување за да се зголеми 
бројот на услови за анализа.  Параметрите на студијата кои може да претрпат измени 
опфаќаат одделување на концентрации, метод на третирање (инкорпорација на агарни 
плочки или прединкубација на суспензии) и услови за метаболичко активирање. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Постојат неколку критериуми за одредување на позитивен резултат, како што е на пример 
зголемувањето на опсегот на испитување поврзано со концентрацијата, и/или 
репродуктивен пораст на една или повеќе концентрации во бројот на колонии на 
ревертанти по плочка кај најмалку еден сој со или без систем за метаболичко активирање 
(23). Најпрвин треба да се разгледа билошката важност на резултатите. Може да се 
користат статистички методи како помошно средство при оцената на резултатите од 
тестот (24). Сепак, статистичката важност не треба да биде единствениот одлучувачки 
фактор за определување на позитивната реакција. 

Супстанцијата за која резултатите не ги исполнуваат горенаведените критериуми се смета 
дека не е мутагена во овој тест. 

Иако повеќето експерименти ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки 
случаи податоците ќе попречат да се донесе конечен заклучок за дејството на 
супстанцијата за испитување. Резултатите може да останат двосмислени или сомнителни 
без оглед на бројот на повторени експерименти. 

Позитивните резултати од бактерискиот тест за реверзни мутации укажуваат дека 
супстанцијата предизвикува точкести мутации со супституција во базата или промена во 
рамката на читање во геномот на Salmonella typhimurium и/или Escherichia coli. Негативните 
резултати укажуваат на тоа дека под условите за тестирање, супстанцијата не е мутагенична 
во испитуваниот вид. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ  

Извештајот за тестот треба да ги опфати следните податоци: 

Растворувач/носач(вехикулум): 

— оправданост за изборот на растворувач/носач(вехикулум), 

— растворливост и стабилност на супстанцијата во растворувачот/носачот, доколку се 
познати.  

Соеви:  

— користени соеви, 

— број на клетки во секоја култура, 

— карактеристики на сојот,  

Услови за тестирање: 

— количина на супстанција по плочка (mg/плочка or μl/плочка) со образложение за 
изборот на доза и број на плочки по концентрација, 

— користена подлога, 

— тип и состав на системот на метаболичко активирање, вклучително и критериумите 
за прифатливост, 

— постапки за третирање. 
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Резултати: 

— знаци на токсичност, 

— знаци на талог, 

— број на колонии на секоја плочка, 

— среден број на колонии на ревертанти по плочка и стандардно отстапување, 

— односот меѓу дозата и реакцијата, онаму каде е можно, 

— статистички анализи, доколку постојат, 

— податоци за паралелни негативни носачи позитивни контроли со граници, средни 
вредности и стандардни отстапувања, 

— претходни податоци за негативни носачи и позитивни контроли со граници, 
средни вредности и стандардни отстапувања. 

Дискусија за резултатите. 

Заклучоци. 
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Б.15. ТЕСТИРАЊЕ ЗА МУТАГЕНОСТ И СКРИНИНГ ЗА ГЕНСКА МУТАЦИЈА НА 
КАНЦЕРОГЕНОСТ-SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Може да се користи цел спектар на хаплоидни и диплоидни видови на квасецот 
Saccharomyces cerevisiae за мерење на настанувањето на генетски мутации предизвикани 
со хемиски агенси со и без метаболичко активирање. 

Се користат системи за напредна мутација кај хаплоидните соеви, како што е мерењето  
на мутација од црвени мутанти на кои им е потребен аденин (аде-1, аде-2) во бели 
мутанти двократно зависни од аденин и селективни системи како што е индукција на 
отпорност на канавнаин и циклохексимид. 

Најшироко потврдениот систем за реверзни мутации ја вклучува употребата на 
хаплоидниот сој XV 185-14Ц кој во себе содржи окер (nonsence) бесмислени мутации ade 
2-1, arg 4-17, lys 1-1 и trp 5-48, кои се реверзни под влијание на мутагените на базната 
супституција кои предизвикуваат мутации специфични за местото на појавување (site-
specific) или окер сурпресорски мутации.  XV 185-14C исто така го носи his 1-7 маркерот, 
односно missence мутација која реверзно мутира воглавно пеку мутации на друго место, и 
маркерот hom 3-10 мутација кога реверзно мутираат frameshift мутагени (мутагени што 
ја поместуваат  со мутагени предизвикуваат мутација на изместување од рамката на 
читање). 

Кај диплоидните соеви на S. cerevisiae единствениот најкористен сој е D7, кој е 
хомозиготен за ilv 1-92. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовка 

Растворите на испитуваните хемикалиите и контролата треба да се подготват точно пред 
тестирањето со употреба на соодветен носач(вехикулум).  Кога станува збор за органски 
соединенија кои не се растворливи во вода, не треба да се користи повеќе од 2 % раствор 
v/v од органски раствори како етанол, ацетон или диметилсулфоксид (ДМСО). Крајната 
концентрација на носачот(вехикулумотт не треба значајно да влијае на клеточната 
способност  и карактеристиките на раст.  

Метаболичко активирање 

Клетките треба да бидат изложени на хемикалии за испитување во присуство и отсуство 
на соодветен надворешен (егзоген) систем за метаболичко активирање. 

Најчесто употребуван систем е пост-митохондријалната фракција дополнета со кофактор 
од црниот дроб на глодарите, претходно третиран со агенси за ензимска индукција. 
Употребата на други соеви, ткива, пост-митохондрични фракции или постапки може исто 
така да биде соодветна за метаболичко активирање. 
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Услови за тестирање 

Соеви за испитување 

Најчесто користени соеви во студиите за генетска мутација се хаплоидниот сој XV 185-
14C и диплоидниот сој D7. И други соеви може да бидат исто така соодветни. 

Хранливи подлоги 

Се користат соодветни хранливи подлоги за развој на култури за одредување на 
стапката  на преживување и бројот на мутирани клетки. 

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Позитивните, нетретираните и контролите со растворувач треба да се изведат 
истовремено. За секоја специфична мутациска крајна точка треба да се користат 
соодветни хемикалии за позитивна контрола. 

Концентрација на изложеност 

Треба да се употребат најмалку пет концентрации на супстанција во соодветни временски 
интервали. За токсичните супстанции, при употреба на највисока концентрација, стапката 
на преживување не треба да падне под  5 до 10 % . Употребувајќи соодветни постапки, 
супстанциите кои се релативно нерастворливи во вода треба да се тестираат за границата 
на нивната растворливост.   Кај нетоксични супстанции растворливи во вода, горната 
концентрација треба да се одреди за секој случај засебно. 

Услови за инкубација 

Плочките се инкубираат четири до седум дена на температура од 28 до 30 oC во темно. 

Фреквенција на спонтани супстанции 

Треба да се користат субкултури со фреквенција на спонтани мутации во рамките на 
прифатениот нормален опсег. 

Број на репликати 

За анализата на прототрофи добиени со генетска мутација и за способноста за 
преживување на клетките треба да се употребат најмалку три исти плочки (репликати) за 
секоја концентрација. Кога станува збор за експерименти со употреба на маркери како hom 
3-10 со ниска стапка на мутација, бројот на плочки треба да се зголеми за да се обезбедат 
статистички релевантни податоци. 

ПОСТАПКА 

Третманот на соевите од S. cerevisiae најчесто се изведува со постапка во течна суспензија 
која се применува на стационарни или растечки клетки. Иницијалните експерименти треба 
да се изведат на растечките клетки: 1-5 × 107 клетки/ml се изложува на хемикалијата што се 
испитува до 18 часа на температура од 28 до 37 oC со протресување; за време на 
третманот, се додава соодветна количина на систем за метаболичко активирање, кога 
тоа е соодветно. На крајот од третманот, клетките се центрифугираат, мијат и засадуваат 
во соодветна хранлива подлога за развој на култури. По инкубацијата, плочките се 
оценуваат во однос на способноста за преживување и индукцијата на генетска мутација. 
Доколку првиот експеримент е негативен, треба да се спроведе втор експеримент со 
употреба на клетки во стационарна фаза. Доколку првиот експеримент е позитивен, тој се 
потврдува со соодветен независен експеримент. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се презентираат во табеларна форма каде е прикажан бројот на 
избројани колонии, број на мутанти, стапка на преживување и фреквенција на мутанти. 
Сите резултати треба да бидат потврдени со независен експеримент. Податоците треба да 
се оценат со употреба на соодветни статистички методи. 
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3. ИЗВЕШТАJ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

— користени соеви, 

— услови за тестирање: клетки во стационарна фаза или растечки клетки, состав на 
средината, температура и времетраење на инкубација, систем на метаболичко 
активирање, 

— услови за третирање: степени на изложеност, постапка и времетраење на 
третманот, температура за време на третманот, позитивни и негативни контроли,  

— број на избројани колонии, број на мутанти, опстанок и фреквенција на мутанти, 
односот доза/реакција, доколку е применливо, статистичка евалуација на 
податоци, 

— дискусија за резултатите, 

— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

Б.16. МИТОТИЧНА РЕКОМБИНАЦИЈА— SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА  МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Митотичната рекомбинација кај Saccharomyces cerevisiae може да се забележи меѓу гените 
(или поопшто, меѓу генот и неговиот центромер) и во рамките на самите гени. Првиот пример 
се нарекува митотичен кросинг-овер (crossing-over) и создава реципрочни продукти, 
додека вториот пример најчесто не е реципрочен и се нарекува конверзија на гени. 
Кросинг-овер генерално се анализира според производството на рецесивни хомозиготни 
колонии или сектори настанати во хетерозиготен сој, додека конверзијата на гени се 
анализира со помош на производството на прототрофни ревертанти произведени во 
ауксотрофен хетероалелен сој кој содржи две различни дефектни алели од истиот ген. 
Најчесто користени соеви за откривање на митотичната коверзија на гени се D4 
(хетероалелни на ade 2 и trp 5) D7 (хетероалелни на trp 5) BZ34 (хетероалелни на arg 4) и JDl 
(хетероалелни на  his 4 и trp 5). Митотичниот кросинг-овер кој произведува црвени и розеви 
хомозиготни сектори може да се анализира во D5 или во D7 (кој исто така ја мери 
митотичната конверзија на гени и реверзната мутација на ilv 1-92), при што двата соја се 
хетероалелни за комплементарните алели на ade 2. 
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1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

 Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовка 

Растворите на хемикалиите за испитување и контролата на референтните соединенија 
треба да се подготват непосредно пред тестирањето со употреба на соодветен 
носач(вехикулум).  Кога станува збор за органски соединенија кои не се растворливи во 
вода, не треба да се користи повеќе од 2 % раствор v/v од органски раствори како етанол, 
ацетон или диметилсулфоксид (ДМСО). Крајната концентрација на носач(вехикулум)от 
не треба значајно да влијае на клеточната способност и развој.  

Метаболичко активирање 
Клетките треба да бидат изложени на хемикалиите во присуство и отсуство на соодветен 
надворешен систем за метаболичко активирање. Најчесто употребуван систем е пост-
митохондријалната фракција дополнета со кофактор од црниот дроб на глодарите, 
претходно третиран со агенси за ензимска индукција. Употребата на други видови, ткива, 
пост-митохондрични фракции или постапки може исто така да биде соодветна за 
метаболичко активирање. 
Услови за тестирање 
Соеви за испитување 
Најчесто употребуваните соеви се диплоидите D4, D5, D7 и JD1. Употребата на други 
соеви може да биде соодветна. 

Хранливи подлоги 

Се користат соодветни хранливи подлоги за раст на култури за одредување на 
стапката на преживување и фреквенцијата на митотична рекомбинација. 

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Позитивните, нетретираните и контролите со растворувач треба да се изведат 
истовремено. За секоја крајна точка на специфична рекомбинација треба да се користат 
соодветни хемикалии за позитивна контрола. 

Концентрација на изложеност 

Треба да се употребат најмалку пет концентрации на супстанцијата во соодветни 
временски интервали. Меѓу факторите кои треба да се земат предвид се наоѓаат и 
цитотоксичноста и растворливоста. Најниската концентрација не смее да има ефект врз 
способноста за преживување на клетките.  За токсичните супстанции, при највисоката 
концентрација што се испитува, стапката на преживување не треба да падне под 5 до 10 
%. Употребувајќи соодветни постапки, супстанциите кои се релативно нерастворливи во 
вода треба да се тестираат за границата на нивната растворливост.  Кај нетоксични 
супстанции растворливи во вода, горната концентрација треба да се одреди за секој случај 
засебно. 

Клетките може да се изложат на хемикалиите за испитување или во стационарната фаза 
или за време на растот во периоди до 18 часа. Сепак, за долги периоди на третман, 
културите треба микроскопски да се прегледаат за да се провери настанувањето на спори, 
а доколку се забележат, тестот станува невалиден. 

Услови за инкубација 

Плочките се инкубираат четири до седум дена на температура од 28 до 30oC во темно. 
Плочките што се користат за анализа на црвени и розеви хомозиготни сектори 
произведени со митотичен кросинг-овер треба да се чуваат во ладилник (на температура 
(околу 4oC) дополнително еден до два дена пред оценувањето за да се овозможи развој на 
соодветни пигментирани колонии. 

Фреквенција на спонтана митотична рекомбинација 
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Треба да се користат субкултури со фреквенција на спонтана митотична рекомбинација во 
рамките на прифатениот нормален опсег. 

Број на репликации 

За анализата на прототрофи добиени со митотична конверзија на гени и за способноста 
за преживување на клетките треба да се употребат најмалку три исти агарни плочки 
(репликати) за секоја концентрација. Во случај на анализа на рецесивна хомозиготност 
добиена со митотичен кросинг-овер, бројот на плочки треба да се зголеми за да се 
обезбеди соодветен број колонии. 

ПОСТАПКИ 

Третманот на соевите од S. cerevisiae најчесто се изведува во постапка во течна суспензија 
на стационарни или растечки клетки. Иницијалните експерименти треба да се изведат на 
растечки клетки. 1-5 × 107 клетки/ml се изложуваат на хемикалијата до 18 часа на 
температура од 28 до 37 oC со протресување; за време на третманот се додава соодветна 
количина на систем за метаболичко активирање, кога тоа е соодветно. 

На крајот од третманот, клетките се центрифугираат, мијат и засадуваат во соодветна 
хранлива подлога за развој на култури. По инкубацијата, плочките се оценуваат во однос 
на способноста за преживување и индукцијата на генетска мутација. 

Доколку првиот експеримент е негативен, треба да се спроведе втор експеримент со 
употреба на клетки во стационарна фаза. Доколку првиот експеримент е позитивен, тој се 
потврдува со соодветен независен експеримент. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се презентираат во табеларна форма каде е прикажан бројот на 
избројани колонии, број на рекомбинанти, опстанок и фреквенција на рекомбинанти. 

Резултатите треба да бидат потврдени со независен експеримент. 

Податоците треба да се евалуираат со употреба на соодветни статистички методи. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 

3.1. ИЗВЕТШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

— користени соеви, 

— услови за тестирање: клетки во стационарна фаза или растечки клетки, состав на 
хранливата подлога, температура и времетраење на инкубација, систем на 
метаболичко активирање, 

— услови за третирање: степени на изложеност, постапка и времетраење на 
третманот, температура за време на третманот, позитивни и негативни контроли,  

— број на избројани колонии, број на мутанти, стапка на преживување и фреквенција 
на мутанти, односот доза/реакција, доколку е применливо, статистичка евалуација 
на податоци, 

— дискусија за резултатите. 

— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА Види Општ вовед Дел Б. 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
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Б.17. МУТАГЕНОСТ -  IN VITRO ТЕСТ ЗА КЛЕТОЧНА ГЕНЕТСКА МУТАЦИЈА 
КАЈ ЦИЦАЧИ  

1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 476, Тест за клеточна генетска 
мутација кај цицачи In Vitro (1997). 

1.1. ВОВЕД 

Тестот за генетска мутација во клетките на цицачите in vitro може да се употреби за да се 
откријат генетски мутации предизвикани од хемиски супстанции. Соодветните клеточни 
низи опфаќаат L5178Y лимфома клетки кај глувци, CHO, CHO-AS52 и V79 клеточни низи на 
кинески хрчак и TK6 човечки лимфобластоидни клетки (1). Кај овие клеточни низи најчесто 
користените генетски крајни точки ја мерат мутацијата на тимидин-киназата (ТК) и 
хипоксантин-гванин-фосфорибосил-трансферазата (HPRT) и на трансгенот на ксантин-
гванин-фосфорибосил-трансферазата (XPRT). ТК, HPRT and XPRT тестовите за мутација 
откриваат различни спектари на генетски појави. Автосомалната локација на ТК и XPRT 
може да овозможи откривање на генетски појави (на пр. големи делиции) кои не се откриле 
со локусот на HPRT на X-хромозоми (2)(3)(4)(5)(6). 

Во тестот за клеточна генетска мутација кај цицачи in vitro, може да се користат култури на 
трајни клеточни низи или клеточни соеви. Употребените клетки се избираат врз основа на 
способноста за раст во културата и стабилноста на фреквенцијата на спонтана мутација. 

За тестовите изведени in vitro вообичаено е потребен надворешен (егзоген) извор на 
метаболичко активирање.  Овој систем на метаболичко активирање не може целосно да ги 
имитира in vivo условите кај цицачите. Треба да се обрне внимание да се избегнат состојби 
кои би можеле да доведат до резултати кои нема да прикажат внатрешна мутагеност. 
Можно е да произлезат позитивни резултати кои не отсликуваат внатрешна мутагеност од 
промени во pH вредноста, осмолалност или високи степени на цитотоксичност (7). 

Овој тест се користи за скрининг на можни мутагени и канцерогени кај цицачите. Многу 
соединенија кои се позитивни на овој тест се канцерогени кај цицачите; сепак, не постои 
совршена корелација меѓу овој тест и канцерогеноста. Тоа зависи од класата на 
хемикалијата, а се повеќе докази укажуваат на постоењето на канцерогени кои не се 
откриваат со овој тест бидејќи тие делуваат преку други не-генотоксични механизми или 
механизми во кои нема бактериски клетки (6). 

Види исто Општ вовед Дел Б. 
 
1.2. ДЕФИНИЦИИ 
Напредна мутација: Една генетска мутација од родителски тип во мутиран облик која 
предизвикува промена или губење на ензимска активност на функцијата на кодираниот 
протеин. 
Мутагени на супституција на базни парови: супстанции кои предизвикуваат 
супституција на еден или повеќе базни парови во ДНК. 

Мутагени на изместување од рамка на читање: Супстанции кои предизвикуваат адиција 
или делиција на еден или повеќе базни парови во молекулот на ДНК. 

Време на експресија на фенотип: Период во кој непроменетите генски продукти се 
отстрануваат од ново мутираните клетки. 

Фреквенција на мутанти: бројот на набљудувани мутирани клетки поделен со бројот на 
живи клетки. 

Релативен вкупен раст: зголемување во бројот на клетки со текот на времето во споредба 
со контролната популација на клетки; се пресметува како производ на раст во суспензија во 
однос на негативната контрола и ефикасноста на клонирање во однос на негативната 
контрола. 
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Релативен раст во суспензија: зголемување во бројот на клетки во периодот на 
експресија во однос на негативната контрола. 

Способност за преживување: ефикасноста на клонирање на третираните клетки во 
времето на засадување во одредени услови по периодот на експресија. 

Преживување: ефикасноста на клонирање на третираните клетки кога се засадуваат на 
плочката на крајот од периодот на третирање најчесто се изразува во однос на 
преживувањето на контролната популација на клетки. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Клетките без тимидин-киназа (ТК) поради мутацијата TK+/- -> TK-/- се отпорни на 
цитотоксичното делување на пиримидински аналогниот трифлуоротимидин (TFT). Клетките 
со тимидин-киназа се чувствителни на TFT, што предизвикува инхибиција на клеточниот 
метаболизам и спречува понатамошна клеточна делба. Така, мутираните клетки се 
способни да се размножат во присуство на TFT, додека нормалните клетки кои содржат 
тимидин-киназа не се способни за тоа. Слично, клетките без HPRT или XPRT се избираат 
по отпорност на 6-тиогванин (ТГ) или 8-азагванин (АГ). Својствата на супстанцијата за 
испитување треба внимателно да се разгледаат доколку се тестира одреден базен аналог 
или соединение поврзано со селективниот агенс во  кој било тест за клеточна генетска 
мутација кај цицачи.  На пример, доколку постои сомнеж, треба да се испита било која 
селективна токсичност на супстанцијата за мутирани и немутирани клетки. Според тоа, кога 
се тестираат хемикалии што се структурно сродни на селективниот агенс, неопходно е да 
се потврди ефикасноста на селективниот систем/агенс (8). 

Клетките во суспензија или еднослојна култура се изложуваат на супстанцијата со и без 
метаболичко активирање за одреден временски период и се култивираат во нова средина 
за да се утврди цитотоксичност и да се овозможи фенотипско изразување пред 
селекцијата на мутанти (9)(10)(11)(12)(13). Цитотоксичноста најчесто се определува со 
мерење на релативната ефикасност на клонирање (опстанок) или релативен вкупен раст 
на културите по периодот на третирање. Третираните култури се одржуваат во хранлива 
подлога за раст на култури одреден временски период, карактеристичен за секој избран 
локус и вид на клетка, за да овозможи речиси оптимална експресија на фенотипот на 
предизвиканите мутации. Фреквенцијата на мутанти се одредува со засадување на 
утврден број клетки во подлога што содржи селективен агенс за откривање на мутирани 
клетки и во средина без селективен агенс за да се одреди ефикасноста на клонирање 
(способност за преживување). По соодветен период на инкубација, колониите се 
пребројуваат. Фреквенцијата на појава на мутанти се добива од бројот на колонии на 
мутанти во селективната хранлива подлога и бројот на колонии во неселективната 
хранлива подлога. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ  

1.4.1. Подготовка 

1.4.1.1. Клетки 

За овој тест на располагање се наоѓа широк спектар на видови клетки, вклучително 
подклонови на клетките L5178Y, CHO, CHO-AS52, V79 или TK6. Видовите клетки во овој 
тест треба да имаат докажана чувствителност на хемиски мутагени, висока ефикасност на 
клонирање и стабилна спонтана фреквенција на мутанти. Треба да се испита дали кај 
клетките постои контаминација со микоплазма и доколку тоа е така, не треба да се 
користат. 

Тестот треба да биде изработен на начин што ќе има однапред одредена чувствителност 
и моќ. Бројот на клетки, култури и концентрации на користената супстанција за испитување 
треба да ги рефлектираат овие утврдени параметри (14). Минималниот број на живи 
клетки кои ќе го преживеат третманот и кои се користат во секоја фаза од тестот треба да 
се темели на фреквенцијата на спонтана мутација. Општа насока е да се користи број на 
клетки кој е најмалку 10 пати обратно пропорционален од фреквенцијата на спонтани 
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мутации. Сепак, се препорачува да се искористи најмалку 106 од клетките. На располагање 
треба да бидат соодветни податоци од претходни студии за  користениот клеточен систем 
како индикатори за конзистентноста на тестот. 

1.4.1.2. Хранливи подлоги и услови за раст на култури 

Треба да се користат соодветни хранливи подлоги за раст на култури и услови за 
инкубација (садови за култури, концентрација на CO2, температура и влажност). 
Хранливите подлоги треба да се изберат според селективни системи и видот на клетки 
употребен во тестот. Особено е важно да се изберат услови за културите кои ќе 
овозможат оптимален раст на клетките за време на периодот на експресија и способноста 
за формирање колонии на мутирани и немутирани клетки. 

1.4.1.3. Подоготовка на култури 

Клетките се добиваат од матична култура, се засадуваат во хранлива подлога за раст на 
култура и се инкубираат на температура од 37 oC. Пред да се употребат во овој тест, од 
културите можеби ќе треба да се отстранат веќе постоечки мутирани клетки. 

1.4.1.4. Метаболичко активирање 

Клетките треба да бидат изложени на супстанцијата во присуство и отсуство на 
соодветен систем за метаболичко активирање. Најчесто користен систем е пост-
митохондријалната фракција (S9) со додаден ко-фактор подготвена од црниот дроб на 
глодари третирани со агенси за ензимска индукција, како што се Ароклор 1254 
(15)(16)(17)(18) или комбинација на Фенобарбитон и ß–нафтофлавон (19)(20). 

Пост-митохондријалната фракција најчесто се користи кај концентрации во опсег од 1-10 % 
в/в во крајната подлога за испитување. Изборот и состојбата на системот за метаболичко 
активирање може да зависи од класата на хемикалијата која се испитува.  Во некои случаи 
може да биде соодветно да се искористи повеќе од една концентрација на пост-
митохондријална фракција. 

Одреден број на процеси, вклучително и создавањето на клеточни низи со помош на 
генетски инженеринг со изразени специфични активациски ензими, може да обезбедат 
капацитет за ендогено активирање.  Изборот на клеточни низи треба да биде научно 
оправдан (на пр. со важноста на цитохром P450 изоензимот за метаболизмот на 
супстанцијата што се испитува). 

1.4.1.5. Супстанција за испитување/Подготовка 

Цврстите супстанции за испитување треба да се растворат или суспендираат во 
соодветни растворувачи или носачивехикулуми) и да се разредат пред третманот на 
клетките. Течните супстанции за испитување може да се додадат директно на системите за 
испитување и/или да се разредат пред третманот. Треба да се употреби свежо подготовка 
на супстанцијата за испитување освен ако податоците за стабилност укажуваат дека е 
прифатливо истата да се чува. 

1.4.2. Услови за тестирање 

1.4.2.1. Растворувач/носач(вехикулум) 

За растворувачот/носач(вехикулум)от не треба да постои сомнеж дека предизвикува 
хемиска реакција со супстанцијата за испитување и треба да биде погоден за 
преживување на клетките и дејството на S9. Доколку покрај добро познатите 
растворувачи/носач(вехикулум)и се користат одредени други, нивната вклученост треба да 
биде поддржана со податоци кои укажуваат на нивната погодност. Секојпат кога е можно, 
се препорачува да се даде предност на употребата на воден 
растворувач/носач(вехикулум). Кога се тестираат супстанции нестабилни во вода, 
органските растворувачи не треба да содржат вода. Водата може да се отстрани со помош 
на молекуларно сито. 
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1.4.2.2. Концентрација на изложеност 
Меѓу критериумите кои треба да се разгледаат при определувањето на највисока 
концентрација се наоѓаат цитотоксичноста, растворливост во системот за испитување и 
промени во pH вредноста или осмолалноста. 
Цитотоксичноста треба да се одреди со или без метаболичко активирање во главниот 
експеримент, со употреба на соодветен показател на интегритетот и растот на клетките, 
како што се релативната ефикасност на клонирање (преживување) или релативен вкупен 
раст. Може да биде корисно да се одреди цитотоксичноста и растворливоста во 
прелиминарниот екперимент. 
Треба да се користат најмалку четири концентрации погодни за анализа. Онаму каде има 
појава на цитотоксичност, концентрациите треба да опфатат спектар од најголема 
токсичност, па се најмала или пак целосно отсуство на истата; ова обично значи дека 
разликата меѓу концентрациите не смее да биде поголема од фактор меѓу 2 и √10. Доколку 
максималната концентрација се темели на цитотоксичност, тогаш треба да резултира со 
околу 10-20 % (но не помалку од 10%) релативна стапка на преживување (релативна 
ефикасност на клонирање) или релативен вкупен раст. За релативно нецитотоксични 
супстанции, максималната концентрација треба да изнесува 5 μl/ml, 5 mg/ml или 0,01 M, 
зависно која од нив е најниска. 
Релативно нерастворливите супстанции треба да се тестираат до или над границата на 
растворливост во услови за култивирање. Доказите за нерастворливост треба да се 
утврдат во крајната подлога за третирање во која се изложуваат клетките. Може да биде 
корисно да се процени растворливоста на почетокот и на крајот од третманот, бидејќи таа 
може да се промени во текот на изложеност во системот за испитување како резултат на 
присуството на клетки, S9, серум, итн. Нерастворливоста може да се утврди со голо око. 
Талогот не треба да попречи во оценувањето. 
1.4.2.3. Контроли 
Во секој експеримент треба да се вклучат истоверемени позитивни и негативни 
(растворувач или носач(вехикулум)) контроли, со или без метаболичко активирање. Кога 
се користи метаболичко активирање, позитивната контролна хемикалија треба да биде 
таа на која и е потребно активирање за да произведе мутагенична реакција. 
Примерите на позитивни контролни супстанции опфаќаат: 
 

Состојба на 
метаболичко 
активирање 

Локус Супстанција CAS Бр. EINECS 
Бр. 

Етил метансулфонат 62-50-0 200-536-7 HPRT 

 

 

Етил нитросуреа 759-73-9 212-072-2 

Отсуство на 
надворешно 
(егзогено) 
метаболичко 
активирање 

ТК (мали 
и големи 
колонии) 

Метил 
метансулфонат 

66-27-3 200-625-0 
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XPRT Етил метансулфонат 62-50-0 200-536-7 

 

 

Етил нитросуреа 759-73-9 212-072-2 

HPRT 3-Метилхлолантерн 56-49-5 200-276-4 

 

 

Н-
нитросодиментилам
ин 

62-75-9 200-549-8 

 

 

7,12-
диметилбензантраце
н 

57-97-6 200-359-5 

ТК (мали 
и големи 
колонии) 

циклофосфамид 50-18-0 200-015-4 

 

 

Циколфосфамид 
монохидрат 

6055-19-2  

 

 

Бензо[а] пирен 50-32-8 200-028-5 

 

 

3-Метилхлолантерн 56-49-5 200-276-5 

XPRT Н-
нитросодиметилами
н (за високи нивоа 
од S-9) 

62-75-9 200-549-8 

Отсуство на 
надворешно 
метаболичко 
активирање 

 

 

Бензо[а] пирен 50-32-8 200-028-5 
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Може да се користат и други соодветни референтни супстанции за позитивна контрола, на 
пр., доколку лабораторијата поседува база на претходни податоци за 5-бромо 2'-
деоксиуридин (CAS бр.   59-14-3, EINECS бр. 200-415-9), оваа референтна супстанција 
може исто така да се користи. Кога постои можност, треба да се разгледа употребата на 
хемикалии за позитивна контрола кои спаѓаат во иста класа на опасности како и 
супстанцијата што се испитува. 
Треба да бидат вклучени негативните контроли, кои се состојат само од растворувач или 
носач(вехикулум) во средината за третирање и се третираат на ист начин како и 
третираните култури. Освен тоа, нетретираните контроли треба исто така да се користат 
освен ако не постојат претходни податоци за контроли кои покажуваат дека со избраниот 
растворувач не се предизвикуваат штетни или мутагенични ефекти. 

1.4.3. ПОСТАПКА 

1.4.3.1. Третман со супстанцијата за испитување 

Размножените клетки треба да се изложат на супстанцијата со и без метаболичко 
активирање. Изложеноста треба да трае одреден временски период (најчесто 
најефективни се три до шест часа).  Времето на изложеност може да се продолжи на еден 
или повеќе клеточни циклуси. 

На секоја тестирана концентрација може да се користат две паралелни или една култура. 
Кога се користи само една култура, бројот на концентрации треба да се зголеми за да се 
овозможи соодветен број на култури за анализа (на пр., најмалку осум концентрации 
погодни за анализа). Треба да се користат паралелни култури на негативна (со 
растворувач) контрола. 

Гасовитите или испарливите супстанции треба да се тестираат со соодветни методи, како 
на пример во непропусливи садови за култури (21)(22). 

1.4.3.2. Мерење на стапка на преживување, способност за преживување и фреквенција на 
мутанти 

На крајот од перидот на изложеност, клетките се измиваат и култивираат за да се одреди 
опстанокот и да се овозможи експресија на фенотипот на мутантот. Мерењето на 
цитотоксичноста со определување на релативната ефикасност на клонирање 
(преживување) или релативен вкупен раст на културите најчесто отпочнува по периодот 
на третирање. 

Секој локус има дефиниран минимален временски услов за да обезбеди речиси 
оптимална експресија на фенотипот на ново предизвиканите мутанти (за HPRT и XPRT 
потребни се најмалку шест до осум дена, а за TK најмалку два дена). Клетките се 
одгледуваат во средина со и без селективен агенс(и) за одредување на бројот на мутанти и 
ефикасноста на клонирање. Мерењето на способноста за преживување (користено за 
фреквенцијата на мутанти) отпочнува на крајот од периодот на експресија со истурање во 
не-селективна подлога. 

Доколку супстанцијата е позитивна на L5178Y TK+/- тестот, треба да се изведе 
распоредување по големина на колонии на најмалку една од културите за испитување 
(највисоката позитивна концентрација) и на негативните и позитивните контроли. Доколку 
супстанцијата е негативна на L5178Y TK+/- тестот, треба да се изведе распоредување по 
големина на колонии на негативните и позитивните контроли. Во студиите каде се 
користи TK6TK+/-, може исто така да се спроведе распоредување по големина на 
колонии. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Податоците треба да опфатат одредување на цитотоксичност и способност за 
преживување, број на колонии и фреквенција на мутанти за третираните и контролните 
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култури. Во случај на позитивна реакција на тестот со L5178Y TK+/-, колониите се оценуваат 
според критериумите за мали и големи колонии кај најмалку една концентрација од 
супстанцијата (највисоката позитивна концентрација) и кај негативната и позитивна 
контрола. Молекулската и цитогенична природа на малите и големи колонии на мутанти е 
детално истражена (23)(24). Во тестот со TK+/-, колониите се оценуваат согласно 
критериумот за колонии со нормален раст (големи) и бавен раст (мали) (25). Кај мутираните 
клетки кои претрпеле најголемо генетско оштетување времето на удвојување е подолго и 
затоа создаваат мали колонии.  Опсегот на штетата најчесто се движи од загуба на целиот 
ген до кариотипски видливи хромозомски аберации. Индукцијата на мали колонии на 
мутанти се поврзува со хемикалии кои предизвикуваат големи хромозомски аберации 
(26). Помалку погодените мутирани клетки растат во стапки слични на родителките клетки 
и формираат големи колонии. 
Треба да се наведе опстанокот (релативна ефикасност на клонирање) или релативен 
вкупен раст. Фреквенцијата на мутанти треба да биде изразена како број на мутирани 
клетки по број на преживеани клетки.  

Треба да се обезбедат податоци за секоја култура поединечно. Покрај тоа, сите податоци 
треба да бидат сумирани во табеларна форма. 

Не постои услов за верификација на јасна позитивна реакција. Двосмислените резултати 
треба да се разјаснат со понатамошно тестирање, по можност со измена на условите за 
експериментирање. Негативните резултати треба да бидат потврдени засебно за секој 
случај. Во оние случаи каде потврдувањето на негативни резултати не се смета за 
неопходно, треба да се обезбеди оправданост. Во понатамошните експерименти за 
двосмислени или негативни резултати треба да се разгледа измената на параметрите на 
студијата за проширување на опсегот на услови кои треба да се оценат. Параметрите на 
студијата кои може да претрпат измени опфаќаат одделување на концентрации и услови 
за метаболичко активирање. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Постојат повеќе критериуми за определување на позитивен резултат, како на пример 
пораст или повторлив пораст пораст во фреквенцијата на мутанти поврзан со 
концентрацијата. Најпрвин треба да се разгледа билошката важност на резултатите. 
Може да се користат статистички методи како помошно средство при оцената на 
резултатите од тестот. Сепак, статистичката важност не треба да биде единствениот 
одлучивачки фактор за определување на позитивната реакција. 

Супстанцијата за која резултатите не ги исполнуваат горенаведените критериуми се 
смета дека не е мутагенa во овој систем. 

Иако повеќето студии ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки случаи 
податоците ќе спречат да се донесе конечен заклучок за дејството на супстанцијата за 
испитување. Резултатите може да останат двосмислени или сомнителни без оглед на 
бројот на повторени експерименти. 
Позитивните резултати од тестот за клеточна генетска мутација кај цицачи in vitro укажуваат 
дека супстанцијата предизвикува генетски мутации во користените култивирани клетки на 
цицачи. Позитивна реакција на  концентрацијата која може да се повтори е од најголемо 
значење. Негативните резултати укажуваат дека под условите за тестирање, супстанција 
не предизвикува хромозомски аберации во култивираните клетки кај цицачите. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 

ИЗВЕШТАј ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот треба да ги опфати следните податоци: 

Растворувач/носач(вехикулум): 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум)/растворувач, 
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— растворливост и стабилност на испитната супстанција во растворувачот/носач 
(вехикулум)от, доколку се познати, Клетки: 

— вид и потекло на клетки, 

— број на клеточни култури, 

— број на пасажи на клетки, доколку е применливо, 

— методи за одржување на клеточна култура, доколку е изводливо, 

— отсуство на микоплазма.  

Услови за тестирање: 

— образложение за изборот на конентрации и бројот на култури, вклучувајќи на пример 
податоци за цитотоксичност и граници на растворливост, доколку е изводливо. 

— состав на средини, концентрација на CO2,  

— концентрација на супстанцијата за испитување, 

— волумен на носач(вехикулум) и додадена супстанција, 

— температура на инкубација, 

— време на инкубација, 

— времетраење на третманот, 

— густина на клетките за време на третманот, 

— тип и состав на системот на метаболичко активирање, вклучително и критериумите 
за прифатливост, 

— позитивни и негативни контроли, 

— должина на периодот на експресија (вклучително и број на засадени клетки, и 
субкултури и распоред за хранење, ако е соодветно), 

— селективни агенси, 

— критериуми за сметање на студиите за позитивни, негативни или двосмислени, 

— користени методи за да се утврди бројот на живи и мутирани клетки. 

— определување на големината и видот на колонии (вклучително и критериуми за 
„мали“ и „големи“ колонии, како што е соодветно).  

Резултати: 

— знаци на токсичност, 

— знаци на талог, 

— податоци за pH вредноста и осмолалноста за време на изложеноста на 
супстанцијата, ако се утврдени, 

— големина на колонии доколку се оценети, барем за негативни и позитивни 
контроли, 

— адекватност на лабораторијата за откривање на мали колонии на мутанти со 
системот L5178Y TK+/-, каде е соодветно,  

— односот меѓу дозата и реакцијата, онаму каде е можно, 

— статистички анализи, доколку постојат, 

— податоци за истовремени негативни носач и позитивни контроли, 

— претходни податоци за негативни носач и позитивни контроли со граници, средни 
вредности и стандардни отстапувања, фреквенција на мутанти.  
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Дискусија за резултатите.  

Заклучоци. 
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Б.18. ОШЕТУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ДНК – ВОНРЕДНА СИНТЕЗА НА ДНК-  
КЛЕТКИ КАЈ ЦИЦАЧИ IN VITRO 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Тестот за вонредна синтеза на ДНК (УДС) ја мери репаративната синтеза на ДНК по 
ексцизија и отстранување на дел од ДНК што содржи регија со оштетување 
предизвикано од хемиски и физички агенси. Тестот се темели на вклучување на 
тимидин обележан со тритиум (3H-TdR) во ДНК на клетки на цицачи кои не се во S 
фазата на клеточниот циклус. Внесот на 3H-TdR може да се утврди со 
авторадиографија или со броење на ДНК од третираните клетки со помош на течен 
сцинтилациски бројач (ЛСЦ). Клетките од цицачи во културата, освен ако не се 
користат примарни хепатоцити на стаорци, се третираат со агенс за испитување со и 
без надворешен систем за метаболичко активирање. УДС може исто така да се мери 
и во in vivo системи. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовка 

Хемикалиите за испитување и контролните или референтни супстанции треба да се 
подготват во хранлива подлога за раст на култури или да се растворат или 
суспендираат во соодветни носач(вехикулум)и и потоа дополнително да се разредат 
во хранлива подлога за да се употребат во анализата. Крајната концентрација на 
носач(вехикулум)от не треба значајно да влијае на клеточната способност за 
преживување.  

Во анализата може да се користат примарни култури на хепатоцити на стаорци, 
човечки лимфоцити или трајни клеточни низи (на пр., човечки диплоидни 
фибробласти). 

Клетките треба да бидат изложени на хемикалијата во присуство и отсуство на 
соодветен надворешен систем за метаболичко активирање. 

Услови за испитување 

Број на култури 

Потребни се најмалку две клеточни култури за авторадиографија и шест култури (или 
помалку доколку е научно оправдано) за определување на ЛСЦ и УДС за секоја фаза од 
експериментот. 

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Во секој експеримент треба да се вклучат паралелни позитивни и негативни (нетретирани 
и/или со носач(вехикулум)) контроли, со или без метаболичко активирање. 

Примерите на позитивни контроли за анализа на хепатоцити кај стаорци вклучуваат 7,12- 
диметилбензатрацен (7,12- DMBA) или 2-ацетиламинофлуорен (2-AAF). Во случајот со 
постојаните клеточни низи 4-нитрохинолин-Н-оксид (4-NQO) е пример за позитивна контрола 
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за авторадиографските и ЛСЦ анализите изведени без метаболичко активирање; Н-
диметилнитросамин е пример за соединение на позитивна контрола кога се користат 
системи за метаболичко активирање. 

Концентрација на изложеност 

Треба да се користат повеќе концентрации од супстанцијата за испитување во соодветен 
опсег за да се дефинира реакцијата. Највисоката концентрација треба да предизвика 
одредени цитотоксични ефекти. Соединенијата што се релативно нерастворливи во вода 
треба да се тестираат до границата на растворливост. Кај нетоксични супстанции 
растворливи во вода горната концентрација на хемикалијата треба да се одреди за секој 
случај засебно. 

Клетки 

За да се одржат културите, треба да се користат соодветни хранливи подлоги за раст, 
концентрација на CO2, температура и влажност. Трајните клеточни низи треба повремено 
да се проверуваат за контаминација со Микоплазма. 

Метаболичко активирање 

Кај култури со примарни хепатоцити не се користи систем за метаболичко активирање. 
Трајните клеточни низи и лимфоцити се изложуваат на супстанцијата во присуство и 
отсуство на соодветен систем за метаболичко активирање. 

ПОСТАПКА 
Подоготовка на култури 

Утврдените клеточни низи се добиваат од матични култури (на пр., со трипсинизација или 
со протресување), засадени во садови за култури со соодветна густина и инкубирани на 
температура од 37 oC. 

Краткотрајните култури на хепатоцити на стаорци се подготвуваат така што свежо 
издвоените хепатоцити се суспендираат во соодветна подлога и се ставаат на хранлива 
подлога за раст додека не се прицврстат за нејзината површина. 

Културите со човечки лимфоцити се подготвуваат со употреба на соодветни техники. 

Третман на културите со супстанцијата за испитување 

Примарни хепатоцити на стаорци 

Свежо изолираните хепатоцити на стаорци се третираат со супстанцијата во подлога што 
содржи 3H-TdR, соодветен временски период. На крајот од периодот за третирање, 
подлогата треба да се исцеди од клетките кои потоа се плакнат, фиксираат и сушат. 
Микроскопските препарати треба да се потопат во авторадиографска емулзија (како 
алтернатива може да се користи и тенок слој на емулзија), се изложуваат, се развиваат, 
обојуваат и бројат. 

Трајни клеточни низи и лимфоцити 

Авторадиографски техники: Клеточните култури се изложуваат на супстанцијата соодветен 
временски период, а потоа следува третман со 3H-TdR. Временскиот период на 
изложување зависи од природата на супстанцијата, активноста на метаболичките 
системи и видот на клетки. За да се утврди максимумот на УДС, треба да се додаде 3H-
TdR или заедно со  супстанцијата или неколку минути веднаш по изложувањето на истата. 
На изборот меѓу овие две постапки ќе влијаат можните интеракции меѓу супстанцијата и 3H-
TdR. Со цел да се направи разлика меѓу УДС и полу-конзервативната репликација на ДНК, 
втората може да се попречи, на пример, со употребата на средина без аргинин, ниска 
содржина на серум или хидроксиуреа во хранливата подлога за раст на култури. 

Мерење на непланирани синтези на ДНК со помош на течен сцинтилациски бројач 
(ЛСЦ): Пред третманот со супстанцијата, треба да се блокира влезот на клетки во S-
фазата како што е опишано погоре; потоа клетките треба да се изложат на хемикалијата 
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како што е опишано за авторадиографијата. На крајот од периодот на инкубација, треба 
да се извлече ДНК од клетките и да се утврди целосната содржина на ДНК и степенот на 
инкорпорација на 3H-TdR. 

Треба да се истакне дека онаму каде се користат човечки лимфоцити во горенаведените 
техники, прекинувањето на полу-конзервативната репликација на ДНК во нестимулирани 
култури е непотребно. 

Анализа 

Авторадиографски мерења 

При определувањето на УДС клетки во културата, јадрата за време на S-фазата не се 
бројат. Треба да се избројат најмалку 50 клетки по концентрација. Микроскопските 
препарати треба да се кодираат пред да се започне со броење. На секој препарат треба да 
се избројат неколку широко распоредени неправилни полиња. Количината на 3H-TdR 
инкорпорирани во цитоплазмата треба да се одреди со броење на три области со 
големина на јадро во цитоплазмата на секоја избројана клетка. 

ЛСЦ мерења 

Треба да се користи соодветен број на култури на секоја концентрација и во контролите за 
мерење на ЛСЦ и УДС. 

Сите резултати треба да бидат потврдени со независен експеримент. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се претстават во табеларна форма. 

2.1. АВТОРАДИОГРАФСКИ МЕРЕЊА 

Степенот на инкорпорација на 3H-TdR во цитоплазмата и бројот на најдени гранули во 
клеточното јадро треба засебно да се евидентираат. 

За да се опише ширењето на опсегот на вклученост на 3H-TdR во цитоплазмата и бројот на 
гранули по јадро, може да се искористат средната вредност, медијаната и модусот.  

2.2. ЛСЦ МЕРЕЊА 

За мерењата на ЛСЦ, инкорпорацијата на 3H-TdR треба да се прикаже како dpm/μg ДНК. За 
да се опише дистрибуцијата на инкорпорацијата може да се користи средната вредност на 
dpm/μg ДНК со стандардно отстапување. 

Податоците треба да се оценат со употреба на соодветни статистички методи. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

— користени клетки, густина и број на пасажи во времето на третирање, број на 
клеточни култури,  

— користени методи за одржување на клеточните култури, вклучително хранлива 
подлога, температура и концентрација на CO2, 

— супстанција за испитување, носач(вехикулум), концентрации и образложение за 
изборот на концентрации користени во анализата, 

— детали за системите за метаболичко активирање, 

— распоред на третманот, 

— позитивни и негативни контроли, 
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— користени авторадиографски техники, 

— користени постапки за да се блокира влезот на клетки во S-фазата, 

— користени постапки за извлекување на ДНК и определување на вкупна содржина 
на ДНК во одредувањето на ЛСЦ, 

— односот меѓу дозата и реакцијата, онаму каде е можно, 

— статистичка евалуација, 

— дискусија за резултатите, 

— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

Б.19. IN VITRO АНАЛИЗА ЗА РАЗМЕНА НА СЕСТРИНСКИ 
ХРОМАТИДИ  

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Анализата за размена на сестрински хроматиди (СЦЕ) претставува краткотраен тест за 
откривање на реципрочни размени на ДНК меѓу две сестрински хроматиди на хормозоми 
што се дуплираат. Размените на сестрински хроматиди ја претставуваат меѓусебната 
размена на продуктите за репликација на ДНК на наизглед хомологни локуси. Процесот на 
размена веројатни опфаќа распаѓање и повторно соединување на ДНК иако за нејзината 
молекулска база се знае малку.  Откривањето на СЦЕ подразбира одредени начини на 
диференцијално етикетирање на сестринските хроматиди, а ова може да се постигне со 
вклучување на бромодеоксиуридин (BrdU) во хромозомската ДНК за два клеточни 
циклуса. 

Клетките од цицачи in vitro се изложуваат на хемикалијата со и без надворешен систем за 
метаболичко активирање на цицачи, доколку е соодветно, и се култивираат во два наврати 
на репликација во хранлива подлога што содржи BrdU. По третманот со инхибитор на 
делбеното вретено(на пр. колхицин) за да се акумулираат клетки во стадиум на митоза 
сличен на метафаза (с-метафаза), клетките се издвојуваат од културата и се подготвуваат 
хромозомски препарати. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 
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1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовка 

— во анализата може да се користат примарни култури, (човечки лимфоцити) или трајни 
клеточни низи (на пр., клетки од јајници на кинески хрчак). Клеточните низи треба 
повремено да се проверуваат за контаминација со микоплазма, 

— треба да се користат соодветни хранливи подлоги за раст на култури и услови за 
инкубација (температура, садови за култури, концентрација на CO2 и влажност), 

— супстанциите за испитување може да се подготват во средини за култури или да се 
растворат или суспендираат во соодветни носач(вехикулум)и пред третманот на клетките. 
Крајната концентрација на носачот(вехикулумот) во системот со култури не би требала 
значајно да влијае на способноста на клетките за преживување или стапката на раст, 
додека ефектите врз фреквенцијата на СЦЕ треба да се набљудуваат со контрола која 
содржи растворувач,  

— клетките треба да бидат изложени на супстанцијата во присуство и отсуство на 
надворешен систем за метаболичко активирање. Кога се употребуваат видови на клетки 
со внатрешно метаболичко активирање, степенот и природата на дејството треба да бидат 
соодветни на хемиската класа која се испитува. 

1.6.2. Услови за тестирање  

Број на култури 

За секоја точка од експериментот треба да се користат најмалку по две еднакви култури. 

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Во секој експеримент треба да се вклучат позитивни контроли, што користат соединенија 
со директно делување и соединенија за кои е потребно метаболичко активирање; исто 
така, треба да се користи контрола со носач(вехикулум). 

Примери на супстанции што можат да се употребат како позитивни контроли се следните: 
Соединение со директно делување: 
Етилметансулфонат, 
Соединение со посредно делување: 
Циклофосфамид. 

Кога е соодветно, може да се вклучи дополнителна позитивна контрола од истата хемиска 
класа како и испитуваната хемикалија. 

Концентрација на изложеност 

Треба да се употребат најмалку три концентрации на супстанцијата во соодветни 
временски интервали. Највисоката концентрација треба да предизвика значителен 
тоскичен ефект, но сепак треба да овозможи одвивање на соодветни репликации на 
клетките. Употребувајќи соодветни постапки, супстанциите кои се релативно 
нерастворливи во вода треба да се тестираат до граница на нивната растворливост.  Кај 
нетоксични супстанции растворливи во вода, горната концентрација на супстанцијата треба 
да се одреди за секој случај засебно. 

1.6.3. ПОСТАПКА 

Подоготовка на култури 

Трајните клеточни низи се добиваат од матични култури (на пр., со трипсинизација или со 
протресување), се засадуваат во соодветна густина во садови за раст на култури и се 
инкубираат на температура од 37 oC.  За еднослојни култури, бројот на клетки по сад за 
култури треба да се прилагади за културите да не бидат повеќе од 50% конфлуентни во 
времето на издвојување. Алтернативно, клетките може да се користат во суспендирана 
култура. Културите со човечки лимфоцити се добиваат со примена на соодветни техники 
со хепаринизирана крв и се инкубираат на температура од 37 oC. 



Стр. 282 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Третман 

Клетките во експоненцијална фаза од растот се изложуваат на супстанцијата соодветен 
временски период, во повеќето случаи може да бидат ефектни еден до два часа, но 
времето за третирање може да се продолжи до два целосни клеточни циклуси во 
одредени случаи. Клетките без доволна внатрешно метаболичка активност треба да бидат 
изложени на хемикалијата во присуство и отсуство на соодветен систем за метаболичко 
активирање. На крајот од периодот на изложеност, клетките се плакнат од супстанцијата и 
се култивираат во два циклуси на размножување во присуство на BrdU. Може да се 
спроведе друга постапка во која клетките истовремено се изложуваат на хемикалијата и 
BrdU во текот на цела култивација во траење од два клеточни циклуса. 

Културите со човечки лимфоцити се третираат додека се во полусинхрона состојба. 

Клетките се анализираат во втората делба по третманот, за да се обезбеди дека 
најчувствителните фази од клеточниот циклус биле изложени на хемикалијата. Сите 
култури на кои им се додава BrdU треба да се обработуваат во темно или на слаба 
светлина од електрична ламба се до издвојувањето на клетките со цел фотолизата на 
ДНК која содржи BrdU да се сведе на минимум. 

Издвојување на клетки 

Клеточните култури се третираат со инхибитор на делбеното вретено(на пр., колхицин) 
еден до четири часа пред издвојувањето. Секоја клеточна култура се издвојува и 
процесира засебно за подготовка на хромозоми. 

Подготовка на хромозоми и обојување 

Хромозомските препарати се прават со стандардни цитогенетски техники. Боењето на 
препаратите за да се покаже СЦЕ може да се изведе со неколку техники (на пр., методот на 
флуросценција плус метод Гиемса). 

Анализа 

Бројот на анализирани клетки треба да се темели на фреквенцијата на спонтани контроли 
на размена на сестрински хроматиди (СЦЕ).  Најчесто се анализираат најмалку 25 добро 
распространети метафази по култура за СЦЕ. Микроскопските препарати се кодираат пред 
анализата. Кај човечките лимфоцити се анализираат само метафазите кои содржат 46 
центромери. Кај постојаните клеточни низи се анализираат само метафазите кои 
содржат ± 2 центромери од модалниот број. Треба да се наведе дали е забележана 
центромерна замена на ознаки како СЦЕ. Резултатите треба да бидат потврдени со 
независен експеримент. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Поединечните податоци треба да се претстават во табеларна форма. Бројот на СЦЕ за 
секоја метафаза и бројот на СЦЕ по хромозом за секоја метафаза треба да бидат истакнати 
засебно за сите третирани и контролни култури. 

Податоците треба да се оценат со употреба на соодветни статистички методи. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

— користени клетки, методи на одржување на клеточна култура, 

— услови за тестирање: состав на хранливи подлоги, концентрација на CO2, концентрација 
на супстанција за испитување, користен носач(вехикулум), температура на инкубација, 
време на третирање, употребен инхибитор на делбено вретено, неговата концентрација и 
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времетраење на третманот со истиот, вид на користен систем за активација кај цицачи, 
позитивни и негативни контроли, 

— број на клеточни култури по точка на експериментирање, 

— детали од користената техника за подготовка на микроскопски препарати, 

— број на анализирани метафази (со обезбедени податоци за секоја култура засебно), 

— среден број на СЦЕ по клетка и по хромозом (со обезбедени податоци за секоја 
култура засебно), 

— критериуми за оценување на СЦЕ, 

— образложение за изборот на висина на доза, 

— односот доза/реакција, ако е применливо, 

— статистичка евалуација, 

— дискусија за резултатите, 

— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

Б.20. ТЕСТ ЗА ПОЛОВО ПОВРЗАНА РЕЦЕСИВНА СМРТНОСТ КАЈ 
DROSOPHILA MELANOGASTER 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛА НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Тестот за полово поврзана рецесивна смртност (ППРС) со употреба на Drosophila 
melanogaster ја открива појавата на мутации, генски мутации и мали делиции во 
генетската линија кај инсектот. Овој тест претставува анализа за напредна мутација, 
способна за испитување на мутации кај околу 800 локуси на X-хромозомот; ова 
претставува околу 80% од сите локуси на X-хромозомот. X-хромозомот претставува 
приближно една петтина од целокупниот хаплоиден геном. 

Мутациите во X-хромозомот на Drosophila melanogaster се изразуваат фенотипски кај 
мажјаците-носач(вехикулум)и на мутацискиот ген. Кога мутацијата  во хемизиготни 
услови е смртоносна, нејзиното присуство се изведува од отсуството на една класа 
на машки гамети од двете кои вообичаено ги произведува една хетерозиготна женка. 
ППРС тестот ги искористува овие факти со помош на посебно обележани и 
распоредени хромозоми. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 
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1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовки 

Матични групи 

Може да се користат мажјаци од добро дефинирани матични групи од див тип и женки од 
резервите Мулер-5. Исто така, може да се користат и други соодветно обележани матични 
групи на женки со  многукратно инвертирани X-хромозоми. 

Супстанција за испитување 

Супстанцијата за испитување треба да се разреди во вода. Оние супстанции кои не се 
растворливи во вода може да се разредат или суспендираат во соодветни 
носач(вехикулум)и (на пр., смеса од етанол и Tween-60 или 80), а потоа да се растворат 
во вода или физиолошки раствор пред да се нанесат. Диметилсулфоксид (ДМСО) треба 
да се избегнува за носач(вехикулум). 

Број на животни 

Тестот треба да биде изработен на начин што ќе има однапред одредена чувствителност 
и моќ. Фреквенцијата на спонтани мутации набљудувана во соодветна контрола значајно 
ќе влијае на бројот на третирани хромозоми кои треба да се анализираат.  

Начин на примена  

Изложеноста може да биде орална, со инјекција или со вдишување на гас или пареа. 
Хранењето со супстанцијата може да се изведе со раствор со шеќер. Кога е неопходно, 
супстанциите може да се разредат во 0,7 % раствор на NaCl и да се инјектираат во градниот 
кош или стомакот. 

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Треба да бидат вклучени негативните (со носач(вехикулум)) и позитивните контроли. 
Сепак, доколку на располагање стојат податоци за контроли од претходни испитувања, не 
се потребни истовремени контроли. 

Степени на изложеност 

Треба да се употребат три степени на изложеност. Еден степен на изложеност на 
супстанцијата може да се искористи за прелиминарно оценување, а тој степен на 
изложеност треба да биде или максималната концентрација на толерирање, или таков 
што ќе предизвика некаква индикација за токсичност. За нетоксични супстанции треба да 
се спроведе изложување на максимална изводлива конецентрација. 

ПОСТАПКА 

Мажјаци од див тип (од три до пет дена старост) се третираат со супстанција и засебно се 
спаруваат со голем број на женки од резервите Мулер-5, кои претходни се немаат спарено, 
или од други соодветно обележани (со повеќекратни инвертирани X-хромозоми) матични 
групи. Женките се заменуваат со нови женки кои претходно се немаат спарено на секои 
два до три дена за да се покрие целокупниот клеточен циклус на генетска линија. 
Гаметите на овие женки се бележат за смртоносни ефекти кои се соодветни да ефектите 
на зрелото семе, сперматиди во средна или доцна фаза, сперматиди во почетна фаза, 
сперматоцити и сперматогинии во времето на третирање. 

Хетерозиготните F1 женки од од горенаведените вкрстувања им е дозволено да се спарат 
засебно (т.е. една женка по стакленце) со нивните браќа. Во создавањето на F2, секоја 
култура се бележи за отсуството на мажјаци од див тип. Доколку културата изгледа дека 
произлегла од женски F1 кој во матичниот X-хромозом носи смртоносен ген (т.е. не се 
набљудуваат мажјаци со третираниот хромозом) потомците на тие женки со истиот генотип 
треба да бидат тестирани за да се потврди дали смртноста се повторува во следната 
генерација. 
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2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се пртестават во табела за да се покаже бројот на тестирани X-
хромозоми, бројот на неплодни мажјаци и бројот на смртоносни хромозоми за секоја 
изложеност на концентрација и за секој период на парење за секој третиран мажјак. Треба 
да се евидентира бројот на групи со различни големини за секој мажјак. Овие резултати 
треба да се потврдат во засебен експеримент. 

Треба да се користат соодветни статистички методи при оценување на тестовите за 
полово поврзана рецесивна смртност. Групирањето на рецесивни смртоносни гени од 
еден мажјак треба да се разгледа и оцени на соодветен статистички начин. 

 

3. ИЗВЕШТАJ  
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 
— матични групи: Користени резерви или соеви на Drosophila, старост на инсектите, број 

на третирани мажјаци, број на стерилни мажјаци, број на постојани F2 култури, број на 
F2 култури без потомство, број на хромозоми кои носат смртоносен ген откриен на 
секоја клеточна фаза на генетската линија, 

— критериуми за одредување на големината на третирани групи, 
— услови за иситување, детален опис на распоредот за третман и земање примероци, 

степени на изложеност, податоци за токсичност, негативни (со растворувач) и 
позитивни контроли, ако е соодветно, 

— критериуми за бележење на смртоносни мутации, 
— односот изложеност/ефекти, онаму каде е можно, 
— евалуација на податоци, 
— дискусија за резултатите, 
— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

Б.21. IN VITRO ТЕСТОВИ ЗА КЛЕТОЧНИ ТРАНФОРМАЦИИ КАЈ 
ЦИЦАЧИ  

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИJA 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Може да се употребат системи за клеточни култури кај цицачи за да се откријат 
фенотипски промени in vitro, предизвикани од хемиски супстанции поврзани со 
малигна трансформација in vivo. Меѓу најчесто користените клетки спаѓаат C3H10T1/2, 
3T3, SHE и Фишер стаорецот, а тестовите во голема мера се потпираат на промените 
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во клеточната морфологија, формирањето жаришта или промени во зависноста од 
растот на клетки на тврда подлога за прифаќање во полуцврстиот агар (во кој инаку 
не би растеле). Постојат и поретко употребувани системи со чија помош се откриваат 
други физиолошки или морфолошки промени во клетките по изложеноста на 
канцерогени хемикалии.  Ниедна од крајните точки на in vitro тесот нема уврдена 
механистичка врска со карциномот. Некои од системите за испитување можат да 
откријат промотори на тумор. Цитотоксичноста може да се утврди со мерење на 
ефектот од материјалот за испитување на способноста за формирање колонии 
(ефикасност на клонирање) или стапките на раст на културите. Мерењето на 
цитотоксичноста се врши за да се утврди дека изложеноста на хемикалијата за 
испитување има токсиколошко значење, но не може да се употреби за пресметување 
на фреквенцијата на трансформација во сите анализи, бидејќи некои може да 
содржат продолжена инкубација и/или повторно засадување на агарна плочка. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ  

Подготовки 

Клетки 

На располагање стои широк спектар од клеточни низи или примарни клетки, зависно од 
користениот тест за трансформација. Испитувачот треба да се осигура дека користените 
клетки во тестот покажуваат соодветна фенотипска промена по изложеноста на познати 
канцерогени и дека тестот во лабораторијата на испитувачот има докажан и евидентиран 
валидитет и постојаност. 

Хранлива подлога 

Треба да се користат хранливи подлоги и услови за експериментирање што се 
соодветни за користената анализа за трансформација. 

Супстанција за испитување 

Супстанциите за испитување може да се подготват во хранливи подлоги за култури или да 
се растворат или суспендираат во соодветни носачи(вехикулуми) пред третманот на 
клетките. Крајната концентрација на носачот(вехикулумот) во системот на култури не треба 
да влијае на способноста на клетките за преживување, стапката на раст или појавата на 
трансформации. 

Метаболичко активирање 

Клетките треба да бидат изложени на супстанцијата во присуство и отсуство на 
соодветен систем за метаболитичко активирање. Кога се употребуваат видови клетки со 
внатрешно метаболитичка активност, степенот и природата на дејството треба да бидат 
соодветни на хемиската класа која се тестира. 

Услови за тестирање 

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Во секој експеримент треба да се вклучат позитивни контроли, што користат соединение 
што делува непосредно, и соединение што бара метаболичко активирање; исто така, 
треба да се користи негативна контрола со носач(вехикулум). 

Примери на супстанции што можат да се употребат како позитивни контроли се следните: 

Хемикалии што делуваат непосредно: 

— Етилметансулфонат, 

— β-пропиолактон, 
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Соединенија на кои им е потребно метаболичко активирање: 

— 2-ацетиламинофлуорен, 

— 4-диметиламиноазобензен, 

— 7,12-диметилбензантрацен. 

Кога е соодветно, треба да се вклучи дополнителна позитивна контрола од истата 
хемиска класа како и хемикалијата за испитување. 

Концентрација на изложеност 

Треба да се користат неколку концентрации од супстанцијата за испитување. Овие 
концентрации треба да резултираат со токсичен ефект поврзан со концентрацијата, така 
што највисоката концентрација ќе произведе низок степен на преживување, а степенот на 
преживување при најниската концентрација треба да биде приближно ист како оној во 
негативната контрола. Употребувајќи соодветни постапки, супстанциите кои се релативно 
нерастворливи во вода треба да се тестираат до граница на нивната растворливост.  Кај 
нетоксични супстанции растворливи во вода, горната концентрација на супстанцијата треба 
да се одреди за секој случај засебно. 

ПОСТАПКА 

Клетките треба да се изложат соодветен временски период зависно од користениот систем 
за испитување, а ова може да опфати повторно дозирање придружено со промена на 
хранлива подлога (а доколку е потребно и свежа мешавина за метаболичко активирање) 
доколку се продолжи изложеноста. Клетките без доволна внатрешна метаболичка 
активност треба да бидат изложени на хемикалијата во присуство и отсуство на 
соодветен систем за метаболичко активирање. На крајот од периодот на изложеност, 
клетките се плакнат од супстанцијата и се култувираат под услови соодветни за појавата 
на трансформиран фенотип што се набљудува и појавата на утврдената 
трансформација. Сите резултати треба да бидат потврдени со независен 
експеримент. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се презентираат во табеларна форма и може да добијат разни форми 
во согласност со користената анализа, на пример, број на плочки, позитивни плочки или број 
на трансформирани клетки. Кога е соодветно, степенот на преживување треба да се 
изрази во процент од степени на контрола, а фреквенцијата на трансформации да се 
изрази како број на трансформанти по број на преживеани. Податоците треба да се 
оценат со употреба на соодветни статистички методи. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот за тестот ги опфаќа следните податоци, доколку е можно: 

Вид на употребени клетки, број на клеточни култури, методи за одржување на 
клеточни култури, 

— услови за тестирање: концентрација на супстанцијата за испитување, користен 
носач(вехикулум), време на инкубација, времетраење и фреквенција на 
третманот, густина на клетки за време на третманот, вид на користен надворешен 
систем за метаболичко активирање, позитивни и негативни контроли, 
спецификација на набљудуваниот фенотип, употребен селективен систем (ако е 
соодветно), образложение за избор на доза, 

— користен метод за броење на живи и трансформирани клетки, 
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— статистичка евалуација, 

— дискусија за резултатите, 

— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
 

Б.22. ТЕСТ ЗА ДОМИНАНТНИ СМРТОНОСНИ ГЕНИ КАЈ ГЛОДАРИ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Ефектите од доминантните смртоносни гени предизвикуваат ембрионална или фетална 
смрт. Индукцијата на доминантни смртоносни гени со изложување на хемиска 
супстанција укажува на тоа дека супстанцијата делува на генетската линија на 
испитуваниот вид. Општо е прифатено дека доминантните смртоносни гени се резултат 
на хромозомско оштетување (структурни и нумерички аномалии). Ембрион  ската смрт 
може исто така да биде резултат на токсични ефекти доколку се третираат женки. 

Општо земено мажјаците се изложуваат на соединението за испитување и се спаруваат со 
нетретирани женки што претходно се немаат спарено. Разните фази на генетските линии 
може засебно да се тестираат со употреба на последователни интервали на спарување. 
Зголемувањето на бројот на мртви импланти по женка во третираната група над бројот на 
мртви импланти по женка во контролната група ја покажува пост-имплантанциската загуба. 
Загубата пред имплантација може да се процени врз основа на бројот на corpora lutea или 
со споредба на вкупните импланти по женка во третираните и контролните групи. Крајниот 
ефект на доминантните смртоносни гени претставува збир од загубата пред и по 
имплантација. Пресметката на крајниот ефект на доминантните смртоносни гени се 
темели на споредба на живи импланти по женка во испитуваната група со живите 
импланти по женка во контролната група. Намалувањето во бројот на импланти во 
одредени интервали може да биде резултат на уништување на клетки (т.е. на 
сперматоцити и/или сперматогонии). 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовки 

Кога е изводливо, супстанциите за испитување треба да се разредат или суспендираат во 
изотоничен физиолошки раствор. Хемикалиите кои не се раствораат во вода може да се 
растворат или суспендираат во соодветни носачи(вехикулуми). Користениот 
носач(вехикулум) не треба негативно да влијае на хемикалијата ниту треба да произведе 
токсични ефекти. Треба да се користат свежо подготвени хемикалии за испитување. 
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Услови за испитување 
Начин на примена 
Соединението вообичаено треба да се даде само еднаш. Врз основа на токсиколошките 
податоци, може да се воведе повторлив распоред за третирање. Вообичаените начини на 
давање се орална интубација или интраперитонеална инјекција. Може да бидат 
соодветни и други начини на примена. 
Експериментални животни 
Препорачани видови за испитување се стаорци или глувци. Здрави и целосно полови зрели 
животни по случаен избор се избираат и се распоредуваат на третираните и контролните 
групи. 

Број и пол 

Треба да се користи соодветен број на третирани мажјаци, притоа земајќи ја предвид 
спонтаната варијација на биолошкиот карактер кој се испитува. Избраниот број треба да 
се темели на претходно одредена чувствителност на определување, како и вредност на 
карактеристики. На пример, при еден типичен тест, бројот на мажјаци во секоја дозирана 
група треба да биде доволен да овозможи од 30 до 50 бремени женки по интервал на 
парење.  

Употреба на негативни и позитивни контроли 

Во принцип, во секој експеримент треба да бидат вклучени позитивни и негативни (со 
носач(вехикулум)) контроли. Кога на располагање стојат прифатливи резултати од 
позитивните контроли од експерименти спроведени неодамна во истата лабораторија, 
тогаш овие резултати може да се користат наместо истовремена позтивна контрола. 
Позитивните контролни супстанции треба да се користат во соодветно мала доза (на пр.,  
ММС, интраперитонеално, на 10мг/килограм) за да се долови чувствителноста на тестот. 

Висини на доза 

Вообичаено треба да се користат три висини на дози. Високата доза треба да произведе 
знаци на токсичност или намалена плодност кај третираните животни. Во одредени случаи 
може да биде доволна една висина на доза. 

Граничен тест  

Нетоксичните супстанции треба да се тестираат на 5 g/kg на едно нанесување или на 1 
g/kg/ден со повторено давање. 

Постапка 

На располагање стојат неколку режими за третмани. Супстанцијата најчесто се дава само 
еднаш. Може да се користат и други режими за третмани. 

Секој мажјак се пари последователно со една или две нетретирани женки што се немаат 
претходно спарено во соодветни интервали по третманот. Женките треба да се остават со 
мажјаците најмалку еден повторлив циклус или додека не се случи парењето, како што ќе 
се утврди од присуството на сперма во вагината или од присуството на вагинален чеп. 

Бројот на парења по третманот е предвиден со програмот за третман и треба да обезбеди 
дека се земени примероци од сите фази од клетките на генетската линија по третманот. 

Женките се усмртуваат во втората половина од бременоста, а внатрешноста на матката 
се испитува за да се одреди бројот на мртви и живи импланти. Може да се испитаат 
јајниците за да се одреди бројот на (жолти тела) corpora lutea. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се изразат табеларно, со цел да се прикаже бројот на мажјаци, број 
на бремени женки и бројот на женки што не се бремени. Резултатите од секое парење, 
вклучително и идентитетот на секој мажјак и секоја женка треба засебно да се 
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евидентираат. За секоја женка, треба да се евидентира недела на парење, висина на доза 
дадена на мажјаци и фреквенциите на живи и мртви импланти. 

Пресметката на крајниот ефект на доминантни смртоносни гени се темели на споредба на 
живи импланти по женка во испитуваната група со живите импланти по женка во 
контролната група. Сразмерот на мртви во однос на живи импланти од третираната група 
спореден со истиот сразмер од контролната група се анализира за да претстави пост-
имплантациската загуба. 

Од табелите треба да биде јасно дека се работи за податоци внесени за рана и доцна 
смрт.  Доколку се проценила загубата пред имплантација, истото треба да се наведе. 
Загубата пред имплантација може да се пресмета како несовпаѓање во бројот на corpora 
lutea и бројот на импланти или како намалување во просечниот број на импланти по матка 
во споредба со контролните парења. 

Податоците се оценуваат со употреба на соодветни статистички методи. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Доколку е изводливо, извештајот за тестот ги содржи следните податоци: 
— вид, сој, старост и тежина на употребените животни, број на животни од секој пол во 

експерименталните и контролните групи, 
— супстанција за испитување, носач(вехикулум), испитувани висини на доза и 

образложение за изборот на доза, негативни и позитивни контроли, податоци за 
токсичност, 

— распоред за начин на нанесување и третман, 
— распоред за парење, 
— користени методи за определување на парењето, 
— време на усмртување, 
— критериуми за бележење на доминантни смртоносни гени, 
— односот доза/реакција, ако е можно, 
— статистичка евалуација, 
— дискусија за резултати, 
— интерпретирање на резултати. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. КОРИСТЕНИ ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

 

Б.23. ТЕСТ ЗА СПЕРМАТОГОНИЈАЛНА ХРОМОЗОМСКА АБЕРАЦИЈА КАЈ 
ЦИЦАЧИ 

1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 483, Тест за сперматогонијална  
хромозомска аберација кај цицачи (1997). 

1.1. ВОВЕД 

Целта на тестот за сперматогонијална  хромозомска аберација кај цицачи in vivo е да ги 
открие оние супстанции кои предизвикуваат хромозомски аберации во 
сперматогонијалните клетки кај цицачите (1)(2)(3)(4)(5). Структуралните аберации можат 
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да бидат од два типа, хромозомски или хроматидни. Кај повеќето хемиски мутагени, 
предизвиканите аберации се од хроматиден тип, но се забележува појава и на аберации 
од хромозомски тип. Овој метод не е изработен за да мери нумерички аберации и не се 
користи рутински за таа цел. Хромозомските мутации претставуваат поврзани појави и се 
причина за многу генетски заболувања кај луѓето. 

Овој тест ги мери хромозомските појави во сператогониите па според тоа се очекува да ја 
предвиди индукцијата на наследни мутации во клетките на генетската линија.   

Вообичаено во овој тест се користат глодари. Овој цитогенетски тест in vivo ги открива 
хромозомските аберации во сперматогонијалната митоза. Други целни клетки не се 
предмет на овој метод. 

За да се откријат аберации од хроматиден тип во сперматогонијалните клетки, првата 
митотична клеточна поделба по третманот треба да се испита пред настанатите лезии да 
се изгубат во подоцнежните клеточни поделби. Може да се добијат дополнителни 
податоци од третираните сперматогонии со мејотична хромозомска анализа за аберации 
од хромозомски тип на дијакинеза-метафаза I кога третираните клетки стануваат 
сперматоцити. 

Овој in vivo тест е направен за да испита дали соматските клеточни мутагени се исто така 
активни во клетките на генетската линија. Освен тоа, сперматогонијалниот тест е значаен 
за оценување на опасноста од мутагеност со тоа што остава простор за разгледување на 
фактори на метаболизмот in vivo, фармакокинетиката и процесот на поправка на ДНК. 

Во тестисот се наоѓа одреден број на генерации на сперматогонии со спектар на 
чувствителност на хемискиот третман. Според тоа, забележаните аберации 
претставуваат збирна реакција на третираните популации на сперматогонии, со 
доминација на побројните диференцијални сперматогонии. Зависно од позицијата во 
самиот тестис, различните генерации сперматогонии може, но и не треба да бидат 
изложени на главниот крвоток, поради физичките и физиолошките препреки на 
Сертолиевите клетки и бариерите меѓу крвотокот и тестисот.  

Доколку постои доказ дека супстанцијата или одреден реактивен метаболит нема да го 
достигне целното ткиво, тогаш употребата на овој тест не е соодветна. 

Види исто така Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Аберација од хроматиден тип: Структурално хромозомско оштетување изразено како 
прекин на единечни хроматиди или прекин и повторно поврзување меѓу хроматиди. 

Аберација од хромозомски тип: структурално хромозомско оштетување изразено како 
прекин, или прекин и повторно поврзување на хроматиди на идентична површина. 

Прекин (тесен спој): Ахроматска лезија помала од ширината на еден хроматид и со 
минимална непорамнетост на хроматиди. 

Нумеричка аберација: промена во бројот на хромозоми од нормалниот, карактеристичен 
за користените животни. 

Полиплоидија: многукратност на бројот на хаплоидни хромозоми (n) поинаков од 
диплоидниот број (т.е. 3n, 4n итн). 

Структурна аберација: Промена во хромозомската структура што може да се открие со 
микроскопско испитување на стадиумот на метафаза на клеточната поделба, забележана 
при делиции, транспозиција или реципрочна транслокација.  

1.3. НАЧЕЛО НА ИСПИТНИОТ МЕТОД 

Животните се изложуваат на супстанцијата за испитување на соодветен начин на 
изложеност и се жртвуваат во определени временски периоди по третманот. Пред 
усмртување, животните се третираат со супстанција за запирање на метафаза (на пр., 
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Colcemid®  или колхицин). Хромозомските препарати потоа се подготвуваат од 
генетската линија и се бојат, додека клетките од метафазата се анализираат за 
хромозомски аберации. 
 
1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
1.4.1. Подготовки 
1.4.1.1. Избор на животински видови 
Најчесто се користат мажјаци од видот кинески хрчак и глувци. Сепак, може да се користат и 
мажјаци од други соодветни видови цицачи. Треба да се користат вообичаено 
употребуваните лабораториски соеви на млади здрави возрасни животни. На почетокот од 
студијата, варијацијата во тежина кај животните треба да биде минимална и да не 
надмине ± 20 % од средната тежина. 

1.4.1.2. Услови на чување и исхрана 

Се применуват општите услови наведени во Општиот вовед во Дел Б, иако целната 
влажност треба да изнесува 50-60 %. 

1.4.1.3. Подготовка на животни 

Здрави млади возрасни мажјаци по случаен избор се распоредуваат во контролните и 
третираните групи. Кафезите треба да се распоредат на начин на кој можните ефекти од 
поставеноста на кафезот се сведени на минимум. Животните се обележуваат со посебни 
ознаки. Животните се аклиматизираат на лабораториските услови најмалку пет дена пред 
почетокот на студијата. 

1.4.1.4. Подготовка на дози 

Цврстите супстанции треба да се растворат или суспендираат во соодветни растворувачи 
или носач(вехикулум) и да се разблажат, ако е соодветно, пред дозирањето на животните. 
Течните супстанции може директно да се дозираат или да се растворат пред дозирање. 
Треба да се користат свежи подготовки на супстанцијата освен доколку податоците за 
стабилност не укажуваат на тоа дека чувањето е прифатливо. 

1.4.2. Услови за испитување 

1.4.2.1. Растворувач/носач(вехикулум) 

Растворувачот/носач(вехикулум)от не треба да произведува токсични ефекти на 
користените нивоа на доза и не треба да постои сомнеж дека би предизвикал хемиска 
реакција со супстанцијата за испитување. Доколку се користат други познати 
растворувачи/носачи(вехикулуми), нивното вклучување треба да биде поткрепено со 
податоци што укажуваат на нивната компатибилност. Секојпат кога е можно, се 
препорачува најпрво да се разгледа употребата на воден растворувач/носач(вехикулум). 

1.4.2.2. Контролни примероци 

Во секој тест треба да бидат вклучени позитивни и негативни (со 
растворувач/носач(вехикулум)) контроли. Освен за третманот со супстанцијата, 
животните во контролните групи треба да се третираат на ист начин како и животните во 
третираните групи. 

Позитивните контроли треба да произведат структурни хромозомски аберации in vivo во 
сперматогинијалните клетки кога се нанесуваат на нивоа на изложеност за кои се очекува 
да дадат видлив пораст во подлогата. 

Позитивните контролни дози треба да се изберат така што ефектите ќе бидат јасни, но 
лицето кое ги чита резултатите не може веднаш да го види идентитетот на кодираните 
микроскопски препарати.  Прифатливо е позитивните контроли да се нанесат на поинаков 
начин од  супстанцијата и од нив да се земат примероци само еднаш. Освен тоа, може да 
се користат хемикалии за позитивна контрола кои спаѓаат во истата класа како и 
хемикалијата што се испитува, кога тоа е можно. Примерите на супстанции за позитивна 
контрола опфаќаат: 
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Супстанција CAS бр. EINECS бр. 

Циклофосфамид 

Циклофосфамид 
монохидрат 

50-18-0 6055-19-2 200-015-4 

Циклохексиламин  108-91-8 203-629-0 

Митомицин Ц 50-07-7 200-008-6 

Мономерен акриламид 79-06-1 201-173-7 

Триетиленемеламин  51-18-3 200-083-5 

 

Негативните контроли, третирани само со растворувач или носач(вехикулум), а инаку 
третирани на истиот начин како и третираните групи треба да бидат вклучени за секој 
период на земање примероци, освен ако претходните податоци за контролни примероци не 
покажуваат варијабилност меѓу животните и фреквенција на клетки со хромозомски 
аберации. Освен тоа, нетретираните контролни примероци треба исто така да се користат 
освен ако постојат претходни или објавени податоци за контролни примероци кои 
укажуваат дека избраниот растворувач/носач(вехикулум) не предизвикува штетни или 
мутагени ефекти. 

1.5. ПОСТАПКА 

1.5.1. Број на животни 

Секоја третирана и контролна група треба да опфати најмалку пет мажјаци погодни за 
анализа. 

1.5.2. Распоред за третирање 

Супстанциите по можност се даваат еднаш или два пати (т.е. како еден или два третмани). 
Супстанцијата може исто така да се даде во поделена доза, т.е. два третмани во ист ден во 
временска разлика не поголема од два часа, за да се олесни давањето на голема количина 
на материјал. Други режими на дозирање треба да бидат научно оправдани. 

Кај групата со највисока доза по третманот следуваат два интервали за земање 
примероци. Бидејќи испитната супстанција може да влијае на динамиката на клеточниот 
циклус, примероците се земаат на 24от и 48от час од третманот. За останатите дози 
покрај највисоката, се земаат примероци од 24 часа или 1,5 должина на клеточен циклус 
по третманот, освен ако не е познат друг посоодветен временски период за откривање 
на ефекти (6). 

Освен тоа, може да се користат и други временски периоди за земање примероци. На 
пример за хемикалии кои можат да предзвикаат заостанување на хромозомите или 
ефекти независни од S фазата, би биле посоодветно порано земање примероци (1). 

Соодветноста на распоредот за повторено третирање треба да се одреди за секој случај 
засебно. По распоредот за повторено третирање животните треба да се жртвуваат 24 часа 
(1,5 должина на клеточен циклус) по последниот третман. Онаму каде е соодветно, треба 
да се воведат дополнителни периоди за земање примероци. 

Пред усмртувањето, на животните им се инјектира интраперитонеално соодветна доза на 
супстанција која спречува метафаза (на пр.,  Colcemid®  или колхицин). Потоа се земаат 
примероци од животните во соодветни интервали. За глувците, овој интервал изнесува 
околу три до пет часа, за кинеските хрчаци овој интервал изнесува околу четири до пет 
часа. 
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1.5.3. Висини на доза 

Доколку се спроведе студија за определување обем во недостаток на соодветни податоци, 
истата треба да се изведе во истата лабораторија со истите видови животни, соеви и 
режим на третирање кои треба да се користат во главната студија (7). Доколку постои 
токсичност, се користат три висини на доза за првиот период на земање примероци. Овие 
висини на доза треба да покријат спектар од максимална до мала токсичност или отсуство 
на истата. Во подоцнежното земање примероци треба да се користи само највисоката доза. 
Највисока доза се дефинира доза која произведува такви знаци на токсичност, што се 
очекува дека повисоки дози при истиот режим на дозирање ќе предизвикаат смрт кај 
животното. 

Супстанции со специфични биолошки активности на ниски нетоксични дози (како хормони и 
митогени) може да бидат исклучок на критериумите за поставување дози и треба да се 
оценат за секој случај засебно. Највисоката доза може исто така да се дефинира како доза 
која произведува одредена индикација на токсичност во сперматогонијалните келтки (на 
пр., намалување во сразмерот на сперматогонијални митози на први и втори мејотични 
метафази; ова намалување не треба да надмине 50%) 

1.5.4. Граничен тест  
Доколку тестот на едно ниво на доза од најмалку 2000 mg/kg телесна тежина/ден со еден 
третман или поделен на два во ист ден, не произведе видливи токсични ефекти, и доколку 
не се очекува генотоксичност врз основа на податоците од структурно поврзани 
супстанции, тогаш можно е да не се спроведе целосна студија со три висини на доза.  
Очекуваната изложеност кај луѓето може да укаже на потребата од повисока доза во 
граничниот тест. 

1.5.5. Примена на дози 

Супстанцијата најчесто се нанесува со орална интубација со употреба на желудечна 
сонда или соодветна цевка за интубација или со интраперитонеална инјекција.   Други 
начини на изложеност може да бидат прифатливи доколку истите се оправдани. 
Максималниот волумен на течност кој може да се даде со принудно хранење или инјекција 
во еден наврат зависи од големината на испитуваното животно. Волуменот не треба да 
биде поголем од  2 ml/100 g телесна тежина. Употребата на поголеми волумени од овие 
треба да биде оправдана. Освен за супстанции со надразнувачки или нагризувачки 
својства, кои вообичаено ќе предзвикаат зголемени ефекти со повисоки концентрации, 
варијабилноста во испитниот волумен треба да се сведе на минимум со прилагодување на 
концентрацијата за да се овозможи константен волумен на сите висини на доза. 

1.5.6. Подготовка на хромозоми 

Веднаш по усмртувањето, се земаат клеточни суспензии од еден или двата тестиси, се 
изложуваат на хипотоничен раствор и се фиксираат. Потоа клетките се распоредуваат 
на микроскопски препарати и се бојат. 

1.5.7. Анализа 

За секое животно треба да се анализираат најмалку 100 добро видливи метафази (т.е. 
минимум 500 метафази по група). Овој број може да се намали кога се набљудува висок 
број на аберации. Сите микроскопски препарати, вклучително и оние од позитивните и 
негативните контроли треба независно да се кодираат пред микроскопска анализа. 
Бидејќи постапките на фиксација најчесто резултираат со прекин на сразмер на метафази 
со загуба на хромозоми, евидентираните клетки треба да содржат број на центромери 
еднакви на бројот 2n ± 2. 
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2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Податоците за поединечни животни треба да се презентираат во табеларна форма. 
Животното претставува експериментална единица. За секое животно посебно треба да се 
оцени бројот на клетки со структурни хромозомски аберации и бројот на хромозомски 
аберации по клетка. Треба да се прикажат различни типови на структурни хромозомски 
аберации со броеви и фреквенции за третирани и контролни групи. Празнините се 
евидентираат поединечно и се вклучуваат во извештајот, но вообичаено не се вклучени 
во вкупната фреквенција на аберации. 

Доколку се набљудуваат митозата и мејозата, сразмерот на спрематогонијални митози во 
прва и втора мејотична метафаза треба да се одреди како мерка на цитотоксичност за 
сите третирани и негативни контролни животни во вкупен примерок од 100 поделени 
клетки по животно за да се утврди можен цитотоксичен ефект.  Доколку се набљудува 
само митоза, индексот на истата треба да се одреди во најмалку 1000 клетки за секое 
животно. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Постојат неколку критериуми за одредување на позитивен резултат, како што е порастот во 
релативниот број на клетки со хромозомски аберации како резултат на дозата, или јасно 
зголемување во бројот на клетки со аберации во една доза во еден период на земање 
примероци. Најпрво треба да се разглеба биолошката важност на резултатите. Може да се 
користат статистички методи како помош во евалуацијата на испитните резултати (8). 
Статистичкото значење не треба да биде единствениот одлучувачки фактор за 
определување на позитивна реакција. Двосмислените резултати треба да се разјаснат со 
понатамошно теститрање, по можност со модификации на експерименталните услови.  

Супстанцијата за која резултатите не ги исполнуваат горенаведените критериуми се смета 
дека не е мутагена во овој тест. 

Иако повеќето експерименти ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки 
случаи утврдените податоци ќе спречат да се оформи конечна оцена за дејството на 
супстанцијата. Резултатите може да останат двосмислени или спорни без оглед на бројот 
на наврати во кои експериментот бил повторен. 

Позитивните резултати од тестот за сперматогонијална хромозомска аберација in vivo 
укажуваат дека испитната супстанција предизвикува структурни хромозомски аберации во 
генетската линија на тестираните видови. Негативните резултати укажуваат на тоа дека, 
според испитните услови испитуваната супстанција не предизвикува хромозомски аберации 
во генетската линија на тестираните видови. 

Треба да се разгледа веројатноста супстанцијата или нејзините метаболити да стигнат 
до целното ткиво. 

 

3. ИЗВЕШТАJ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ  

Извештајот за тестот треба да ги содржи следните податоци: 

Растворувач/носач(вехикулум): 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— растворливост и стабилност на супстанцијата во растворувач/носач(вехикулум), 
доколку е познато, тестирани животни: 

— користен вид/род, 

— број и возраст на животни, 
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— потекло, услови на чување, исхрана, итн., 

— Поединечна тежина на животните на почетокот од тестот, вклучително и опсег на 
телесна тежина, средна вредност и стандардно отстапување за секоја група. 

Услови за испитување: 

— податоци од студијата за определување на опсег, доколку се спровела, 

— образложение за изборот на висина на доза, 

— образложение за начинот на давање на дозата, 

— детали за подготовката на супстанцијата, 

— детали за примена на супстанцијата, 

— образложение за временските периоди на усмртување, 

— прилагодување на концентрацијата на супстанцијата (ppm) во храна/вода за пиење  во 
вистинската доза (mg/kg телесна тежина/ден), доколку е применливо. 

— детали за квалитетот на храната и водата, 

— детален опис на распоредите за третирање и земање примероци, 

— методи за мерење на токсичност, 

— врста на супстанцијата за спречување метафаза, нејзината концентрација и 
времетраење на третманот, 

— методи на подготовка на микроскопски препарати, 

— критериуми за бележење на аберации, 

— број на анализирани клетки по животно, 

— критериуми за сметање на студиите за позитивни, негативни или двосмислени.  

Резултати: 

— знаци на токсичност, 

— митотичен индекс, 

— сразмер на сперматогонијални клетки со митози во прва и втора мејотична 
метафаза, 

— вид и број на аберации дадени посебно за секое животно, 

— вкупен број на аберации по група, 

— вкупен број на клетки со аберации по група, 

— односот доза/реакција, ако е можно, 

— статистички анализи, доколку постојат, 

— податоци од истовремени негативни контроли, 

— претходни податоци за негативни контроли со опсег, средна вредност и стандардно 
отстапување, 

— податоци од истовремени позитивни контроли, 

— промени во плоидност, доколку се забележани.  

— Дискусија за резултати.  

— Заклучоци. 
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Б.24. ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВА НА ДАМКИ КАЈ ГЛУВЦИТЕ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ  СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Ова е in vivo испитување на глувците во кое ембрионите кои се развиваат се изложуваат на 
хемикалии. Целни клетки при развивање на ембрионите се меланoбластите, а целни гени се 
оние кои ја контролираат пигментацијата на влакната на крзното. Ембрионите кои се 
развиваат се хетерозиготни за одреден број гени за боење на крзното. Промена во, или 
загуба на (со разни генетски промени), доминантната алела на таков ген во 
меланобластот резултира со изразување на рецесивен фенотип во неговите потомци-
клетки, кои создаваат дамка со промена на бојата на крзното на глушецот за испитување. 
Се постигнува одреден број на потомци со овие дамки, промени, и нивната зачестеност се 
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споредува со онаа кај потомството кое е резултат на ембрионите кои се третираат со 
носач(вехикулум). Испитувањето на појава на дамки кај глувците манифестира очекувани 
телесни промени во феталните клетки. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовки 

Кога е можно, супстанците за испитување се раствараат или суспендираат во физиолошки 
раствор. Хемикалиите кои не се раствораат во вода се раствораат или суспендираат во 
соодветни носачи(вехикулуми). Носачот(вехикулумот) кој се користи не смее ниту да и 
пречи на хемикалијата за испитување, ниту да предизвикува токсични ефекти. Треба да се 
користат свежо подготвени хемикалии за испитување. 

Експериментални животни 

Глувците од видот Т (nonagouti, a/a; chinchilla, pink eye, cchp/cchp; brown, b/b; dilute, short ear, 
d se/d se; piebald spotting, s/s) се парат или со видот HT (pallid, nonagouti, brachypody, pa a 
bp/pa a bp; leaden fuzzy, ln fz/ln fz; pearl pe/pe) или со C57BL (nonagouti, a/a). Други соодветни 
парења  како што се NMRI (nonagouti, a/a; albino, c/c) и DBA (nonagouti, a/a; brown, b/b; dilute 
d/d) може да се користат доколку резултираат со nonagouti потомство. 

Број и пол 

Се третираат доволен број на бремени женки за да се добие соодветен број на преживеани 
потомци за секое ниво на дозирање. Соодветната големина на примероците се одредува 
според бројот на дамки кои се набљудуваат кај третираните глувци и обемот на 
контролните податоци. Негативен резултат е прифатлив само ако проценувањето е 
спроведено на најмалку 300 потомци од женките третирани со највисока доза. 

Употреба на позитивни и негативни контроли 

Треба да бидат достапни контролни податоци од глувците третирани само со 
носач(вехикулум) (негативни контроли). Претходни контролни податоци од истата 
лабораторија може да се побараат за зголемување на чувствителноста на испитувањето 
доколку тие се хомогени. Позитивните контролни податоци добиени во истата 
лабораторија од третман со хемикалија која е познато дека покажува мутагеност со ова 
испитување треба да бидат достапни доколку не се открие мутагеност на хемикалијата за 
испитување. 

Начин на примена 

Вообичаени начини на примена се орална интубација или интраперитонеална инјекција 
на бремените женки. Третман со инхалација или други начини на давање се користат 
кога е потребно. 

Висини на доза 

Се користат најмалку две нивоа на дозирање, една која покажува знаци на токсичност или 
намалена големина(број) на леглото(накотот). За изложеност на нетоксични хемикалии 
треба да се употребува најголемата применлива доза. 

Постапка 

При вообичаен еднократен третман се дава на 8, 9 или 10 ден од бременоста, 
продолжувајќи како на првиот ден кога за прв пат се прегледува вагиналниот отвор. Овие 
денови одговараат на 7, 25, 8, 25 и 9, 25 денови по зачнувањето. Во текот на овие денови 
може да се користат последователни третмани. 

Анализа 

Потомците се кодираат и се бројат дамки во рок помеѓу три и четири недели по раѓањето. 
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Се разликуваат три видови дамки: 

(а) бели дамки од 5 mm од средната вентрална линија за кои се претпоставува дека се 
резултат од уништувањето на клетките (WMVS); 

(б) жолти дамки, налик на бојата агути кои се појавуваат во пределот на дојките, 
гениталиите, грлото, пазувите и препоните и на средниот дел на челото, кои се очекува да 
се појават како резултат на соматска диференцијација (MDS); и 

(в) пигментирани и бели дамки, случајно распоредени на крзното, кои се очекува да се 
јават како резултат на соматски мутации (RS). 

Вреднувањето се врши за сите три категории, но само последната RS има генетско 
значење. Проблемите при разликување помеѓу MDS и RS може да се решат со 
флуоресцентен микроскоп на примерок од влакно. 

Треба да се забележат очигледни значителни морфолошки абнормални појави кај 
потомците. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците се прикажуваат како вкупен број на добиени потомци и бројот на оние кои 
имаат една или повеќе дамки за кои се претпоставува дека се резултат на соматска 
мутација. Третманот и негативните податоци за контрола се споредуваат со соодветни 
методи. Податоците исто така се прикажуваат и по гамети. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— видовите користени при вкрстувањето, 

— бројот на бремени женки во експерименталните и контролните групи, 

— просечната големина на леглото(накотот) во експерименталните и контролните 
групи при раѓање и при одвикнување од цицање, 

— количината/ите на хемикалиите за испитување, 

— употребениот носач(вехикулум), 

— денот на бременост на кој е даден третманот, 

— начинот на третирање,  

— вкупниот број на добиено потомство, и бројот со WMVS, MDS и RS во 
експерименталните и контролните групи, 

— вкупните морфолошки абнормалности, 

— односот на дозирање/реагирање на RS кога е можно, 

— статистичка оценка,  

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
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Б.25. НАСЛЕДНА ТРАНСЛОКАЦИЈА КАЈ ГЛУВЦИТЕ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Испитувањето за наследна транслокација кај глувците открива структурни и нумерички 
промени во хромозомите кај репродуктивните клетки на цицачите, кои се обновуваат во 
првата генерација потомци. Видовите промени кај хромозомите кои се откриени се 
реципрочните транслокации и, доколку се вклучени женски потомци, загубата на Х- 
хромозомот. Носачите(вехикулумите) на транслокации и ХО- женките покажуваат 
намалена плодност која се користи за одбирање на прогенот F1 за цитогенетска анализа. 
Целосна стерилност предизвикуваат одредени видови транслокации (Х- автозом и c-t вид). 
Транслокациите се набљудуваат цитогенетски во мејотските клетки во дијакинетската 
метафаза I кај машките единки, било да се F1 машки единки или машки потомци на F1 
женки. ХО- женките се препознаваат цитогенетски со присуство на само 39 хромозоми во 
митозата на коскената срцевина. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Подготовки 

Хемикалиите за испитување се раствораат во физиолошки раствор. Доколку не се 
растворливи во вода се раствораат или суспендираат во соодветни носачи(вехикулуми). Се 
користат свежо подготвени раствори на соединенијата за испитување. Доколку се користи 
носач(вехикулум) за поедноставување на дозирањето, не смее да попречува во 
делувањето на соединението за испитување или да предизвика токсични ефекти. 

Начин на примена 

Вообичаени начини на примена се орална интубација или интраперитонеална инјекција. 
Други начини на примена може да бидат соодветни. 

Експериментални животни 

За полесно размножување и цитолошка потврда овие експерименти се вршат со глувци. 
Не е потребен посебен вид глувци. Сепак, просечната големина на леглото од 
конкретниот вид треба да биде поголема од осум и релативно постојана.  

Се користат здрави, полово зрели животни. 

Број на животни 

Бројот на животни зависи од зачестеноста на спонтаната транслокација и најнискиот степен 
на индукција кој е потребен за позитивен резултат. 

Прегледувањето обично се врши со анализа  на машкиот проген F1. Најмалку 500 машки F1 
потомци треба да се испитуваат во група со дозирање. Доколку женски  F1 потомци се 
вклучени , потребни се 300 мажјаци и 300 женки. 
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Употреба на позитивни и негативни контроли 

На располагање треба да стојат соодветни податоци за контрола добиени од паралелни 
контроли или претходни испитувања. Кога прифатливите резултати од позитивната 
контрола се достапни од експериментите неодамна добиени  во истата лабораторија, 
овие резултати може да се користат наместо паралелната позитивна контрола. 

Висини на доза 

Се испитува една висина на доза, обично најголемата, која е поврзана со производството 
на најмали токсични ефекти, но без да влијае на репродуктивното однесување или 
преживувањето. За да се постигне соодносот дозирање/реакција се потребни две 
дополнителни дози. За изложеноста на нетоксични хемикалии треба да се употребува 
најголемата применлива доза. 

Постапка 

Третман и парење 

На располагање се две шеми за третирање. Најчесто се практикува еднократна примена 
на супстанцијата за испитување. Исто така може да се практикува давање на супстанција 
за испитување седум дена неделно во рок од 35 дена. Бројот на парења по третманот се 
следи со временски распоред за третман и треба да обезбеди примерок на сите фази на 
третираните репродуктивни клетки. На крајот од периодот за парење женките се ставаат во 
одделни кафези. Кога ќе  се породат женките се евидентираат датумот, големината на 
леглото и полот на потомството. Сите машки потомци се одвикнуваат од цицање, а сите 
женски потомци се исклучуваат доколку не се вклучени во експериментот. 

Испитување за транслокација на хетерозиготност  

Се користат еден или два можни методи: 

— испитување на плодноста на потомокот F1 и понатамошно потврдување на можите 
носач(вехикулум)и на транслокација со цитогенетска анализа, 

— цитогенетска анализа на сите машки F1 потомци без претходно избирање со 
испитување на плодноста. 

(а) Испитување на плодност 

Намалена плодност на F1 единка може да се постигне со набљудување на големината на 
гаметите и/или анализа на содржината на матката на женките.  

Критериумите за одредување на нормалната и намалената плодност треба да се 
одредат според видот на глувците кои се користат. 

Набљудување на големината на леглото: Мажјаците F1 кои треба да се испитуваат се 
затвораат во посебни кафези со женките, било да се тие од истиот експеримент или од 
колонијата. Кафезите се проверуваат секој ден, почнувајќи 18 дена по парењето. 
Големината на леглото и полот на F2 потомството се евидентираат при раѓање и потоа се 
отфрлаат. Доколку женските F1 потомци се испитуваат, потомците  F2 од малите легла се 
чуваат за понатамошно испитување. Женките носители на транслокацијата се потврдуваат 
со цитогенетска анализа на транслокацијата во кој било нивен машки потомок. Женките ХО 
се препознаваат со промената на половиот сооднос во нивните потомци од 1:1 во 1:2 
мажјаци наспроти женки. Во понатамошната постапка се отстрануваат нормалните Fl 
животни од понатамошно испитување доколку првото F2 легло ја достигнува или ја 
надминува претходно утврдената нормална вредност, во спротивност се набљудува 
второто или третото F2 легло. 

F1 животните кои не може да се сметаат за нормални по набљудувањето на најмногу три F2 
легла или понатаму се испитуваат со анализа на содржината на матката на женките или 
непосредно се подложуваат на цитогенетска анализа. 
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Анализа на содржината на матката: намалувањето на големината на гаметите на 
носач(вехикулум)ите на транслокација се должи на смрт на ембрионот, така што голем 
број на мртви импланти укажува на присуството на транслокација во животното кое е 
подложено на испитување. Секој од мажјаците F1 кои треба да се испитуваат се пари со 
две до три женки. Зачнувањето се определува со дневна контрола на вагиналниот исцедок 
наутро. Женките се усмртуваат 14 до 16 денови подоцна  и се евидентираат и живите и 
мртвите импланти во нивната матка. 

(б) Цитогенетска анализа 

Подготовките за испитување се прават со техника за сушење на воздухот. 
Носач(вехикулум)ите на транслокација се препознаваат со присуството на мултивалентни 
конфигурации при дијакинеза-метафаза I во примарните сперматоцити. Набљудувањето 
на најмалку две клетки со мултивалентно поврзување го сочинува потребниот доказен 
материјал дека испитуваното животно е носител на транслокација. 

Доколку не е извршен избор при вкрстувањето, сите мажјаци F1 се прегледуваат 
цитогенетски. Микроскопски треба да се добијат најмалку 25 клетки со дијакинеза-метафаза 
I  по мажјак. Прегледување на митотични метафази, во сперматидите или коскената 
срцевина, е потребно кај мажјаците F1 со мали тестиси и мејотичка анализа пред 
дијакинеза или од сомнителните ХО на женката F1. Присуството на невообичаено долг 
и/или краток хромозом во секоја од 10- те клетки е доказ за одредена стерилна 
транслокација на мажјакот (c-t вид). Некои транслокации на Х-автозоми кои предизвикуваат 
стерилност кај мажјаците може да се откријат само со анализа на превивање на 
митотичните хромозоми. Присуството на 39 хромозоми во сите 10 митози е доказ за ХО 
состојба кај женката. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците се прикажани во табеларна форма. 

Средната големина на леглото и половиот сооднос со родителските парења при раѓање 
се евидентира во секој интервал помеѓу парењето. 

За оценка на плодноста на F1 животните, се наведува средната големина на леглото при 
сите нормални парења и големината на леглата на единките на носителите на F1 
транслокација. За анализа на содржината на матката, се прикажува средната бројка на 
живи и мртви импланти и бројот на живи и мртви импланти кај единките при секое парење 
на F1 носителите на транслокација. 

За цитогенетска анализа на дијакинеза-метафаза I наведени се бројот на видовите на 
мултивалентни конфигурации и вкупниот број клетки за секој вршител на транслокација. 

За стерилните F1 единки, се наведуваат вкупниот број парења и траењето на периодот 
на парење. Дадени се детали за тежината на тестисите и цитогенетската анализа. 

За ХО женките се наведува средната големина на леглото, половиот сооднос на 
потомците F1 и цитогенетската анализа. 

Доколку е можно, носителите на F1 транслокација претходно се избираат со испитување на 
стерилност, така што табелите треба да содржат информации колку од овие се потврдени 
хетерозиготи на транслокација. 

Се наведуваат податоци од експерименти за негативна и позитивна контрола. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— вид на глувците, старост на животните, тежина на третираните животни, 

 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 303 
 

— број на животни- родители од секој пол во експерименталните и контролните 
животни, 

— услови на испитувањето, детален опис на третманот, висини на доза, растворувач и, 
распоред на парење, 

— број и пол на потомците по единка, број и пол на потомците одгледани за анализа на 
транслокација, 

— време и критериуми на анализата на транслокација,  

— број и детален опис на носителите на транслокација, вклучувајќи ги податоците за 
размножување и податоци за содржината на матката, доколку е применливо; 

— цитогенетските постапки и детали на микроскопската анализа, се препорачува со 
слики, 

— статистичка оценка,  

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 



Стр. 304 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Б.26. ТЕСТ ЗА СУБХРОНИЧНА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ НА  ГЛОДАРИ 
90-ДНЕВНА СТУДИЈА ЗА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ СО ПРИМЕНА НА ПОВТОРЕНИ ДОЗИ  

1. МЕТОД 

Овој метод за субхронично орално испитување соодветствува со методот на ОЕЦД ТГ 
408 (1998 година). 

1.1. ВОВЕД 

Во процената и оцената на токсичните својства на одредена хемикалија, субхроничната 
орална токсичност може да се утврди со метод на повторени дози, откако со тестот за 
акутна токсичност или 20-дневен тест за токсичност со повторени дози ќе се добијат 
првични податоци за нејзината токсичност.  90- дневната студија обезбедува информации 
за можните ризици по здравјето кои може да произлезат од повторување на изложувањето 
во текот на продолжен временски период кој го опфаќа созревањето по одвикнување од 
цицање и растењето до адолесценција. Студијата ќе обезбеди информации за значајните 
ефекти на токсичност, ќе укаже на целните органи и можноста за кумулација, и може да 
обезбеди проценка на нивото на значителен штетен ефект на изложеност (НОАЕЛ), која 
може да се употреби за одбирање на количините на дозирање за студии за хронична 
токсичност и за определување безбедносни критериуми за изложување на човекот. 
Методот дополнително ги истакнува невролошките крајни точки и укажува на 
имунолошките и репродуктивните ефекти. Исто така е потенцирана потребата од 
внимателно клиничко набљудување на животните, за да се обезбедат колку што е можно 
повеќе информации. Ова студија треба да овозможи препознавање на хемикалиите кои 
можат потенцијално да предизвикаат невротоксични или имунолошки ефекти, или ефекти 
на органите за репродукција, и може да има понатамошно детално истражување. 
Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Доза: е количината на супстанцијата за испитување која се дава. Дозата се изразува во 
тежина (g, mg) или како тежина на супстанцијата за испитување на тежината по единица 
тежина на животното кое се испитува (e.g. mg/kg), или како постојана концентрација во 
храната (ppm). 

Дозирање: е општ поим кој опфаќа доза, зачестеност и траење на дозирањето. 

НОАЕЛ: е скратеница за висина на доза без видливи штетни ефекти  (no-observed-adverse-
effect level) и е највисоката доза кај која не се забележуваат никакви штетни ефекти поврзани 
со третманот. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се дава орално на секој ден во постепени дози во неколку 
групи на експерименталните животни, едно висина на доза по група во период од 90 дена.   
Во текот на периодот на примена на дозата животните се набљудуваат внимателно за 
знаци на токсичност. На животните кои умираат или се усмртени во текот на 
испитувањето им се врши аутопсија, а на крајот на испитувањето и животните кои 
преживеале се усмртуваат и им се врши аутопсија. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовки на животните 

Треба да се користат здрави животни кои претходно се приспособиле на лабораториските 
услови најмалку пет дена и претходно не биле користени во експериментални постапки. 
Животните кои се испитуваат треба да се одредат во поглед на вид, сој, потекло, пол, 
тежина и/или возраст. Животните треба по случаен избор да се одберат за контролни и 
третирани групи. Кафезите треба да бидат распоредени на таков начин што можните 
ефекти кои произлегуваат од поставеноста на кафезот се сведени на минимум. На секое 
животно треба да му се доделува број за идентификација. 
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1.4.2. Подготовка на дозите 

Супстанцијата за испитување се применува со орална интубација или преку храна или 
вода за пиење. Методот на орална примена зависи од целта на студијата и 
физичките/хемиските карактеристики на материјалот за испитување. 

Кога е неопходно, супстанцијата за испитување се раствора или се отстранува во 
соодветен носач(вехикулум). Се препорачува каде што е можно, прво да се разгледа 
употреба на воден раствор/суспензија, а потоа маслен раствор/емулзија (на пр. масло од 
жито) и на крај раствор од други носач(вехикулум)и. Кај носач(вехикулум)и различни од 
вода треба да се познати токсичните карктеристики на носач(вехикулум)от. Треба да се 
одреди стабилноста на супстанцијата за испитување под условите за примена. 

1.4.3. Услови во кои се врши испитувањето 

1.4.3.1. Експериментални животни 

Препорачан вид се стаорците, иако и другите сродни видови, на пр. глушец, може да се 
користат. Треба да се употребат најчесто користени видови на млади здрави возрасни 
животни. Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Дозирањето треба да започне 
колку што е можно побрзо по одвикнувањето од цицање и, во секој случај, пред животните 
да навршат девет недели. На почетокот на студијата варијацијата на промената на 
тежината на животните треба да биде најниска и да не надминува ± 20 % од средната  
тежина на секој пол. Кога студијата се спроведува како прелиминарна студија пред 
долгорочна студија на хронична токсичност, во двете студии треба да се користат животни 
од ист вид и потекло. 

1.4.3.2. Број и пол 

Треба да се употребат најмалку 20 животни (10 женски и 10 машки) за секое ниво на 
дозирање. Доколку е планирано во меѓувреме да бидат усмртени животни, тогаш за толку 
треба да се зголеми бројот на животни пред да заврши студијата. Врз основа на претходни 
податоци за хемикалијата или слични супстанции на истата, треба да се води сметка за 
вклучување на дополнителни придружни групи од десет животни (по пет од секој пол) 
ставени во контролната група и набљудуваната група со највисока доза, по периодот за 
третирање, за реверзибилност или постојаност на какви било токсични ефекти. Траењето 
на овој пост-третмански период треба да биде одредено соодветно, според ефектите кои 
се набљудуваат. 

1.4.3.3. Нивоа на дозирање 

Треба да се користат најмалку три нивоа на дозирање и паралелна контрола, освен кога 
се спроведува ограничено испитување (види 1.4.3.4). Нивоата на дозирање може да се 
базираат на резултатите од повторената доза или студии во опсегот за изнаоѓање доза и 
треба да се земат предвид кои било посоечки токсиколошки и токсикокинетички податоци 
кои се достапни за супстанцијата за испитување или слични материјали. Доколку нема 
ограничувања од физичко- хемиска природа или биолошки ефекти од супстанцијата за 
испитување, најголемата доза треба да се избере со цел да предизвика токсичност, но не 
смрт или ужасни болки. Намалена зачестеност на дозите треба да се избере со цел да се 
прикаже каква било реакција поврзана со дозирањето и значителен штетен ефект на 
изложеност (НОАЕЛ) при најмала доза. Двократни или четирикратни интервали се 
најсоодветни за намалување на дозите, а се препорачува дополнителна четврта група за 
испитување на поголеми интервали (на пр. повеќе од фактор 6- 10) помеѓу дозирање. 

Контролната група треба да биде група која не е третирана или контролна група третирана 
со носач(вехикулум) доколку носач(вехикулум)от се користи за давање на супстанцијата за 
испитување. Освен за третман со супстанцијата за испитување, животните во контролната 
група треба да се третираат на идентичен начин како и оние во групите за испитување. 
Доколку се користи носач(вехикулум), контролната група треба да го добие 
носач(вехикулум)от со најголем обем. Доколку супстанцијата за испитување се дава преку 
храна и предизвикува намалено внесување на храна, тогаш треба да се оддели 



Стр. 306 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

контролна група со контролирано намалено внесување храна за да се разликуваат 
намалувањата кои се предизвикани од хранење или промени поради токсичност во 
испитниот модел. 

Треба да се земат предвид следните карактеристики на носачот(вехикулумот) и на другите 
додатоци, како што е соодветно: ефекти на апсорпција, дистрибуција, метаболизам или 
задржување на супстанцијата за испитување; ефекти на хемиските својства на 
супстанцијата за испитување која може да ги измени нејзините токсични карактеристики; и 
ефектите врз храната или конзумирањето вода или нутритивната состојба на животните. 

1.4.3.4. Граничен тест 

Доколку испитувањето на една висина на доза, кое одговара на најмалку 1 000 mg/kg 
телесна тежина на ден, со користење на објаснетите постапки за оваа студија, 
произведува значителен штетен ефект на изложеност и доколку токсичноста не се очекува 
според податоците од супстанциите слични по структура, тогаш не треба да се смета за 
неопходна целосна студија при кое ќе се користат три висини на доза. Граничниот тест не 
вреди само кога изложеноста на луѓе укажува на потреба за користење на поголема 
доза. 

1.5. ПОСТАПКА 

1.5.1. Примена на дози 

Животните дневно се дозираат со супстанцијата за испитување седум дена секоја недела 
за период од 90 денови. Секој друг режим на дозирање, на пр. пет денови неделно, треба 
да е оправдан. Кога супстанцијата применува со сонда за хранење, ова треба да се направи 
во единечна доза на животните со користење на цевка во стомакот или соодветна канила за 
интубација. Најголемата количина на течност која може да се даде еднократно зависи од 
големината на животното за испитување. Волуменот не смее да надминува 1 ml/100 g 
телесна тежина, освен во случај на водени раствори кога може да се употреби 2 ml/100 g 
телесна тежина. Освен за супстанции кои предизвикуваат иритација или корозија, за кои е 
нормално да предизвикаат зголемени ефекти со повисоки концентрации, променливоста на 
волуменот на испитувањето треба да се намали со прилагодување на концентрацијата за да 
се обезбеди постојан волумен при сите висини на доза. 

За супстанции кои се даваат преку храната или водата за пиење, важно е да се обезбеди 
количините на супстанцијата за испитување да не сметаат на нормалната 
избалансираност на хранливите состојки или водата. Кога супстанцијата се дава со 
храна, може да се користи или постојана концентрација во храната (ppm) или постојана 
висина на доза во однос на телесната тежина на животното; алтернативите треба да се 
прецизираат. За супстанција која се дава со сонда за хранење, дозата треба да се дава во 
приближно исто време секој ден и да се прилагоди како што треба за да одржува постојано 
ниво на дозата во однос на телесната тежина на животното. Кога се користи 90- дневно 
испитување како прелиминарно за долгорочна студија за хронична токсичност, треба да 
се применува сличен режим на исхрана во двете студии. 

1.5.2. Набљудување 

Периодот на набљудување треба да трае најмалку 90 дена. Животните во пропратната 
група распределена за понатамошно набљудување треба да се чуваат соодветен период 
без третирање за да се утврди постојаноста на или заздравувањето од токсичните 
ефекти. 

Општите клинички набљудувања треба да се вршат најмалку еднаш дневно, по можност во 
исто време секој ден, имајќи го предвид најинтензивниот период на предвидените ефекти по 
дозирањето. Клиничката состојба на животните треба да се запишува. Најмалку два пати 
дневно, обично на почетокот и на крајот на денот, кај сите животни се проверуваат знаци на 
болест и смртрност. 

Најмалку еднаш пред првото изложување (за да се овозможи споредба меѓу субјектите) и 
потоа еднаш неделно треба да им се направат детални клинички набљудувања на сите 
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животни. Овие набљудувања треба да се извршат надвор од кафезите во кои живеат, се 
препорачува стандарден ограден простор и слично време во секој случај. Тие треба 
внимателно да се набљудуваат, се препорачува со податочни системи. Треба да се 
направат напори за да се обезбеди дека варијациите на условите за набљудување се 
минимални. Наведените знаци треба да вклучуваат, но не и да бидат ограничени на 
промени на кожата, крзното, очите, слузниците, појавата на секреција и екскреција и 
автономна активност (на пр. лакримација, пилоерекција, размер на зениците, невообичаена 
респираторна шема). Промени во одот, положбата и чувствителноста при движење, како и 
присуството на спазми или виткање, стереотипи ( на пр. резидуално гребење, повторливо 
кружење) или чудно однесување (на пр. самоповредување, одење наназад) треба исто 
така да се евидентира. (1). 

Треба да се изврши офталмолошки преглед со офталмоскоп или еквивалентна соодветна 
опрема пред да се примени супстанцијата за испитување и на крајот на студијата, и тоа кај 
сите животни или барем кај оние на кои им се дава висока доза и во контролните групи. 
Доколку се забележат промени во очите треба да се прегледаат сите животни. 

Кон крајот на периодот на изложеност и во кој било случај, не порано од 11-та недела, 
сензорните реакции на стимулансите од различен вид (1) (на пр. звучни, визуелни и 
проприоцептивни стимуланси) (2), (3), (4), проценка на цврстината на стисокот (5) и 
проценка на моторната активност (6) треба да се спроведат. Понатамошни детали на 
постапките кои може да се следат се даваат во соодветни упатства. Сепак, може да се 
искористат алтернативни постапки на оние кои се наведени. 

Може да се избегнат набљудувања на функциите кон крајот на студијата кога податоците 
за набљудувања на функциите од други студии се на располагање, а дневните клинички 
набљудувања не откриле никакви функционални недостатоци. 

По исклучок, може да се избегне набљудување на функциите кај групите кои инаку даваат 
знаци на токсичност до онаа мера која значително попречува во извршувањето на 
испитувањето на функциите. 

1.5.2.1. Телесна тежина и потрошувачка на храна/вода 

Сите животни треба да се мерат најмалку еднаш неделно. Мерењето на конзумираната 
храна треба да се врши најмалку еднаш неделно. Доколку супстанцијата за испитување се 
дава преку водата за пиење, конзумирањето вода треба да се мери најмалку еднаш 
неделно. Конзумацијата на вода може исто така да се земе предвид за студиита за 
исхрана или студиита со сонда за хранење при кои пиењето може да биде променето 
како активност.  

 

1.5.2.2. Хематологија и клиничка биохемија 

Треба да се земат примероци од крвта на избран субјект и да се чуваат, доколку може, во 
соодветни услови. На крајот од периодот за испитување се собираат примероци пред или 
при усмртувањето на животното. 

Треба да се направат следните хематолошки прегледи на крајот од периодот за 
испитување и кога се собираат кои било привремени примероци од крв: хематокрит, 
концентрација на хемоглобин,број на еритроцити, вкупен и диференцијален број на 
леукоцити, број на тромбоцити и мерење на времето /потенцијал на згрутчување на крвта. 

За да се истражат најзначајните токсични ефекти во ткивата, а особено ефектите на 
бубрезите и црниот дроб, треба да се извршат клинички биохемиски испитувања на 
примероците од крв земени од секое животно пред или при постапката за усмртување на 
животните (одделно од оние кои се на умирање и/или усмртени во меѓувреме). На сличен 
начин како и хематолошките истражувања, во меѓувреме може да се извршат клинички 
биохемиски испитувања. Се препорачува да не се хранат животните во текот на ноќта 



Стр. 308 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

пред земањето примероци од крвта13. Испитувањате во плазмата или серумот треба да 
вклучуваат натриум, калиум, гликоза, вкупниот холестерол, урина, азот во урината, 
креатинин, вкупно протеини и албумин, и повеќе од два ензими кои укажуваат на 
хепатоцелуларни ефекти (како што се аланин аминотрансфераза, аспартат трансаминаза, 
алкална фосфатаза, гама глутамил транспептидаза и сорбитол дехидрогеназа). Мерењето 
на дополнителните ензими (од црн дроб или друго потекло) и жолчните киселини, кои 
може да обезбедат корисни информации под одредени околности, исто така може да 
бидат вклучени. 

Инаку, следните испитувања на урина може да бидат извршени во текот на последната 
недела на студијата, користејќи ја собраната количина урина: изглед, волумен, 
осмолалност или специфична тежина, pH, протеини, гликоза и крв/крвни клетки. 

Доколку има потреба, студиите за истражување на серум маркерите на општа оштетеност 
ткивото треба да се земат предвид. Други испитувања кои треба да бидат извршени 
доколку се познати карактеристиките на супстанцијата за испитување, или се 
претпоставува дека влијае на сродните метаболички профили,  опфаќаат калциум, 
фосфор, триглицериди на празен желудец, специфични хормони, метхемоглобин и 
холинестераза. Овие треба да се определат кај хемикалии кои припаѓаат во одредени 
категории или во зависност од случајот.  

Потребен е флексибилен пристап, во зависност од видовите и набљудуваниот и/или 
очекуваниот ефект од дадена супстанција. 

Доколку основни податоци од претходните студии се несоодветни, треба да се земат 
предвид хематолошките и клиничките биохемиски параметри пред да се започне со 
дозирањето, обично не се препорачува овие податоци да се утврдуваат пред третманот 
(7). 

1.5.2.3. Макроскопска анализа (аутопсија) 

Сите животни во студијата треба да бидат предмет на аутопсија која вклучува детално 
испитување на надворешната површина на телото, сите телесни отвори и кранијалните, 
градните и стомачните шуплини и нивната содржина. Црниот дроб, бубрезите, 
надбубрежната жлезда, тестисите, епидидимисот, матката, јајниците, градната жлезда, 
слезината, мозокот и срцето на сите животни (одделно од оние кои се на умирање и/или кои 
се усмртуваат во меѓувреме) треба да се одделат од кое било сврзно ткиво, како што е 
соодветно, и се мери нивната тежина во влажна состојба колку што е можно побрзо за да се 
спречи дехидрација. 

Следните ткива треба да се чуваат во најсоодветното средство за фиксација и за видот на 
ткиво и за подоцнежното хистопатолошки преглед: сите големи лезии 
мозокот(репрезентативни регии, вклучувајќи ги големиот, малиот и медулата/мост), 
’рбетниот мозок (на три нивоа: вратен, среден и лумбален), хипофизата, штитната жлезда, 
паратироидната, хранопроводот, лимфните жлезди, желудникот, тенките и дебелите 
црева (вклучувајќи ги лимфните јазли), црниот дроб, панкреасот, бубрезите, 
надбубрежната жлезда, слезината, срцето, трахеата и белите дробови (зачуван со дување 
со фиксатор и потоа со потопување во течност), аортата, гонадите, матката, другите 
полови органи, женските млечни жлезди,простатата, мочниот меур, жолчниот меур 
(глувци), лимфните јазли (по можност еден кој го покрива патот на внес на супстанцијата 
за испитување во организмот и друг кој е оддалечен од патот на внес, за да се утврдат 
системски ефекти), периферните нерви (бедрен или тибијален) се препорачува во близина 
на мускул, дел од коскениот мозок (и/или коска со изваден коскен мозок), кожа и очи 

                                                           
13 За одреден број мерења во серумот и плазмата, а најмногу за глукозата, се препорачува целовечерно 
воздржување од храна и вода. Главна причина за ова е фактот што зголемената варијабилност која несомнено ќе 
биде резултат доколку животното не се воздржи од храна и вода, ќе прикрие посуптилни ефекти и ќе ја отежни 
интерпретацијата. Од друга страна, пак, целовечерното воздржување од храна може да се вмеша во општиот 
метаболизам на животните и особено во студиите со хранење, да ја помести дневната изложеност на супстанцијата 
за испитување. Доколку се примени целовечерно воздржување од храна, клиничките биохемиски испитување треба 
да се извршат по спроведување на функционално набљудување на студијата.  



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 309 
 

(доколку промените се набљудуваат во текот на офталмолошките прегледи). Клиничките и 
другите наоди може да покажат потреба за преглед на дополнителни ткива. Исто така 
треба да се зачуваат кои било органи кои може да бидат целни органи врз основа на 
познатите својства на супстанцијата за испитување. 

1.5.2.4. Хистопатологија 

Треба да се изврши целосен хистопатолошки преглед на конзервираните органи и ткивата 
на сите животни во контролните групи и во групите на висока доза. Овие прегледи треба 
да се прошират на животните од сите други групи на дозирање, доколку промените 
поврзани со третманот се набљудуваат во групата со висока доза. 

Треба да се преиспитаат сите поголеми лезии. 

Кога се користи пропратна група, хистопатолошкиот преглед треба да се врши на ткивата и 
органите кои покажуваат ефекти во третираните групи. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

2.1. ПОДАТОЦИ 

Треба да се обезбедат индивидуални податоци. Дополнително, сите податоци треба да се 
сумираат во табеларна фома која за секоја испитна група ќе го покажува бројот на животни 
на почетокот на испитувањето, бројот на животни најдени мртви во текот на испитувањето 
или усмртени од хумани причини и времето на која било смрт или хумано усмртување, 
бројот на оние кои покажуваат знаци на токсичност, опис на знаците на набљудуваното 
токсичност, вклучувајќи го времето на почеток, траење и интензитетот на токсичноста, 
бројот на лезии кај животните, видот на лезии и процентот на животни кај кои се 
појавува истиот вид лезии. 

Кога е неопходно се оценуваат нумеричките резултати со соодветен и општо прифатлив 
статистички метод. Статистичките методи и податоци кои треба да се анализираат треба 
да се изберат при подготвувањето на студијата. 

2.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба да ги содржи следните информации: 

2.2.1. Супстанција за испитување: 
— физичка природа, чистота и физичко- хемиски својства, 

— податоци за идентификација, 

— носач (доколку е соодветно); оправданост на изборот на носачот доколку не е вода: 

2.2.2. Видови испитни животни: 
— користени видови и родови, 

— број, возраст и пол на животните, 

— потекло, услови за испитување, режим на исхрана, итн., 

— поединечна тежина на животните на почетокот на испитувањето. 

2.2.3. Услови во кои се врши испитувањето: 
— начела за избор на дозирање,  

— детали за супстанцијата за испитување формулирање/подготовка на режимот на 
исхрана, достигната концентрација, стабилност и хомогеност на подготовката,  

— детали за давањето на супстанцијата за испитување,  

— доза на дејствување (mg/kg телесна тежина/ден), и факторот на конверзија од 
храна/вода за пиење, концентрација на супстанцијата за испитување (ppm) во дозата на 
дејствување, доколку е соодветно, 
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— детали за храната и квалитетот на водата. 

2.2.4. Резултати: 
— телесна тежина и промени во телесната тежина, 

— примање храна и примање вода, доколку е соодветно, 

— реакција на токсичноста според пол и ниво на дозирање, вклучувајќи знаци на 
токсичност, 

— природа, интензитет и траење на клиничките набљудувања (било да се 
променливи или не), 

— резултати од офталмолошкиот преглед, 

— сензорна активност, сила на стисокот и оценка на моторната активност (ако се 
достапни), 

— хематолошки испитувања со соодветни основни вредности, 

— клинички биохемиски испитувања со соодветни основни вредности, 

— крајна телесна тежина, тежина на органите и соодносот на тежината орган/тело, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— податоци на апсорпција доколку се достапни, 

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно. 

Дискусија за резултатите. 
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Б.27. ТЕСТ ЗА СУБХРОНИЧНА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ 
90-ДНЕВНО ИСПИТУВАЊЕ НА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ КАЈ НЕ-ГЛОДАРИ СО ПРИМЕНА 

НА ПОВТОРЕНИ ДОЗИ  
1. МЕТОД 

Овој метод за испитување на субхронична орална токсичност соодветствува на методот 
на ОЕЦД ТГ 409 (1998 година). 

1.1. ВОВЕД 

Во процената и оцената на токсичните карактеристики на хемикалијата, одредувањето на 
субхроничната орална токсичност со употреба на повторени дози може да биде извршено 
по добивањето првична информација за токсичноста од испитување на акутна 
(еднократна) или повторена доза од 28- дневно испитување на токсичноста. 90- дневната 
студија обезбедува информации за можните ризици по здравјето кои може да произлезат 
од повторување на изложувањето во текот на продолжен временски период кој го опфаќа 
созревањето по одвикнување од цицање и растењето до адолесценција. Студијата ќе 
обезбеди информации за значајните ефекти на токсичност, ќе укаже на целните органи и 
можноста за кумулација, и може да обезбеди проценка на нивото на значителен штетен 
ефект на изложеност, која може да се употреби за избор на висина на доза за испитување 
на хронична токсичност и за определување безбедносни критериуми за изложеност на 
човекот. 

Методот за испитување овозможува препознавање на спротивните ефекти на изложеноста 
на хемикалии кај видовите кои не се глодари и треба да се користи само: 

— каде ефектите кои се набљудуваат во другите студии укажуваат на потреба од 
појаснување/карактеризирање кај втор вид кои не се глодари, или 

— каде токсикокинетичките студии покажуваат дека употребата на специфични видови 
кои не се глодари е најсоодветен избор на лабораториски животни, или  

—  каде другите специфични причини го оправдуваат користењето на видови кои не 
се глодари. 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Доза: е количината на супстанцијата за испитување која се дава. Дозата се изразува во 
тежина (g, mg) или како тежина на супстанцијата за испитување на тежината по единица 
тежина на животното кое се испитува (e.g. mg/kg), или како постојана концентрација во 
храната (ppm). 

Дозирање: е општ поим кој опфаќа доза, зачестеност и траење на дозирањето. 

НОАЕЛ: е скратеница за нивото на кое не забележани несакани ефекти и претставува 
највисоко ниво на доза кај која нема видливи токсични ефекти по изложеност (no-observed-
adverse-effect level)  

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се дава орално на дневно ниво во прогресивни дози на 
неколку групи на експериментални животни, по едно ниво на дозирање по група во период 
од 90 дена. Во текот на периодот на давање животните се набљудуваат внимателно за 
знаци на токсичност. На животните кои умираат или се усмртени во текот на 
испитувањето им се врши аутопсија, а на крајот на испитувањето и животните кои 
преживеале се усмртуваат и им се врши аутопсија. 
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1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Избор на видовите животни 

Најчесто користен вид од не-глодари е кучето, кое треба да биде од одредено потекло; 
најчесто се користи бигл. Други видови, на пр. свињи, прасиња, исто така може да се 
користат. Приматите не се препорачуваат, освен ако не е оправдано нивното користење. 
Треба да се земат млади здрави животни, а во случај на куче, дозирањето е 
препорачливо да започне на старост од четири до шест месеци и не подоцна од девет 
месеци старост. Кога се спроведува прелиминарна студија како вовед во друга 
подолгорочна студија за хронична токсичност, во двете треба да се користат животни од 
ист вид и потекло. 

1.4.2. Подготовки на животните 

Треба да се користат здрави животни кои претходно се приспособиле на лабораториските 
услови најмалку пет дена и претходно не биле користени во експериментални постапки. 
Траењето на приспособувањето ќе зависи од избраните видови за испитување и нивното 
потекло. Најмалку пет дена за кучињата или за одгледаните свињи од постојните колонии и 
најмалку две недели за овие животни доколку се препорачани од надворешни извори. 
Животните кои се испитуваат треба да се одредат по  вид, потекло, извор, пол, тежина 
и/или возраст. Животните треба по случаен избор да се одберат за контролни и третирани 
групи. Кафезите треба да бидат распоредени на таков начин што можните ефекти кои 
произлегуваат од поставеноста на кафезот се сведени на минимум. На се кое животно 
треба да му се додели број за идентификација. 

1.4.3. Подготовка на дозите 

Супстанцијата за испитување може да се дава со храната или во водата за пиење, со 
сонда за хранење или во капсули. Методот на орална примена зависи од целта на 
студијата и физичко-хемиските карактеристики на материјалот за испитување. 

Кога е неопходно, супстанцијата за испитување се раствора или суспендира во соодветен 
носач(вехикулум). Се препорачува каде што е можно, прво да се зема предвид воден 
раствор/суспензија, а потоа да се зема предвид маслен раствор/емулзија (на пр. масло од 
жито) и на крај раствор во други носачи(вехикулуми). Кај носачи(вехикулуми) различни од 
вода треба да се познати токсичните карктеристики на носачот(вехикулумот). Треба да се 
одреди стабилноста на супстанцијата за испитување под условите за примена. 

1.5. ПОСТАПКА 

1.5.1. Број, возраст и пол на животните, 
Треба да се употребат најмалку осум животни (четири женски и четири машки) за секое ниво 
на дозирање. Доколку е планирано во меѓувреме да бидат усмртени животни, тогаш за толку 
треба да се зголеми бројот на животни пред да заврши студијата. Бројот на животни на 
крајот од студијата треба да бидат соодветни за значителна оценка на токсичните ефекти. 
Врз основа на претходно знаење за хемикалијата или слични супстанции, треба да се води 
сметка за вклучување на дополнителна придружна група од осум животни (по четири од 
секој пол) ставени во контролната група и набљудуваната група со највисока доза, по 
периодот за третирање, за реверзибилност или постојаност на какви било токсични ефекти. 
Траењето на овој пост-третмански период треба да биде одредено соодветно, според 
ефектите кои се набљудуваат. 

1.5.2. Дозирање: 
Треба да се користат најмалку три висини на доза и паралелна контрола, освен кога се 
спроведува граничен тест (види 1.5.3). Висините на доза може да се базираат на 
резултатите од повторената доза или студии за определување на обем и треба да се 
земат предвид кои било постоечки токсиколошки и токсикокинетички податоци кои се 
достапни за супстанцијата за испитување или слични материјали. Доколку нема 
ограничувања од физичко-хемиска природа или биолошки ефекти од супстанцијата за 
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испитување, најголемата доза треба да се избере со цел да предизвика токсичност, но не 
смрт или големо страдање. Намалена зачестеност на дозите треба да се избере со цел да 
се прикаже каква било реакција поврзана со дозирањето и нивото на кое не се 
забележуваат несакани ефекти од изложеност (НОАЕЛ) при најмала доза. Двократни или 
четирикратни интервали се најсоодветни за намалување на дозите, а се препорачува 
дополнителна четврта група за испитување на поголеми интервали (на пр. повеќе од фактор 
6–10) помеѓу дозите. 

Контролната група треба да биде група која не е третирана или контролна група третирана 
со носач(вехикулум) доколку носачот(вехикулумот) се користи за примена на 
супстанцијата. Освен за третман со супстанцијата за испитување, животните во 
контролната група треба да се третираат на идентичен начин како и оние во групите за 
испитување. Доколку се користи носач, контролната група треба да го добие носачот со 
најголем обем. Доколку супстанцијата за испитување се дава преку храна и предизвикува 
намалено внесување на храна, тогаш треба да се оддели контролна група со 
контролирано намалено внесување храна за да се разликуваат намалувањата кои се 
предизвикани од хранење или промени поради токсичност во испитниот модел. 

Треба да се земат предвид следните карактеристики на носачот (вехикулумот) и на другите 
додатоци, како што е соодветно: ефекти на апсорпција, дистрибуција, метаболизам или 
задржување на супстанцијата за испитување; ефекти на хемиските својства на 
супстанцијата за испитување која може да ги измени нејзините токсични карактеристики; и 
ефектите врз храната или конзумирањето вода или нутритивната состојба на животните. 

1.5.3. Граничен тест (Тест на гранична доза) 
Доколку испитувањето на едно ниво на дозирање, кое одговара на ниво на најмалку 1 000 
mg/kg телесна маса на ден, со користење на објаснетите постапки за оваа студија, не 
произведува значителен штетен ефект на изложеност и доколку токсичноста не се очекува 
според податоците од супстанциите слични по структура, тогаш не треба да се смета за 
неопходна целосна студија при што ќе се користат три висини на доза. Граничниот тест не 
се применува само кога изложеноста на луѓе укажува на потреба за користење на 
повисока доза. 

1.5.4. Примена на дози 

Животните дневно се дозираат со супстанцијата за испитување седум дена секоја недела 
за период од 90 денови. Кој било друг режим на дозирање, на пр. пет денови неделно, 
треба да се оправдан. Кога супстанцијата се дава со сонда за хранење, ова треба да се 
направи во единечна доза на животните со користење на цефка во стомакот или соодветна 
канила за интубација. Најголемата количина на течност која може да се даде еднократно 
зависи од од големината на животното за испитување. Вообичаено обемот треба да биде 
колку е можно помал. Освен за супстанции кои предизвикуваат иритација или корорзија, за 
кои е нормално да предизвикаат зголемени ефекти при повисоки концентрации, 
променливоста на волуменот на испитувањето треба да се намали со прилагодување на 
концентрацијата за да се обезбеди постојан волумен при сите нивоа на дозирање. 

За супстанции кои се даваат преку храната или водата за пиење, важно е да се обезбеди 
количините на супстанцијата за испитување да не сметаат на нормалната 
избалансираност на хранливите состојки или водата. Кога супстанцијата се дава со 
храна, може да се користи или постојана концентрација во храната (ppm) или постојано 
ниво на дозата во однос на телесната тежина на животното; алтернативите треба да се 
прецизираат. За супстанција која се дава со сонда за хранење, дозата треба да се дава во 
приближно исто време секој ден и да се прилагоди како што треба за да одржува постојано 
ниво на дозата во однос на телесната тежина на животното. Кога 90-дневната студија се 
користи како вовед во една подолгорочна студија за хронична токсичност, треба да се 
применува сличен режим на исхрана во двете студии. 
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1.5.5. Набљудување 

Периодот за набљудување треба да трае најмалку 90 дена. Животните во пропратната 
група распределена за последователни набљудувања треба да се чуваат соодветен 
период без третман за да се утврди постојаноста на или заздравувањето од токсичните 
ефекти. 

Општите клинички набљудувања треба да се вршат најмалку еднаш дневно, по можност во 
исто време секој ден, имајќи го предвид најинтензивниот период на предвидените ефекти по 
дозирањето. Клиничката состојба на животните треба да се запишува. Најмалку два пати 
дневно, обично на почетокот и на крајот на денот, кај сите животни се проверуваат знаци 
на болест и смртност. 

Најмалку еднаш пред првото изложување (за да се овозможи споредба меѓу субјектите), а 
потоа еднаш неделно треба да им се направат детални клинички набљудувања на сите 
животни. Овие набљудувања треба да се извршат надвор од кафезите во кои живеат, се 
препорачува стандарден ограден простор и слично време во секој од случаите. Треба да 
се направат напори за да се обезбеди минимална варијација на условите за 
набљудување. Знаците на токсичност треба внимателно да се евидентираат, вклучувајќи 
го времето на започнување, степенот и траењето. Наведените знаци треба да вклучуваат, 
но не и да бидат ограничени на промени на кожата, крзното, очите, слузниците, појавата 
на секреција и екскреција и автономна активност (на пр. лакримација, пилоерекција, 
размер на зениците, невообичаен начин на дишење). Промени во одот, положбата и 
чувствителноста при движење, како и присуство на спазми или виткање, стереотипи 
(резидуално гребење, повторливо кружење) или чудно однесување треба исто така да се 
евидентира. 

Треба да се изврши офталмолошки преглед со офталмоскоп или еквивалентна соодветна 
опрема пред да се даде супстанцијата за испитување и на крајот на студијата, и тоа кај 
сите животни или барем кај оние на кои им се дава висока доза и во контролните групи. 
Доколку се приметат промени во очите треба да се прегледаат сите животни. 

1.5.5.1. Телесна тежина и консумација на храна/вода 

Сите животни треба да се мерат најмалку еднаш неделно. Мерењето на конзумираната 
храна треба да се врши најмалку еднаш неделно. Доколку супстанцијата за испитување се 
дава преку водата за пиење, конзумирањето вода треба да се мери најмалку еднаш 
неделно. Конзумацијата на вода може исто така да се земе предвид за студиита за 
исхрана или студиита со сонда за хранење при кои пиењето може да биде променето 
како активност.  

1.5.5.2. Хематологија и клиничка биохемија 

Треба да се земат примероци од крвта на избран субјект и да се чуваат, доколку може, во 
соодветни услови. На крајот од периодот за испитување се собираат примероци пред или 
при усмртувањето на животното. 

Хематолошките испитувања, вклучувајќи го хематокритот, концентрацијата на 
хемоглобинот, бројот на еритроцитите, вкупен и диференцијален број  на леукоцитите, 
број на тромбоцити и мерење на потенцијалот на згрутчувањето, како време на 
згрутчување, протромбинско време или тромбопластинското време треба да се истражат 
на почетокот на студијата, потоа или на месечни интервали или на средината на 
периодот за испитување и конечно на крајот од испитувањето. 

Клиничките биохемиски испитувања за истражување на значителните токсични ефекти во 
ткивата и особено, ефектите врз бубрезите и црниот дроб, треба да се извршат на 
примероци крв земени од сите животни на почетокот и на крајот од периодот за 
испитување. Подрачјата за испитување што треба да бидат земени предвид опфаќаат 
рамнотежа на електролити, метаболизам на јаглени хидрати и функцијата на црниот дроб 
и бубрезите. На изборот на специфични испитувања ќе влијае набљудувањето на начинот 
на делување на супстанцијата за испитување. Се препорачува гладување кај животните 
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пред да се земат примероци од крв во текот на временски период кој одговара на 
поединечните видови на животни. Препорачаните одредувања вклучуваат утврдување на 
: нивото на калциум, фосфор, хлор, натриум, калиум, покачена гликоза, аланин 
аминотрансфераза, аспартат трансаминаза, орнитин декарбоксилаза, гама глутамил 
транспептидаза, азот во урината, албумин, креатинин во крвта, вкупен билирубин и 
мерење за вкупните протеини во серумот. 

Анализата на урина треба да се спроведе најмалку на почетокот, на средина и конечно на 
крајот на студијата со примена на методот на собирање на урина во одредени временски 
растојанија. Анализата за вклучува изглед, волумен, осмолалност или специфична 
тежина, pH, протеини, гликоза и крв/крвни клетки. Може да се воведат дополнителни 
параметри кога е потребно да се прошири истражувањето на набљудуваните ефекти. 

Доколку има потреба, треба да се земат предвид испитувањата наменети за 
истражување на серум маркерите за општите ткивни оштетувања. Други испитувања, 
кои може да бидат неопходни за соодветна проценка на токсичноста вклучуваат 
анализа на липидите, хормоните, ацидо-базна рамнотежа, метхемоглобинот и 
инхибиција на холинестераза. Може да се воведат дополнителни параметри кога е 
потребно за да се прошири испитувањето на набљудуваните ефекти. Наведените ефекти 
треба да се идентификуваат кај  хемикалии кои припаѓаат на одредени категроии на 
опасност или во зависност од секој случај поединечно.  

Потребен е флексибилен пристап, во зависност од животинскиот вид и набљудуваните 
и/или очекуваните ефекти од дадена супстанција. 

1.5.5.3. Аутопсија (макроскопска анализа) 

Сите животни опфатени во студијата треба да бидат предмет на аутопсија која вклучува 
детален преглед на надворешната површина на телото, сите отвори и кранијалните, 
градните и стомачните шуплини и нивната содржина. Црниот дроб, бубрезите, 
надбубрежната жлезда, тестисите, епидидимисот, матката, јајниците, штитната жлезда (со 
паратироидите), градната жлезда, слезината, мозокот и срцето на сите животни (одделно 
од оние кои се на умирање и/или кои се усмртуваат во меѓувреме) треба да се одделат од 
кое било сврзно ткиво, како што е соодветно, и се мери нивната тежина во влажна 
состојба колку што е можно побрзо за да се спречи дехидрација. 

Следните ткива треба да се чуваат во најсоодветно средство за фиксација и за видот на 
ткиво и за понатамошен хистопатолошки преглед: сите големи лезии, мозокот 
(репрезентативните подрачја, вклучувајќи ги големиот мозок, малиот мозок и 
медулата/мостот), ’рбетниот мозок (на три нивоа: вратен, среден и лумбален), 
хипофизата, очите, штитната жлезда, паратироидната, хранопроводот, лимфните жлезди, 
желудникот, тенките и дебелите црева (вклучувајќи ги лимфните јазли), црниот дроб, 
жолчната ќеса, панкреасот, бубрезите, надбубрежната жлезда, слезината, срцето, 
трахеата и белите дробови, аортата, гонадите, матката, другите полови органи, женските 
млечни жлезди,простатата, мочниот меур, лимфните јазли (препорачливо еден лимфен 
јазол кој го покрива  патот на примената на супстанцијата и друг подалеку од патот по кој 
супстанцијата се применувакако би се покриле системските ефекти), периферните нерви 
(исхијатичен или тибијален) се препорачува во близина на мускул, примерок од коскениот 
мозок (и/или свеж аспират на коскен мозок) и кожа. Клиничките и другите наоди може да 
покажат потреба за испитување на дополнителни ткива. Исто така треба да се зачуваат 
сите органи  за кои постои веројатност дека може да бидат целни органи врз основа на 
познатите својства на супстанцијата за испитување. 

1.5.5.4. Хистопатологија 

Треба да се изврши целосна хистопатологија на зачуваните органи и ткивата на сите 
животни во контролните групи и во групите кои примале високи дози. Овие прегледи треба 
да се прошират и на животните од сите други групи на дозирање, доколку се приметени 
промени поврзани со третманот кај групата која примала висока доза.  
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Треба да се испитаат сите големи лезии. 

Кога се користи придружна група, хистопатологијата треба да се врши на ткивата и органите 
кај кои се покажале ефекти во третираните групи. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

2.1. ПОДАТОЦИ 

Треба да се обезбедат индивидуални податоци. Дополнително, сите податоци треба да се 
сумираат во табеларна фома која за секоја испитна група ќе го покажува бројот на животни 
на почетокот на испитувањето, бројот на животни најдени мртви во текот на испитувањето 
или усмртени од хумани причини и времето на која било смрт или хумано усмртување, 
бројот на оние кои покажуваат знаци на токсичност, опис на знаците на набљудуваната 
токсичност, вклучувајќи го времето на почеток, траење и интензитетот на токсичноста, 
бројот на лезии кај животните, видот на лезии и процентот на животни кај кои се појавува 
истиот вид лезии. 

Кога е неопходно се оценуваат нумеричките резултати со соодветен и општо прифатлив 
статистички метод. Статистичките методи и податоци кои треба да се анализираат треба 
да се изберат при подготвувањето на студијата. 

2.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба да ги содржи следните информации: 

2.2.1. Супстанција за испитување: 
— физичка природа, чистота и физичко- хемиски својства, 

— податоци за идентификација, 

— носач(доколку е соодветно): оправданост на изборот на носачот доколку не е вода: 

2.2.2. Видови животни за испитување: 
— користени видови и родови, 

— број, возраст и пол на животните, 

— извор, услови за испитување, режим на исхрана, итн., 

— индивидуална тежина на животните на почетокот на испитувањето. 

2.2.3. Услови во кои се врши испитувањето: 
— начела за избор на дозирање,  

— детали за супстанцијата за испитување и формулирање/подготовка на режимот на 
исхрана, достигната концентрација, стабилност и хомогеност на подготовката,  

— детали за примена на супстанцијата за испитување,  

— доза на дејствување (mg/kg телесна тежина/ден), и факторот на конверзија од 
храна/вода за пиење, концентрација на супстанцијата за испитување (ppm) во дозата на 
дејствување, доколку е соодветно, 

— детали за храната и квалитетот на водата. 

2.2.4. Резултати: 
— телесна тежина и промени во телесната тежина, 

— примање храна и примање вода, доколку е соодветно, 

— податоци за токсичниот ефект според пол и ниво на дозирање, вклучувајќи симптоми 
на токсичност, 

— својства, сериозност и траење на клиничките набљудувања ( било да се променливи 
или не), 
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— резултати од офталмолошкиот преглед, 

— хематолошки испитувања со соодветни основни вредности, 

— клинички биохемиски испитувања со соодветни основни вреднисти, 

— крајна телесна тежина, тежина на органите и соодносот на тежината орган/тело, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— податоци на апсорпција доколку се достапни, 

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно,  

Дискусија за резултатите. 

Заклучоци. 
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Б.28. ТЕСТ ЗА СУБХРОНИЧНА ДЕРМАЛНА ТОКСИЧНОСТ 
90-ДНЕВНО ИСПИТУВАЊЕ НА ДЕРМАЛНА ТОКСИЧНОСТ КАЈ ГЛОДАРИ СО УПОТРЕБА 

НА ПОВТОРЕНИ ДОЗИ 
  

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се нанесува на кожа секојдневно во прогресивни дози на 
неколку групи на експерименталните животни, по едно ниво на дозирање на група во период 
од 90 дена. Во текот на периодот на примена на супстанцијата животните се 
набљудуваат секојдневно за да се откријат знаци на токсичност. На животните кои 
умираат во текот на испитувањето им се врши аутопсија, а на крајот на испитувањето и на 
животните кои преживеале им се врши аутопсија. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Животните се чуваат во експериментални услови за живот и за хранење најмалку пет дена 
пред испитувањето. Пред испитувањето здравите млади животни се бираат по случаен 
избор и се распоредуваат во третираните и контролните групи. Непосредно пред 
испитувањето крзното се сече од одредениот дел од трупот на животните за испитување. 
Може и да се избричи, но тогаш тоа треб ада се направи околу 24 часа пред 
испитувањето. Обично е потребно сечењето или бричењето да се повторуваат во 
неделни интервали. Кога се сече или се бричи крзното треба да се води сметка да се 
избегне оштетување на кожата. Најмалку 10 % од површината на телото треба да биде 
чиста за нанасување на супстанцијата за испитување. Тежината на животните треба да се 
земе предвид кога се одлучува која површина треба да се исчисти и на колкава површина 
ќе се нанесе.. Кога се испитуваат цврсти материи, кои може да се спрашат(пулвериираат) 
доколку е соодветно, супстанцијата за испитување треба доволно да се навлажни со вода 
или, доколку е потребно со соодветен носач(вехикулум) за да се обезбеди добар контакт 
со кожата. Течните супстанции за испитување обично се употребуваат неразредени. 
Супстанцијата се дава еднаш во денот, пет до седум дена неделно. 

1.6.2. Услови во кои се врши испитувањето 

1.6.2.1. Експериментални животни 

Може да се користат возрасен глушец, зајак или заморче. Може да се користат други 
видови, но за нивното користење потребна е оправданост. На почетокот на испитувањето 
варијацијата на тежината треба да биде ± 20 % од просечната тежина. Кога студијата се 
спроведува како вовед во долгорочна студија за хронична токсичност, во двете студии 
треба да се користат животни од ист вид и потекло. 

1.6.2.2. Број и пол 

Треба да се употребат најмалку 20 животни (10 женски и 10 машки) со здрава кожа за 
секое ниво на дозирање. Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Доколку е 
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планирано во меѓувреме да бидат усмртени животни, тогаш за толку треба да се зголеми 
бројот на животни пред да заврши студијата. Дополнителна придружна група од 20 
животни (10 животни од секој пол) може да се третираат 90 дена со високи дози и да се 
набљудуваат за промени, постојаност или задоцнето појавување на токсични ефекти 28 
дена по третманот. 

1.6.2.3. Висини на доза 

Потребни се најмалку три нивоа на доза на контролниот примерок и, на примерокот 
наменет за контролана носачот(вехикулумот) доколку се користи носач(вехикулум). 
Периодот на изложеност треба да биде најмалку шест часа дневно. Примената на 
супстанцијата за испитување треба да се прави секој ден во слично време, количината на 
супстанцијата која се дава се приспособува во интервали (неделно или на секои две 
недели) за да се одржува постојано ниво на дозирање во однос на телесната тежина на 
животното. Освен за третман со супстанцијата за испитување, животните во контролната 
група треба да се третираат на идентичен начин како и оние во групите за испитување. Кога 
се користи носач(вехикулум) за да се поедностави дозирањето, контролната група со 
носач(вехикулум) треба да се дозира на ист начин како и во третираната група и да ја 
добива истата количина како онаа која ја добива групата со највисока доза. Највисокото 
ниво на доза резултира со токсични ефекти, но не предизвикува или предизвикува малку 
жртви. Најниската доза не треба да предизвика никаква токсичност. Во случаи кога 
постои применлива процена на нивото на изложеност на луѓето на испитуваната 
супстанција, најниската концентрација треба да биде малку повисока од тој проценет 
степен. Идеално е кога средната висина на доза треба да предизвика најмали видливи 
токсични ефекти. Доколку е употребена една средна доза, висината на дозата треба да се 
зголеми за да предизвика степенување на токсичните ефекти. Во ниските и средните 
групи, како и во контролните, инциденцата на жртви треба да бидат мала, со цел да  се 
овозможи значајна проценка на резултатите. 

Доколку давањето на супстанцијата за испитување предизвика сериозна иритација на 
кожата треба да се намали концентрацијата и ова може да резултира со намалување или 
отсуство на други токсични ефекти: високо ниво на дозирање. Доколку кожата  е сериозно 
оштетена може да биде неопходно да се поништи студијата и да се отпочне нова студија 
со помали концентрации. 

1.6.3. Граничен тест 

Доколку прелиминарната студија со примена на доза од 1 000 mg/килограми или повисока 
доза поврзана со можна изложеност на луѓе, ако е позната, не предизвика никакви 
токсични ефекти, понатамошно испитување може да не се смета за потребно. 

1.6.4. Период на набљудување 

Експерименталните животни треба да се набљудуваат секојдневно за знаци на 
токсичност. Треба да се евидентираат времето кога настапила смртта и времето кога се 
појавиле и исчезнале знаците на токсичност. 

1.6.5. Постапка 

Животните треба да се стават во одделни кафези. Животните дневно се третираат со 
супстанцијата за испитување седум дена неделно за период од 90 дена. 

Животните во пропратната група оформена за последователно набљудување треба да 
се чуваат дополнителни 28 дена без третман за да се утврди постојаноста на или 
заздравувањето од токсичните ефекти. Времето на изложеност треба да изнесува шест 
часа дневно. 

Супстанцијата за испитување треба да се нанесе подеднакво на делот кој изнесува околу 
10 % од целосната површина на телото. Кај високо токсични супстанции, покриената 
површина може да биде помала, но поголем дел од површината треба да биде покриен со 
колку што е можно тенок и рамномерен слој. 
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Во текот на изложеноста супстанцијата за испитување се одржува во контакт со кожата со 
порозна газа и ненадразнувачки фластер. Пределот кој се испитува треба да биде покриен 
на соодветен начин за да ги држи газата и супстанцијата за испитување и да се обезбеди 
дека животните нема да можат да ја голтнат супстанцијата за испитување. Може да се 
користат ограничувачи(штитници) за да спречат голтање на истата, но не се препорачува 
метод на целосна имобилизација. 

На крајот на периодот на изложеност остатокот од супстанцијата за испитување треба да 
се отстрани каде што може со употреба на вода или некој друг соодветен метод на чистење 
на кожа. 

Животните треба да се набљудуваат секојдневно и да се евидентираат знаците на 
токсичност, вклучувајќи го времето на почеток, степенот и времетраењето. Набљудувањата 
на кафезот треба да вклучуваат промени на кожата и крзното, очите и слузницата, како и 
респираторниот, циркулаторниот, автономниот и централниот нервен систем, 
соматомоторната активност и начинот на однесување. На неделно ниво се мери 
потрошувачка на храна и тежината на животните.. Редовното набљудување на животните е 
неопходно за да се обезбеди дека нема загуба на животни во студијата поради причини како 
што се канибализам, автолиза на ткивата или погрешно сместување. На крајот од студијата 
на сите преживеани во сите групи за третирање освен во пропратната група им се врши 
аутопсија. Кога ќе се забележат животни кои се на умирање треба да се отстранат и да им 
се изврши аутопсија. 

Следните прегледи вообичаено се прават на сите животни вклучувајќи ги прегледите: 

(а) офталмолошки преглед со офталмоскоп или еквивалентна соодветна опрема пред да 
се примени супстанцијата за испитување и на крајот на студијата, и тоа кај сите животни 
или барем кај оние на кои им се дава висока доза и во контролните групи. Доколку се 
забележат промени во очите треба да се прегледаат сите животни. 
(б)хематолошки испитување, вклучувајќи го хематокритот, концентрацијата на 
хемоглобинот, бројот на еритроцитите, вкупен и диференцијален број на леукоцитите, број 
на тромбоцити и мерење на коагулација, како и времетраење на коагулација, 
протромбинско време или тромбопластинско време, треба да се истражат на почетокот на 
студијата, потоа или на месечни интервали или на средината на периодот за испитување и 
конечно на крајот од испитувањето. 
(в) клиничкото биохемиско испитување на крвта треба да се изврши на крајот на 
испитниот период. Испитувања кои се сметаат за соодветни се;  мерење на електролити, 
метаболизам на јаглени хидрати и функција на црниот дроб и бубрезите. На изборот на 
специфични испитувања ќе влијае набљудувањето на начинот на делување на 
супстанцијата за испитување. Се препорачува да се изврши испитување на калциум, 
фосфор, хлор, натриум, калиум, гликоза на празен желудец(со период на гладување 
соодветен за видовите), серумска глутаминска пуривична трансаминаза14, серумска 
глутаминска оксалоацетатна трансаминаза15, орнитинска декарбоксилаза, гама 
глутамилна транспептитаза, азот во урината, албумин, креатинин во крвта, вкупен 
билирубин и вкупни серумски протеини. Други испитувања, кои може да бидат неопходни 
за соодветна проценка на токсичноста вклучуваат анализа на липиди, хормони, ацидо 
базна рамнотежа, метхемоглобин и активност на холинестераза. Може да се применат и 
дополнителни параметри кога тое е потребно за да се прошири истражувањето на 
набљудуваните ефекти. 

(г) анализа на урина не е потребна на рутинска основа, туку само кога постои индикација 
заснована на очекувана или набљудувана токсичност. 

Доколку претходни податоци за нормални вредности не се соодветни, треба да се 
разгледа кои хематолошки и клиничко-биохемиски параметри треба да се утврдат пред да 
започне дозирањето. 

                                                           
14 Сега позната како серумска аланин-аминотрансфераза.  
15 Сега позната како серумска аспартат-аминотрансфераза.  
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Аутопсија 

Сите животни во студијата треба да бидат предмет на аутопсија која вклучува внимателно 
испитување на надворешната површина на телото, сите отвори и кранијалните, градните и 
стомачните шуплини и нивната содржина. Црниот дроб, бубрезите, надбубрежната жлезда 
и тестисите треба да се измерат во влажна состојба колку што е можно побргу по 
дисекцијата за да се избегне дехидрација. Следните органи и ткива треба да се чуваат во 
соодветно средство за можни идни хистопатолошки студии: сите големи лезии, мозокот-
вклучувајќи ги деловите на медулата/понсот,, кортексот на малиот мозок и кортексот на 
големиот мозок, хипофизата, штитната жлезда/паратироидата, кое било ткиво на 
градната жлезда, (дишникот), белите дробови, срцето, аортата, лимфните жлезди, црниот 
дроб, слезината, бубрезите, надбубрежната жлезда, панкреасот, гонадата, матката, 
другите полови органи, жолчната ќеса (ако ја има), хранопроводот, желудникот, 
дванаесетпаланечното црево, средниот дел на тенкото црево, завршетокот на тенкото 
црево, слепото црево, дебелото црево, ректумот, мочниот меур, репрезентативните 
лимфни јазли, (женските млечни жлезди), (мускулите на бедрата), периферните нерви, 
(очите), (градната коска со коскена срцевина), (бедрената коска- со артикуларна 
површина), (‘рбетниот мозок на три нивоа- врат, среден торакс и лумбарен), и (кружните 
солзни жлезди). Ткивата наведени во загради треба да се прегледаат доколку на нив има 
знаци на токсичност или е засегнат целен орган. 

Хистопатолошки преглед 

(а) треба да се изврши целосен хистопатолошки преглед на зачуваните органи и ткивата 
на сите животни во контролните групи и во групите со висока доза. 

(б) треба да се преиспитаат сите големи лезии. 

(в) треба да се преиспитаат целните органи во другите групи. 

(г) кога се користат стаорци, црните дробови на животните во групите со ниска и средна 
доза треба да бидат предмет на хистопатолошка анализа за докази за инфекција, затоа 
што ова обезбедува соодвентна проценка на здравствената состојба на животните. 
Понатамошна рутинска хистопатолошка анализа може да не биде потребна за животните 
од овие групи, но секогаш треба да се врши на органите на кои се гледа оштетено ткиво 
во групите со висока доза. 

(д) кога се користи пропратна група, хистопатолошкиот преглед треба да се врши на 
ткивата и органите кои покажуваат ефекти во другите третирани групи. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, која за секоја група ќе покажува 
број на животни на почетокот на испитувањето, број на животни со лезии, вид на лезии и 
процент на животните со ист вид лезии. Резултатите треба да се оценат со соодветен 
статистички метод. Може да се користи кој било одобрен статистички метод. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— видови, род, извор, услови во животната средина, начин на исхрана, 

— услови во кои се врши испитувањето, 

— висини на доза (вклучувајќи носач(вехикулум) доколку се користи) и концентрација, 

— податоци за токсични реакции според пол и доза, 

— висина на доза без ефекти, каде што  е можно, 

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  
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— опис на токсичните или други ефекти, 

— време на набљудување за секој абдоминален знак и неговиот понатамошен тек, 

— податоци за храна и телесна тежина, 

— офталмолошки наоди, 

— применети хематолошки испитувања и сите резултати, 

— применети клинички биохемиски испитувања и сите резултати (вклучувајќи ги 
резултатите на која било анализа на урина), 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно, 

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
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Б.29. СТУДИЈА ЗА СУБХРОНИЧНА ИНХАЛАЦИСКА ТОКСИЧНОСТ 

90-ДНЕВНА СТУДИЈА ЗА ИНХАЛАЦИСКА ТОКСИЧНОСТ КАЈ ГЛОДАРИ СО ПРИМЕНА НА 
ПОВТОРЕНИ ДОЗИ 

 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Неколку групи на експериментални животни дневно се изложуваат одреден период на 
супстанција за испитување во растечки концентрации, при што една концентрација се 
користи за една група во период од 90 дена. Кога се користи носач(вехикулум) за да се 
добие соодветна концентрација на супстанцијата за испитување во атмосферата треба да 
се користи контролна група со носач(вехикулум). Во текот на периодот на давање 
животните се набљудуваат на дневна основа за да се откријат знаци на токсичност. На 
животните кои умираат во текот на испитувањето им се врши аутопсија, а на крајот на 
испитувањето и на животните кои преживеале им се врши аутопсија. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Животните се чуваат во експериментални услови за живот и за хранење најмалку пет дена 
пред испитувањето. Пред испитувањето здравите млади животни се делат по случаен 
избор и се распоредуваат во третираните и контролните групи. Кога е неопходно, на 
супстанцијата за испитување може да се додаде соодветен носач(вехикулум) за да помогне 
при генерирање на соодветна концентрација на супстанцијата во атмосферата. Доколку се 
користат носач(вехикулум) или други адитиви за да се поедностави дозирањето, тие треба 
да бидат познати по тоа што не произведуваат токсични ефекти. Треба да се користат 
претходни податоци доколку е соодветно. 

1.6.2. Услови во кои се врши испитување 

1.6.2.1. Животни за испитување 

Доколку нема контраиндикации, се препорачува видот стаорец. Треба да се земаат 
најчесто користените видови на млади здрави возрасни животни. На почетокот на 
студијата варијацијата на промената на тежината на животните треба да биде најниска и 
да не надминува ± 20 % од соодветната средна вредност. Кога испитувањето се 
спроведува како вовед во долгорочна студија на хронична токсичност, во двата случаи 
треба да се користат животни од ист вид и потекло. 

1.6.2.2. Број и пол 

Треба да се употребат најмалку 20 животни (10 женки и 10 мажјаци) за секое изложување 
на концентрација. Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Доколку е планирано 
во меѓувреме да бидат усмртени животни, тогаш за толку треба да се зголеми бројот на 
животни пред да заврши студијата. Дополнителна пропратна група од 20 животни (10 
животни од секој пол) може да се третираат 90 дена со високи концентрации и да се 



Стр. 324 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

набљудуваат за промени, постојаност или задоцнето појавување на токсични ефекти 28 
дена по третманот. 

1.6.2.3. Изложеност на концентрации 

Потребни се најмалку три концентрации, со контрола или контрола со носач (чија 
концентрација одговара на концетрацијата на носачкоја се додава  на највисоката 
доза) доколку се користи носач. Освен за третман со супстанцијата за испитување, 
животните во контролната група треба да се третираат на идентичен начин како и оние во 
групите за испитување. Најголемата концентрација треба да резултира со токсични 
ефекти, но да не предизвикува смрт или да  предизвикува мала смртност. Кога постои 
применлива процена за изложеност кај луѓе, најниската концентрација применета на 
животни треба да ја надмине таа проценетата вредност. Во идеален случај средната 
висина на концентрација треба да предизвика најмали видливи токсични ефекти. Доколку 
е употребена една средна концентрација, нивото на концентрација треба да се зголеми 
за да предизвика степенување на токсичните ефекти. Во ниските и средните групи, како 
и во контролните, инциденцата на смрт треба да биде ниска, со цел проценка на 
резултатите.да има  значење  

1.6.2.4. Време на изложеност 

Траењето на дневната изложеност треба да биде шест часа по урамнотежување на 
концентрацијаите во коморите. Може да се користат и други временски интервали за да 
се задоволат одредени услови. 

1.6.2.5. Опрема 

Животните треба да се испитуваат со опрема за дишење направена за динамично 
одржување на протокот на воздух за најмалку 12 воздушни промени на час за да се 
обезбеди соодветна содржина на кислород и подеднакво распространување во 
атмосферата. Кога се користи комора, нејзиниот дизајн треба да ја намали збиеноста на 
животните и да ја зголеми нивната изложеност при инхалација на супстанцијата за 
испитување. Како општо правило, за да се обезбеди стабилност на атмосферата во 
комората, вкупниот број на животни не треба да надмине 5 % од просторот во комората за 
испитување. Може да се примени изложеност во индивидуална комора, ороназална 
изложеност, изложеност само на главата или на целото тело; првите две ќе го намалат 
вдишувањето на други начини. 

1.6.2.6. Период на набљудување 

Експерименталните животни треба да се набљудуваат на дневна основа за знаци на 
токсичност во текот на целиот третман и во периодот на заздравување. Треба да се 
евидентираат времето кога настапила смртта и времето кога се појавиле и исчезнале 
знаците на токсичност. 

1.6.3. Постапка 

Животните дневно се изложени на супстанцијата за испитување пет до седум дена 
неделно во период од 90 денови. Животните во придружната група распределена за 
последователни набљудувања треба да се чуваат дополнителни 28 дена без третирање 
за да се утврди постојаноста на или заздравувањето од токсичните ефекти. 
Температурата при која се спроведува испитувањето треба да се одржува на 22 ± 3 oC. 
Идеално е релативната влажност да се одржува помеѓу 30 % и 70 %, но во одредени 
случаи (на пр. при испитување со аеросоли) ова може да не биде практично. Животните 
треба да се воздржуваат од храна и вода во текот на изложеноста. 

Треба да се користи динамичен систем за дишење со соодветен систем за контрола на 
аналитичката концентрација. За да се воспостави соодветна изложеност на 
концетратите се препорачува пробно испитување. Протокот на воздух треба да се 
приспособи за да обезбеди условите во комората се хомогени. Сиситемот треба да 
обезбеди постигнување на стабилни услови на изложеност колку што е можно побрзо. 
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Мерките или набљудувањето треба да бидат направени со: 

(а) разредување на протокот на воздух (постојано); 

(б) актуелната концентрација на супстанцијата за испитување измерена во зоната за 
дишење. Во текот на дневниот период на изложеност концентрацијата не треба да варира 
повеќе од  ± 15 % од основната вредност. Сепак, во случај на прав и аеросоли ова ниво на 
контрола може да не биде достижно и тогаш треба да биде прифатлив поширок опсег. Во 
текот на вкупното траење на студијата, дневните концентрации треба да се одржуваат 
колку е можно по- постојани. Во текот на развивање на системот за генерирање, анализата 
на големина на честичките треба да се врши за да се воспостави стабилност на 
концентрациите на аеросоли. Во текот на изложеноста треба да се спроведува анализа 
толку често колку што е потребно за да се одреди постојаноста на дистрибуција на 
големината на честичките. 
(а) температура и влажност; 
(б) во текот на и по изложеноста набљудувањето се врши и се евидентира систематски; 
треба да се води поединечна евиденција за секое животно. Животните треба да се 
набљудуваат на дневна основа и да се евидентираат знаците на токсичност, вклучувајќи 
го времето на започнување, степенот и траењето. Набљудувањата во кафезот треба да 
вклучуваат: промени на кожата и крзното, очите и слузниците, како и респираторниот, 
циркулаторниот, автономниот и централниот нервен систем; телесномоторната активност 
и начинот на однесување. Мерките треба да се прават врз основа на неделна 
потрошувачка на храна и животните треба да се мерат на неделна основа. Редовното 
набљудување на животните е неопходно за да се обезбеди дека нема загуба на животи во 
текот на студијата поради причини како што се канибализам, автолиза на ткивата или 
погрешно сместување. На крајот на периодот на изложеност на сите преживеани животни 
им се врши аутопсија. Кога ќе се забележат животни кои се на умирање треба да се 
отстранат и да им се изврши аутопсија. 

Следните прегледи вообичаено се прават на сите животни вклучувајќи: 

(а) офталмолошки преглед со офталмоскоп или еквивалентна соодветна опрема пред 
изложување на супстанцијата за испитување и на крајот на студијата, и тоа кај сите 
животни или барем кај оние на кои им се дава висока доза и во контролните групи. 
Доколку се забележат промени во очите треба да се прегледаат сите животни; 

(б) хематолошките испитувања, вклучувајќи го хематокритот, концентрацијата на 
хемоглобинот, бројот на еритроцитите, вкупен и диференцијален број на леукоцитите, број 
на тромбоцити и мерење на коагулација, како и времетраење на коагулацијата, 
протромбинско време или тромбопластинско време треба да се истражат на почетокот на 
студијата, потоа или на месечни интервали или на средината на периодот за испитување и 
конечно на крајот од испитувањето; 

(a) клиничкато биохемиско испитување на крвта треба да се изврши на крајот на 
испитувањето. Областите кои се испитуваат, а кои треба да бидат земени предвид во 
сите студии се: рамнотежа на електролити, метаболизам на јаглени хидрати и функцијата 
на црниот дроб и бубрезите. На изборот на специфични испитувања ќе влијае 
набљудувањето на начинот на делување на супстанцијата за испитување. Препорачани 
испитувања се оние за калциум, фосфор, хлор, натриум, калиум, гликоза на празен 
желудец (со период на гладување соодветен за видовите), серумска глутаминска 
пуривична трансаминаза16, серумска глутаминска оксалоацетатна трансаминаза, 
орнитинска декарбоксилаза, гама глутамилна транспептитаза, азот во урината, албумин, 
креатинин во крвта, вкупен билирубин и вкупни серумски протеини.  Други испитувања, 
кои може да бидат неопходни за соодветна проценка на токсичноста вклучуваат: анализа 
на липидите, хормоните, ацидо базна рамнотежа, метхемоглобинот и активност на 
холинестераза. Може да се воведе дополнителна клиничка биохемиска анализа каде што 
е потребно за да се прошири истражувањето на набљудуваните ефекти; 

                                                           
16 Сега позната како серумска аланин аминотранфераза 
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(б) анализа на урина не е потребна на рутинска основа, туку само кога постои индикација 
заснована на очекувана или набљудувана токсичност. 

Доколку основните податоци од поранешните студии се недоволни, треба да се земат 
предвид испитувањата на хематолошките и клиничко- биохемиски параметри пред да 
започне дозирањето. 

Аутопсија 

Сите животни во студијата треба да бидат предмет на аутопсија која вклучува внимателно 
испитување на надворешната површина на телото, сите отвори и кранијалните, градните и 
стомачните шуплини и нивната содржина. Црниот дроб, бубрезите, надбубрежната жлезда 
и тестисите треба да се измерат додека се влажни колку што е можно побргу по 
дисекцијата за да се избегне исушување. Следните органи и ткива треба да се чуваат во 
соодветен медиум за можни идни хистопатолошки студии: сите големи оштетени ткива, 
белите дробови- кои треба да се отстранат без да се допрат, измерени и третирани со 
соодветен фиксатор за да се обезбеди одржување на структурата на белиот дроб 
(перфузија со фиксаторотсе смета дека е ефикасна постапка), назофарингеални ткива, 
мозокот- вклучувајќи делови од медулата/мостот,кора на мал мозок, кора наголем мозок, 
кое било ткиво на градната жлезда, дишникот, белите дробови, срцето, аортата, 
лимфните жлезди, црниот дроб, слезината, бубрезите, надбубрежната жлезда, 
панкреасот, гонадата, матката (другите полови органи), (кожата), жолчната ќеса (доколку 
ја има), хранопроводот, желудникот, дванаесетпаланечното црево, средниот дел на 
тенкото црево, завршетокот на тенкото црево, слепото црево, дебелото црево, ректумот, 
мочниот меур; репрезентативните лимфни јазли, (женските млечни жлезди), (мускулите 
на бедрата), периферните нерви, (очите), градната коска со коскена срцевина, (бедрената 
коска- со артикуларна површина) и (‘рбетниот мозок на три нивоа- врат, среден торакален 
и лумбален). Ткивата наведени во загради треба да се испитаат доколку на нив има знаци 
на токсичност или е засегнат целен орган. 

Хистопатолошки преглед, 

(а) треба да се изврши комплетна хистопатологија на зачуваните органи и ткивата на сите 
животни во контролните групи и во групите кои биле изложени на висока доза. 

(б) треба да се преиспитаат сите големи лезии. 

(в) треба да се преиспитаат целните органи во другите групи. 

(г) црните дробови на животните во групите со ниска и средна доза треба да бидат 
предмет на хистопатолошка анализа; затоа што ова може да обезбеди соодвентна 
проценка на здравствената состојба на животните. Понатамошни рутински хистопатолошки 
испитувања може да не се потребни кај животните од овие групи, и не секогаш треба да се 
врши на органите на кои се видливи лезии во групите кои биле изложени на високи дози. 

(д) кога се користи пропратна група, хистопатологијата треба да се врши на ткивата и 
органите кои покажуваат исти ефекти како и кај животните од другите третирани групи. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, која за секоја група ќе покажува 
број на животни на почетокот на испитувањето, број на животни со оштетени ткива, вид на 
оштетените ткива и процент на животните за секој вид оштетено ткиво. Резултатите треба 
да се оценат со соодветен статистички метод. Може да се користи кој било одобрен 
статистички метод. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— видови, род, извор, услови во животната средина, начин на исхрана, 
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— услови во кои се врши испитувањето: 

-опис на апаратурата за изложување: вклучувајќи ги дизајнот, видот, димензиите, 
изворот на воздух, системот за генерирање на честичките и аеросолите, методот на 
климатизирање на воздухот, третирање на потрошениот воздух и методот на чување на 
животните во комора за испитување кога се користи ова. Треба да се опишат опремата 
за мерење на температурата, влажноста и воздухот, и кога е соодветно, стабилноста на 
концентрацијата на аеросолите или големината на честичките. 

Податоци за изложеност: овие треба да се стават во табели и да се презентираат со 
средна вредност и мерка на варијабилност (на пр. стандардно отстапување) и треба да 
содржат: 

(а) стапка на проток на воздух преку опремата за дишење; 

(б) температура и влажност на воздухот; 

(в) номинални концентрации (вкупен износ на супстанцијата за испитување внесена во 
опремата за дишење, поделена на волуменот на воздух); 

(г) природа на носач(вехикулум)от, доколку се користи; 

(д) реални концентрации во зоната за инхалација; 

(ѓ) средна големина на честичките (каде што е соодветно): 

— податоци за реакција на токсичноста според пол и концентрација, 

— ниво без ефект, каде што е можно, 

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  

— опис на токсичните или други ефекти, 

— време на набљудување за секој абдоминален знак и неговиот понатамошен тек, 

— податоци за храна и телесна тежина, 

— офталмолошки наоди, 

— применети хематолошки испитувања и сите резултати, 

— применети клинички биохемиски испитувања и сите резултати (вклучувајќи ги 
резултатите на која било анализа на урина), 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно,  

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
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Б.30. ИСПИТУВАЊЕ НА ХРОНИЧНА ТОКСИЧНОСТ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

 Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување нормално се дава седум дена неделно по соодветен 
распоред на неколку групи експериментални животни по една доза на група, во подолг 
период од нивниот животен век. Во текот на и по изложувањето на супстанцијата за 
испитување, експерименталните животни се набљудуваат секојдневно за да се откријат 
знаци на токсичност. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Животните се чуваат во експериментални услови за живот и за хранење најмалку пет дена 
пред испитувањето. Пред испитувањето здравите млади животни се делат по случаен 
избор и се распоредуваат во третираните и контролните групи. 

1.6.2. Услови во кои се врши испитувањето 

1.6.2.1. Експериментални животни 

Препорачан вид е стаорецот. 

Врз основа на резултатите на претходно спроведените студии може да се користат 
другите видови (глодари или не-глодари) . Треба да се земаат најчесто користените 
видови на здрави млади животни и дозирањето треба да започне колку е можно побрзо по 
одвикнувањето од цицање. 

На почетокот на студијата варијацијата на промената на тежината на животните не треба 
да надминува ± 20 % од соодветната средна вредност. Кога студијата се спроведува како 
прелиминарна студија пред долгорочна студија, во двете студии треба да се користат 
животни од ист вид /потекло. 

1.6.2.2. Број и пол 

Треба да се употребат најмалку 40 животни (20 женки и 20 мажјаци) за секоја висина на 
доза. Женките треба да не раѓале и да не се бремени. Доколку е планирано во меѓувреме 
да бидат усмртени животни, тогаш за толку треба да се зголеми бројот на животни пред 
да заврши студијата. 

За не- глодари е прифатлив помал број животни, но најмалку четири за секој пол. 

1.6.2.3. Висини на доза и фреквенција на изложеност 

Треба да се користат најмалку три висини на доза, истовремено со соодветни контролни 
групи. Највисоката доза треба да покаже одредени ефекти на токсичност, без да 
предизвикува прекумерна стапка на смртност. 

Најниската доза не треба да предизвика никаква токсичност. 

Треба да се утврдат средни дози како средна вредност меѓу високите и ниските дози. 
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При изборот на висините на доза треба да се земат предвид податоците од 
прелиминарните испитувања и студиите на токсичност. 

Нормалното изложување се врши на дневна основа. Доколку хемикалијата се дава со 
водата за пиење или се меша во храната, таа постојано треба да биде на располагање. 

1.6.2.4. Контролни групи 

Паралелно се користи контролна група која во секој поглед е идентична на третираните 
групи, освен на изложеност на супстанцијата за испитување. 

Во посебни околности, како што се студии со вдишување на аеросоли или кај орални 
студии во кои се користи емулгатор чие биолошко делување не е утврдено, треба да се 
користи паралелна негативна контролна група. Негативната контролна група се третира на 
ист начин како и групата за испитување, само што животните не се изложуваат на 
супстанцијата или каков било носач(вехикулум). 

1.6.2.5. Начин на примена 

Двата основни начини на примена се по орален пат и со инхалација. Изборот на начинот 
на примена зависи од физичките и хемиските карактеристики на испитуваната 
супстанција и можниот начин на изложеност на луѓе. 

Користењето на дермалниот претставува значаен практичен проблеми.. За хроничната 
системска токсичност која е резултат на перкутана апсорпција обично може да се изведе 
заклучок од резултатите од друго орално испитување и од знаењето за степенот на 
перкутана апсорпција која произлегува од претходните испитувања на перкутана 
токсичност. 

1.6.2.6. Орални студии 

Кога супстанцијата за испитување се апсорбира во гастроинтестиналниот тракт и кога тоа 
е можниот пат на внес кај луѓе (преку голтање), се препорачува примена по орален пат 
доколку нема контраиндикации. Животните може да ја примаат супстанцијата за 
испитување преку храната, растворена во водата за пиење или дадена во капсула. 
Идеално е да се користи дневно дозирање седум дена неделно на неделна основа бидејќи 
дозирањето пет дена во неделата може да овозможи заздравување или повлекување на 
токсичноста во периодот кога не се дава доза и ова може да влијае на резултатот и 
понатамошните процени. Во секој случај, врз основа на практични заклучоци, дозирањето 
пет дена во неделата се смета за прифатливо. 

1.6.2.7. Инхалациска студија 

Бидејќи инхалациската студија предизвикува технички проблеми кои се покомплексни од 
другите начини на примена, овде е дадено детално упатство на овој вид на примена. 
Треба да се напомене дека во специфични ситуации интратрахеалната инсталација може 
да претставува соодветна алтернатива. 

Долгорочното изложување најчесто се темели на предвидено изложување на човекот, 
изложувајќи ги животните шест часа дневно по воедначување на концентрацијата во 
комората, пет дена неделно (наизменична изложеност), или, соодветно на можната 
изложеност во животната средина, 22 до 24 часа изложеност дневно, седум дена неделно 
(постојана изложеност), со околу еден час дневно наменет за хранење на животните во 
слично време и одржување на комората. 

Во двата случаи животните обично се изложени на постојани концентрации на 
супстанцијата за испитување. Најголема разлика помеѓу наизменична и постојана 
изложеност е е во тоа што првиот режим опфаќа период од 17 до 18 часа во кој животните 
може да закрепнат од ефектите на секоја дневна изложеност со уште подолг период за 
закрепнување во текот на викендите. 

Изборот на наизменична или постојана изложеност зависи од целите на студијата и на 
изложеноста на човекот која треба да се симулира. Во секој случај, треба да се земат 
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предвид одредени технички потешкотии. На пример, предностите на постојаната 
изложеност за симулирање на условите во животната средина може да се неутрализираат 
со потребата за пиење вода и хранење во текот на изложеноста и од потребата за 
посложен (и веродостоен) аеросол и испарувач, како и за техники на генерирање и 
набљудување. 

1.6.2.8. Комори за изложување 

Животните треба да се испитуваат во комори за дишење кои овозможуваат динамично 
одржување на протокот на воздух со најмалку 12 измени на воздух во еден час за да се 
обезбеди соодветна содржина на кислород и подеднакво распространување во 
атмосферата. Коморите за контролирање и изложување треба да имаат идентична 
конструкција и дизајн кои обезбедуваат условите на изложување да бидат споредбени во 
секој поглед на изложување на супстанцијата за испитување. Во комората се одржува 
слаб негативен притисок за да се спречи истекување на супстанцијата за испитување во 
околината. Коморите треба да ја намалат збиеноста на животните за испитување. Како 
општо правило, за да се обезбеди стабилност на атмосферата во комората, вкупниот 
број на животни за испитување не треба да надмине 5% од просторот во комората за 
испитување. 

Треба да се следат следните параметри: 

(i) проток на воздух: степенот на проток на воздух низ комората треба да се набљудува 
постојано; 
(ii) концентрација: во текот на дневниот период на изложеност концентрацијата не треба 
да варира повеќе од ± 15 % од основната вредност; 
(iii) температура и влажност: за глодари температурата треба да се одржува на 22 ± 2 oC, 
а влажноста во рамките на комората од 30 до 70 %, освен кога се користи вода за да се 
отстрани супстанцијата за испитување од атмосферата на комората. Се препорачува 
двата да се набљудуваат постојано; 
(iv) мерење на големината на честичките: дистрибуцијата на големината на честичките 
треба да се одреди во атмосферата во комората, вклучувајќи течни или цврсти аеросоли. 
Аеросолните честички треба да имаат соодветна големина за животното кое се користи за 
испитување да може да ги вдише. Примероци од атмосферата во комората треба да се 
земат од зоната во која дишат животните. Примерокот на воздух треба да ја претставува 
дистрибуцијата на честичките на кои се изложени животните и треба да се пресметаат врз 
гравиметриска основа, за сите отстранети аеросоли, дури и кога голем дел од аеросолите 
не се вдишуваат. Анализите на големината на честичките треба да се вршат често во 
текот на развитокот на системот за генерирање за да обезбеди стабилност на аеросолите 
и потоа колку што е можно почестово текот на изложеноста за да се одреди соодветно 
постојаност на дистрибуцијата на честичките на кои се изложени животните. 

1.6.2.9. Траење на студијата 

Траењето на периодот на давање треба да биде најмалку 12 месеци. 

1.6.3. Постапка 

Набљудувања 

Најмалку еднаш дневно треба да се направи внимателно клиничко испитување. 
Дополнителни набљудувања треба да се вршат на дневна основа со соодветни дејства 
преземени за да се намали загубата на животни во студијата, на пример аутопсија или 
замрзнување на оние животни кои се најдени мртви и изолирање или усмртување на 
слабите или животните кои се на умирање. Треба да се извршат внимателни 
набљудувања за да се откријат започнувањето и напредувањето на сите токсични ефекти, 
како и да се намали загубата поради болест, автолиза или канибализам. 

Клиничките знаци, вклучувајќи ги невролошките и очните промени, како и смртност, треба 
да се евидентираат за сите животни. Треба да се евидентира времето на започнување и 
напредување на токсичните ефекти, вклучувајќи ги сомнителните тумори. 
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Телесните тежини треба да се евидентираат индивидуално за сите животни во текот на 
првите 13 недели од периодот за испитување и најмалку еднаш на секои четири недели 
понатаму. Внесувањето храна треба да се определува неделно во текот на првите 13 
недели од студијата, и потоа на тримесечни интервали доколку промените во 
здравствената состојба или во телесната тежина не наложуваат поинакво постапување. 

Хематолошки преглед 

Хематолошкиот преглед (на пр. содржината на хемоголобин; хематокрит, вкупен број на 
црвени крвни клетки, вкупен број на бели крвни клетки, тромбоцити или други мерки за 
потенцијалот за згрутчување) треба да се врши на три, на шест месеци и потоа на 
шестмесечни интервали и при уништување на примероците од крв земени од сите не-
глодари и од 10 стаорци/пол од сите групи. Доколку е можно примероците треба да бидат 
од истите стаорци во секој интервал. Дополнително може да се земе примерок пред 
испитување од не-глодари. 

Доколку клиничките набљудувања укажуваат на влошување на здравствената состојба на 
животните во текот на студијата, треба да се направи диференцијална крвна слика на 
конкретните животни. 

Диференцијална крвна слика се прави на примероците од животните во групата со 
највисока доза и контролите. Диференцијални крвни слики им се прават на следните 
пониски групи само доколку има голема разлика меѓу највисоките групи и контролите, 
или доколку патолошките наоди укажуваат на тоа. 

Анализа на урина 

Примероците од урина од сите не- глодари и од 10 стаорци/пол од сите групи треба да се 
собираат за анализа, доколку е можно од истите стаорци во исти интервали како 
хематолошкиот преглед. Треба да се направат следните испитувања или за 
индивидуалните животни или на одреден примерок/пол/група на глодари: 

— изглед: волумен и густина за индивидуалните животни, 

— протеин, гликоза, кетони, скриено крварење (полуквантитативно), 

— микроскопија на седиментација (полуквантитативно). 

Клиничка хемија 

Во интервали од околу шест месеци и при завршувањто, примероците од крв подлежат на 
клинички хемиски мерки од сите не- глодари и 10 стаорци/пол од сите групи, и доколку е 
можно од истите глувци во секој интервал. Дополнително може да се земе примерок пред 
испитување од не- глодари. Плазмата се подготвува од овие примероци и се прават 
следните испитувања: 

— вкупна концентрација на протеини, 

— концентрација на албумин, 

— испитувања на финкцијата на црниот дроб (како што е алкалната фосфатазна 
активност, глутаминската пуривична трансаминазна17 активност и глутаминската 
оксалоацетатска трансаминазна18 активност), гама глутамилска транспептитаза, 
орнитинска декарбоксилаза,  

— метаболизам на јагленихидрати како што е гликозата во крвта по гладување, 

— испитување на функцијата на бубрезите, како што е азотот во урината. 

Аутопсија 

Целосна аутопсија треба да им се изврши на сите животни, вклучувајќи ги оние кои умреле 
во текот на експериментот или се усмртени во текот на експериментот или се усмртени во 

                                                           
17 Сега позната како серумска аланин аминотрансфераза. 
18 Сега позната како серумска аспартат аминотрансфераза. 
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состојба на умирање. Пред усмртување од животните треба да се соберат примероци од 
крвта на сите животни за диференцијална крвна слика. Сите поголеми видливи лезии, 
тумори или лезии кои изгледаат како тумори треба да се чуваат. Треба да се направи обид 
за да се поврзат набљудувањата со микроскопските наоди. 

Сите органи и ткива треба да се чуваат за хистопатолошко испитување. Ова обично ги 
засегнува следните органи и ткива: мозокот19 (медула.мост,  кортексот на малиот мозок, 
целебралниот кортекс), хипофизата, штитната жлезда (вклучувајќи ја паратироидната), 
градната жлезда, белите дробови (вклучувајќи го дишникот), срцето, аортата, лимфните 
жлезди, црниот дроб3, слезината, бубрезите3, надбубрежната жлезда3, хранопроводот, 
желудникот, желудникот, дванаесетпаланечното црево, средниот дел на тенкото црево, 
завршетокот на тенкото црево, слепото црево, дебелото црево, ректумот, мочниот меур, 
репрезентативните лимфни јазли, панкреасот3, другите полови органи, женските млечни 
жлезди, кожата, мускулатурата, периферните нерви, ‘рбетниот мозок (врат, среден 
торакс, лумбарен), градната коска со коскена срцевина, бедрената коска (со артикуларна 
површина и очите). За соодветен хистопатолшки преглед важно е полнењето на белите 
дробови и мочниот меур со фиксатор на оптимален начин за чување на овие ткива; како и 
полнење на белите дробови во инхалационите студии .. Во посебни студии како што се 
инхалационите студии, треба да се проучи целиот респираторен тракт, вклучувајќи ги 
носот, ждрелото и гркланот. 

Доколку се извршени други клинички прегледи, добиените информации од овие постапки 
треба да бидат достапни за микроскопски преглед, бидејќи тоа може да биде значителна 
помош за патологот. 

Хистопатологија 

Сите видливи промени, особено туморите и другите лезии кои се појавуваат во кој било 
орган треба микроскопски да се испитаат. Дополнително се препорачуваат следните 
постапки: 

(а) микроскопски преглед на сите зачувани органи и ткива со целосен опис на сите 
оштетени ткива најдени во: 

1. сите животни кои умреле или биле усмртени во текот на студијата; 

2. сите групи кои добивале висока доза и во контролната група; 

(б) органите или ткивата кои покажуваат абнормалност предизвикана или веројатно 
предизвикана од супстанцијата за испитување, исто така се прегледуваат во групите со 
помала доза; 

(в) кога резултатот на испитувањето покажува видливо намалување на на нормалниот 
животен век на животните или ефекти кои можат да влијаат на токсичната реакција, 
следното пониско ниво на дозата треба да се преиспита како што е наведено погоре; 

(ѓ) информациите за тоа колку често се појавуваат лезии кај видот на животни кои се 
користат, во истите лабораториски услови, т.е. историските податоци за контрола, се 
неопходни за точна процена на важноста на промените кои се забележани кај третираните 
животни. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, која за секоја група ќе покажува 
број на животни на почетокот на испитувањето, број на животни со лезии, вид на лезии и 
процент на животните за секој вид лезија. Резултатите треба да се оценат со соодветен 
статистички метод. Може да се користи кој било одобрен статистички метод. 

 

 
                                                           
19 Овие органи, од 10 животни по група од секој пол за глодари и не-глодари, плус тироидната жлезда (со 
паратироидните жлезди) за сите не-глодари треба да бидат измерени. 
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3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— видови, род, извор, услови во животната средина, начин на исхрана, 

— услови во кои се врши испитувањето: 

Опис на апаратурата за изложување: 

Вклучително дизајнот, видот, димензиите, изворот на воздух, системот за генерирање на 
честичките и аеросолите, методот на климатизирање на воздухот, третирање на 
потрошениот воздух и методот на чување на животните во комора за испитување кога се 
користи ова. Треба да се опишат опремата за мерење на температурата, влажноста и 
воздухот, и кога е соодветно, стабилноста на концентрацијата на аеросолите или 
големината на честичките. 

Податоци за изложеност: 

Истите треба да се сумираат табеларно и да се презентираат со средна вредност и мерка 
на варијабилност (на пр. стандардно отстапување) и треба да содржат: 

(а) стапка на проток на воздух преку опремата за дишење; 

(б) температура и влажност на воздухот; 

 (в) номинални концентрации (вкупен износ на супстанцијата за испитување внесена во 
опремата за дишење, поделена на волуменот на воздух); 

(г) природа на носач(вехикулум), доколку се користи; 

(д) реални концентрации во испитната зона за дишење; 

(ѓ) средна големина на честичките (каде што е соодветно): 

— висини на доза (вклучувајќи носач(вехикулум) доколку се користи) и концентрации, 

— податоци за токсични реакции според пол и доза, 

— висина на доза без ефекти, 

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  

— опис на токсичните или други ефекти, 

— време на набљудување за секој абдоминален знак и неговиот понатамошен тек, 

— податоци за храна и телесна тежина, 

— офталмолошки наоди, 

— применети хематолошки испитувања и сите резултати, 

— применети клинички биохемиски испитувања и сите резултати (вклучувајќи ги 
резултатите на која било анализа на урина), 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно, 

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 



Стр. 334 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

Б.31. СТУДИЈА ЗА ТОКСИЧНОСТ  ПО ПРЕНАТАЛЕН РАСТ И РАЗВОЈ  
1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 414 (2001). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод за испитување на токсичност е подготвен за да обезбедат основни 
информации во поглед на ефектите на предатална изложеност на бремено 
експериментално животно и на организмот кој се развива во матката; ова може да опфати 
процена на ефектите врз мајката како што се смрт, структурни абнормалности, или 
промена на растењето на фетусот. Функционалните дефицити, иако се важен дел од 
развојот, не се интегрален дел на овој метод на испитување. Тие може да се испитуваат 
во одделна студија или како дополнување на ова испитување користејќи го методот на 
испитување на невротоксичност по раст и развој. За информации за испитувањето на 
функционалните недостатоци и другите постнатални ефекти, методот на испитување за 
студија на репродуктивна токсичност кај две генерации и испитувањето на 
невротоксичност по раст и развој треба соодветно да се консултираат. 

Овој метод на испитување може да бара специфично приспособување за индивидуални 
случаи врз основа на специфично знаење за на пр. физичко- хемиски или токсични 
карактеристики на супстанцијата за испитување. Таквото приспособување е прифатливо 
кога уверливи научни докази покажуваат дека приспособувањето ќе доведе до 
испитување кое ќе даде подобар квалитет на информации. Во таков случај овие научни 
докази треба внимателно да се документираат во извештајот за студијата. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Токсикологија на раст и развој: студија за штетните ефекти кај организмот во развој кои 
може да се резултат на изложеност пред зачнување, во текот на пренаталниот раст и 
развој или постнатално до времето на полово созревање. Најзначајните манифестации на 
токсичност по раст и развој вклучуваат 1) смрт на организмот, 2) структурна абнормалност, 
3) промена при растење на фетусот  и 4) функционален недостаток. Токсикологијата за 
раст и развој порано се нарекуваше тератологија. 

Штетен ефект: која било промена на појдовната состојба поврзана со третманот од при 
која ја намалува способноста на организмот за преживување, репродукција или 
приспособување во животната средина. Во најширока смисла  токсичноста по раст и 
развој, го вклучува кој било ефект кој го нарушува нормалниот развој на зачетокот пред и 
по раѓање. 

Промена при растење на фетусот: промена во масата или големината на органот или 
телото на потомокот. 

Промени (аномалии): структурни промени во развојот кои вклучуваат и вродени мани и 
варијации (28). 

Вродена мана/ Значителна абнормалност: структурна промена која се смета за штетна 
за животните (исто така може да биде смртоносна) и обично е ретка. 

Варијација/ Помала абнормалност: структурна промена за која се смета дека има мал 
или никаков штетен ефект врз животното; може да биде минлива и да се јавува често кај 
контролната популација. 

Зачеток: збирот на деривати на оплодената јајце- клетка во која било фаза на развојот од 
оплодување до раѓање, вклучувајќи ги екстраембрионалните мембрани, како и ембрионот 
или фетусот. 
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Имплантација (нидација): прицврстување на бластоциста на епителниот слој на 
матката, вклучувајќи ја нејзината пенетрација преку епителот на матката, и продирањето 
во ендометриумот. 
Ембрион: раната или развојната фаза на кој било организам, ососбено развојниот 
производ на фертилизација на јајцето по појавувањето на долгата оска и до појава на сите 
позначителни структури. 
Ембриотоксичност: штетно за нормалната структура, развој, раст и/или способност за 
преживување на ембрионот. 

Фетус: нероден потомок во пост- ембрионскиот период. 

Фетотоксичност: штетност за нормалната структура, развој, раст и/или варијабилност 
на фетусот. 

Абортус: предвремено исфрлање на производот на зачнување од матката: на ембрионот 
или фетус кој не може да опстане. 

Ресорпција: состојба кога зачетокот кој откако е вграден во матката умрел и се ресорбира 
или е ресорбиран. 

Рана ресорпција: доказ за имплантација без препознавање на ембрионот/фетусот 

Доцна ресорпција: состојба кога кај мртов ембрион или фетус се набљудуваат 
надворешни дегенеративни промени 

НОАЕЛ: е скратеница за нивото на незначителен штетен ефект на изложеност (no-
observed-adverse-effect level) и е највисокото ниво на дозирање или изложеност каде не се 
забележани штетни ефекти од третманот на изложеност. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Нормално, супстанцијата за испитување се дава на бремени животни најдоцна од 
имплантацијата до еден ден по пред денот на усмртување, кој треба да биде колку е 
можно поблиску до нормалниот ден на породување без да се ризикува загуба на 
податоците како резултат на предвременото раѓање. Методот на испитување не е 
наменет само за испитување на периодот на органогенеза (на пр. 5- 15 дена кај 
глодарите и 6- 18 дена кај зајаците), туку и за испитување на ефектите од 
преимплантација, ако е соодветно, во текот на целиот период на бременост до денот 
пред царскиот рез. Непосредно пред царскиот рез женките се усмртуваат, се прегледува 
содржината на матката, а фетусите се прегледуваат/проценуваат за надворешно видливи 
аномалии и за промени во мекото ткиво и скелетот. 

1.5. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.5.1. Избор на животински вид 

Се препорачува да се врши испитување на најсоодветните видови и да се користат 
лабораториските видови и родови кои најчесто се користат во испитување на токсичност 
по пренатален раст и развој пред бременост. Препорачан вид глодар е стаорецот, а 
препорачан вид не- глодар е зајакот. Треба да постои оправданост доколку се користи друг 
вид. 

1.5.2. Услови на чување и хранење 

Температурата во просторијата на експерименталното животно треба да биде 22 oC (± 3o) 
за глодари и 18 oC (± 3o) за зајаци. Иако релативната влажност треба да биде најмалку 30 
% и да не надминува 70 % освен при чистење на просторијата, целта е одржување на 50-
60 %. Осветлувањето треба да биде вештачко, 12 часа светло, 12 часа темно. За хранење 
може да се користат вообичаените лабораториски режими на исхрана со неограничена 
количина вода за пиење. 



Стр. 336 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Постапките на парење треба да се вршат во кафези соодветни за таа намена. Иако се 
препорачува индивидуално чување на животните, прифатливо е и чување на мал број 
животни во група. 

1.5.3. Подготовка на животните 

Треба да се користат здрави животни кои претходно се приспособиле на лабораториските 
услови најмалку пет дена и претходно не биле користени во експериментални постапки. 
Животните кои се испитуваат треба да се одредат по вид, потекло, извор, пол, тежина 
и/или возраст. Животните од сите испитни групи треба да бидат колку што е можно еднакви 
по тежина и возраст. За секое ниво на дозирање треба да се користат млади зрели женки 
кои не раѓале. Женките треба да се парат со мажјаци од истиот вид и род и треба да се 
избегнува парење со браќа и сестри. За глодарите денот 0 на бременост е денот на кој се 
набљудуваат вагиналниот исцедок и/или спермата; за зајаци денот 0 обично е денот на 
парење или вештачко оплодување, доколку се користи оваа техника. Спарените женки 
треба да се распределат по пат на случаен избор во контролните и третираните групи. 
Кафезите треба да бидат распоредени на таков начин што можните ефекти кои 
произлегуваат од поставеноста на кафезот се сведени на минимум. На секое животно 
треба да му се додели број за идентификација. Спарените женки треба да се распределат 
по пат на случаен избор во контролните и третираните групи, и доколку женките се парат 
во група, тогаш животните треба да се распределат подеднакво во групите. Исто така и 
женките оплодени со истиот мажјак треба рамномерно да се распределат во групите. 

1.6. ПОСТАПКА 

1.6.1. Број и пол на животните 

Секоја испитна и контролна група треба да има доволен број женки која ќе резултира со 
отприлика 20 женски животни со импланти при аутопсија. Групата со помалку од 16 
животни со импланти може да не биде соодветна. Смртноста кај мајките не ја прави 
студијата неверодостојна доколку смртноста не надминува 10 %. 

1.6.2. Подготовка на дози 

Доколку се користи носач/вехикулум или одреден адитив за да се поедностави 
дозирањето, треба да се обрне внимание на следните карактеристики: ефекти на 
апсорпција, дистрибуција, метаболизам и задржување или екскреција на супстанцијата 
за испитување; ефекти на хемиските својства на супстанцијата за испитување кои може 
да ги изменат нејзините токсиколошки карактеристики; и ефектите врз консумирањето 
храна или вода или исхранетоста на животните. Носачот/вехикулумот не треба да биде 
токсичен по растот и развојот, ниту смее да има ефект врз репродукцијата. 

1.6.3. Дозирање: 
Нормално, супстанцијата за испитување треба да се дава секојдневно од имплантацијато 
(на пр. 5. ден по парење) до денот пред планираниот царски рез. Доколку прелиминарните 
студии, кога се достапни, не укажуваат на висок потенцијал за загуба пред имплантација, 
третманот може да се продолжи за да го вклучи целиот период на бременост, од парењето 
до денот предвиден за усмртување. Добро е познато дека несоодветно чување или стрес 
во текот на бременоста може да доведе до спонтан абортус. За заштита од спонтан 
абортус од факторите кои не зависат од третманот, треба да се избегнува непотребна 
манипулација со бремените животни како и стрес од надворешни фактори како што е 
бучавата. 

Треба да се користат најмалку три нивоа на доза и дополнителна паралелна контролна 
група. Здравите животни треба да се распределат по пат на случаен избор во контролните 
и третираните групи. Нивото на доза треба да се зголеми за да предизвика 
степенување/градација на токсичните ефекти. Доколку не постои ограничување од 
физичка/хемиската природа или биолошките карактеристики на супстанцијата за 
испитување, највисоката доза треба да се избере со цел да се поттикне токсичност по раст и 
развој и/или по мајката (клинички знаци или намалување на телесната тежина), но не смрт 
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или огромни болки. Најмалку една средна доза треба да предизвика најмали видливи 
токсични ефекти. Најниското ниво на дозирање не треба да предизвикува ниту токсичност 
по растот и развојот, ниту по мајката.. Опаѓачки низ на нивоа на дозите треба да се избере 
со цел да се докаже некоја реакција поврзана со дозирањето при која не се забележува 
значителен штетен ефект на изложеност (НОАЕЛ). За одредување на опаѓачките нивоа на 
дози обично се оптимални двократни или четирикратни интервали, а се препорачува 
дополнителната четврта група наместо примена на многу големи интервали помеѓу 
дозите(на пр. повеќе од фактор 10) помеѓу дозите. Иако целта е да се утврди НОАЕЛ кај 
мајката , студиите со кои не се определува такво ниво може исто така да бидат 
прифатливи (1). 

Нивоата на дозите треба да се одберат така што ќе се земат предвид постоечките 
податоци за токсичност, како и дополнителни информации за метаболизмот и 
токсикокинетиката на супстанцијата за испитување или сродни материјали. Овие 
информации исто така ќе помогнат при докажувањето на соодветноста на режимот на 
дозирање. 

Треба да се користи и паралелна контролна група. Оваа група треба да биде привидно 
третирана група или контролна група за носачот(вехикулумот) доколку 
носачот(вехикулумот) се користи за примена на супстанцијата за испитување. На сите 
групи треба да им се дава иста количина или од супстанција за испитување или од 
носачот(вехикулумот). Животните во контролните групи треба да се третираат на 
идентичен начин за испитување на групите животни. Контролните групи за 
носач(вехикулум) треба да добијат најголема количина од носачот(вехикулумот) (како кај 
групите кои се третираат со најниски концентрации). 

1.6.4. Граничен тест (Тест на гранична доза) 
Доколку испитувањето на едно ниво на доза од најмалку 1 000 mg/kg телесна тежина/ден 
со орална примена користејќи ги постапките објаснети за ова студија, не предизвикува 
видлива токсичност ниту кај бременото животно, ниту кај неговите потомци и доколку врз 
основа на постоечки податоци (на пр. од соединенијата кои се структурно и/или 
метаболички поврзани), не се очекува ефект, не е неопходна целосна студија со користење 
на сите три нивоа на дозирање. Очекуваната изложеност на човекот може да укаже на 
потреба во испитувањето на граничната доза да се користи на поголема орална доза. За 
другите начини на примена, како што се инхалација или нанесување на кожата, физичко- 
хемиските карактеристики на супстанцијата за испитување често можат да индицираат и 
да  го ограничат највисокото ниво на изложеност кое може да се постигне(на пример, 
нанесувањето на кожата не смее да предизвика тешка локална токсичност). 

1.6.5. Примена на дози 

Супстанцијата за испитување или носачот(вехикулумот) обично се даваат орално со 
интубација.  Доколку се користи друг начин на давање, испитувачот треба да го оправда и 
образложи својот избор и може да бидат потребни соодветни измени (2)(3)(4). 
Супстанцијата за испитување треба да се дава во исто време секој ден. 

Дозирањето за поединечни животни нормално треба да се темели на последното  
мерење на телесната тежина. Сепак, потребна е претпазливост кога се приспособува 
висината на доза во текот на последното тримесечје од бременоста. При избор на дозата 
се користат постоечките за да се спречи прекумерна токсичност по мајката. Сепак, доколку 
се забележи прекумерна токсичност кај третираните (бремени) женки, тие животни треба 
хумано да се умртват. Доколку неколку бремени животни покажуваат знаци на прекумерна 
токсичност треба да се разгледа завршетокот(жртвување) на таа дозирана група.. Кога 
супстанцијата се дава со сонда за хранење, ова треба да се направи во еднократна доза на 
животните со користење на желудечна сонда или соодветна канила за интубација. 
Најголемата количина на течност која може да се даде еднократно зависи од од 
големината на животното за испитување. Волуменот не смее да надминува 1 ml/100 g 
телесна тежина, освен во случај на водени раствори кога може да се употреби 2 ml/100 g 
телесна тежина. Кога како носач(вехикулум) се користи масло од пченка, волуменот не 
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смее да надмине  0.4 ml/100 g телесна тежина. Варијабилноста на волуменот за 
испитување треба да се сведе на минимум со приспособување на концентрациите за да се 
обезбеди постојан волумен на сите нивоа на доза. 

1.6.6. Набљудување на женки 

Клиничките набљудувања треба да се вршат и евидентираат најмалку еднаш дневно, по 
можност во исто време секој ден, имајќи го предвид најинтензивниот период на 
предвидените ефекти по дозирањето. Треба да се евидентира состојбата на животните, 
вклучувајќи ги смртноста, состојбата пред смрт, битни промени во однесувањето и знаци 
на видлива тоскичност. 

1.6.7. Телесна тежина и консумација на храна 

Животните треба да се мерат на денот 0 на бременост или не подоцна од 3-от ден на 
бременост доколку спарените животни се добиени од надворешен одгледувач, на првиот 
ден на дозирање, најмалку на секои три дена во текот на периодот на дозирање и на денот 
одреден за усмртување. 

Потрошувачката на храна треба да се евидентира на интервал на три дена и треба да се 
совпадне со деновите на одредување на телесната тежина. 

1.6.8. Преглед по смртта  
Женките треба да се усмртат еден ден пред очекуваниот ден за породување. Женките кои 
покажуваат знаци на абортус или предвремено породување пред планираното усмртување 
треба да се усмртат и да се подложат на макроскопски преглед. 

При усмртување или во случај на смрт во текот на студијата родилката треба да се 
прегледа макроскопски заради откривање на кои било структурни абнормалности или 
патолошки промени. Процената на родилките во текот на царскиот рез и подоцнежната 
анализа на фетусот се препорачува да се извршат без знаење за податоците од 
третираната група со цел да се избегне заблуда. 

1.6.9. Преглед на содржината на матката 

Веднаш по усмртувањето или колку е можно побрзо по смртта треба да биде 
отстранета матката и да се утврди статусот на бременоста. Матката која изгледа како да 
немала фетус треба дополнително да се прегледа (на пр. со  боење со амониум сулфат 
кај глодарите и боење според Salewski или некој друг соодветен алтернативен метод кај 
зајаците) за да се потврди состојбата на изостанување на бременост (5). 

Треба да се измери масата на бремената матка со цервиксот. Кај животни кај кои е 
констатирана смрт во текот на студијата не се мери тежината на бремената матка. 

Треба да се одреди бројот на жолти тела кај бремени животни (corpora lutea). 

 Треба да се прегледа содржината на матката за бројот на смрт на ембриони или фетуси, 
како и фетуси кои се способни за живот.. Степенот на ресорпција треба да се опише со 
цел да се процени релативното време на смрт на зачетокот (види Оддел 1.2). 

1.6.10. Преглед на фетусите 

Треба да се одредат полот и телесната тежина на секој фетус. 

Секој фетус треба да се прегледа за надворешни промени (6). 

Фетусите треба да се прегледаат за промени во скелетот и мекото ткиво (на пр. варијации 
и малформации или аномалии) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17)(18) (19)(20) (21)(22) (23)(24) . Се 
препорачува категоризација на феталните промени, но не е задолжителна.. Кога е 
извршена категоризација, критериумите за дефинирање на секоја категорија треба јасно 
да се наведат. Особено треба да се обрне внимание на репродуктивниот тракт кој треба да 
се прегледува за знаци на изменет раст и развој.. 
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За глодари отприлика половина од секој накот треба да се подготви и да се прегледа за 
промени во скелетот. Преостанатите животни од накотот треба да се подготват и да се 
прегледаат за промени во мекото ткиво, со употреба на прифатени или соодветни методи 
за сериско сецирање или техники на внимателна дисекција. 

Кај не- глодари, на пр. зајаци, треба да се прегледаат за промени и мекото ткиво и и 
скелетот кај сите фетуси. Телата на овие фетуси се проценуваат со внимателна дисекција 
на промените на мекото ткиво, кои може да вклучат постапки за понатамошна проценка на 
внатрешната кардијална структура (25). Главите на половина од фетусите прегледани на 
овој начин треба да се отстранат и да се подготват(обработат) за проценка на промените 
на мекото ткиво (вклучувајќи ги очите, мозокот, носните шуплини и јазикот), употребувајќи 
стандардни методи за сериско сецирање (26) или подеднакво осетлив метод. Телата на овие 
фетуси и останатите недопрени фетуси треба да се подготват (обработат) и да се 
прегледаат за промени на скелетот, користејќи ги истите методи кои се опишани за 
глодари. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Податоците треба да се обезбедат одделно за секоја женка и за нејзините потомци и да се 
сумираат во табеларна фома за секоја група за испитување и за секоја генерација, која ќе 
го покажува бројот на животни на почетокот на испитувањето, бројот на животни кај кои е 
констатирана смрт во текот на испитувањето или усмртени од хумани причини и времето 
на која било смрт или хумано усмртување, бројот на оние кои покажуваат знаци на 
токсичност, опис на знаците на набљудуваната токсичност, вклучувајќи го времето на 
почеток, траење и интензитетот на токсичност, видовите на ембрионски/фетални 
набљудувања, и сите соодветни податоци за накотот. 

Нумеричките резултати треба да се проценат со соодветен статистички метод, 
употребувајќи го накотот како единица за анализа на податоци. Треба да се користи општо 
прифатен статистички метод; статистичките методи треба да се избираат како дел од 
планот на студијата и треба да бидат оправдани. Податоците од животните кои не 
преживуваат до планираното усмртување исто така треба да се прикажат. Овие податоци 
треба да се вклучат во мерките на групата каде што се соодветни. Вародостојноста на 
податоците добиени од такви животни, како и вклученост или исклученост од кои било 
групни мерки треба да биде оправдана и пресметана на индивидуална основа. 

2.2. ПРОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Наодите од студијата на пренатална токсичност по раст и развој треба да се проценат во 
рамки на набљудуваните ефекти. Проценката ќе ги вклучи следните информации: 

— резултатите од испитувањето на мајката и ембрионот/фетусот, вклучувајќи ја 
проценката на врската или отсуството на врска помеѓу излагањето на животните на 
супстанцијата за испитување и појавата и сериозноста на сите наоди, 

— критериумите употребени за категоризација на надворешноста на фетусот, мекото 
ткиво и промените во скелетот доколку е извршена категоризација,  

— кога е соодветно, контролни податоци од претходни студии заради подобро 
толкување на резултатите од студијата, 

— нумеричките вредности користени при пресметување на сите проценти или индекси, 

— соодветна статистичка анализа на наодите во студијата, кога е соодветно, која треба 
да вклучи доволно информации за методот на анализа, така што независен 
читател/статистичар може одново да направи проценка и да ја реконструира 
анализата. 

Во било која студија која покажува отсуство на токсични ефекти, треба да се извршат 
понатамошни истражувања за определување на апсорпцијата и  биорасположливоста 
на супстанцијата за испитување. 
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2.3. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. 

Испитување на токсичноста по пренаталниот раст и развој ќе обезбеди информации за 
ефектите на повторено изложувањето на супстанцијата во текот на бременоста кај 
женките и на интраутериниот развој на нивните потомци. Резултатите на студијата треба 
да се толкуваат заедно со наодите од субхроничните, репродуктивните, 
токсикокинетичките и други студии. Бидејќи акцентот е ставен и на општата токсичност во 
смисла на токсичност по мајката и на показателитее на токсичност по раст и развој, 
резултатите од студијата до одреден степен ќе овозможат разликување помеѓу ефектите 
по рст и развој до кои доаѓа во отсуство на општа токсичност и оние кои се појавиле само 
на нивоа кои се исто така токсични за мајката. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба да ги содржи следните информации: 

Супстанција за испитување: 

— физичка природа и, каде што е соодветно, физичко- хемиски карактеристики, 

— идентификација вклучувајќи го CAS бројот доколку е познат/утврден, 

— чистота. 

Носач(доколку е соодветно): 

— оправданост на изборот на носач, доколку не е вода. 

Животни за испитување: 

— користени видови и родови, 

— број и пол на животните 

— извор, услови за чување, режим на исхрана, итн., 

— индивидуална тежина на животните на почетокот на испитувањето.  

Услови во кои се врши испитувањето:  

— начела за избор на доза,  

— детали за супстанцијата за испитување формулирање/подготовка на режимот на 
исхрана, достигната концентрација, стабилност и хомогеност на подготовката,  

— детали за давањето на супстанцијата за испитување,  

— конверзија од храна/вода за пиење, концентрација на супстанцијата за испитување 
(ppm) во дозата на дејствување (mg/kg телесна тежина/ден), доколку е соодветно, 

— услови на средината, 

— детали за храната и квалитетот на водата. 

Резултати: 

Податоци за токсичната реакцијата кај мајката, кои вклучуваат, но не се ограничени на: 

— бројот на животни на почетокот на испитувањето, бројот на преживеани животни, 
бројот на бремени женки и бројот на абортуси, бројот на предвремено породени 
животни, 

— денот на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  

— податоците од животните кои не преживеале до планираното усмртување треба да 
се прикажат, но не се вклучени во статистичките споредби меѓу групите, 

— денот  на набљудување за секој абнормален клинички знак и неговиот понатамошен 
тек, 
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— телесна тежина, промени во телесната тежина и тежина на матката при бременост, 
вклучувајќи ги по избор, промените на телесната тежина корегирани со тежината на 
матката при бременост, 

— потрошувачката на храна и, доколку е измерено, потрошувачката на вода, 

— наоди од аутопсија, вклучувајќи тежина на матката, 

— треба да се прикажат вредностите на НОАЕЛ за ефекти кај мајката и ефекти на расст и 
развој 

— Крајните показатели на ефект по раст и развој по доза за накотот со имплантите,, 
вклучувајќи : 

— број на жолти тела, 

— бројот на импланти, бројот и процентот на живи и мртви фетуси и ресорпции, 

— бројот и процентот на загуби пред и по имплантација.  

— Крајните показатели на ефектите на раст и развој по доза за накот со живи плодови,, 
вклучувајќи : 

— број и процент на живи потомци, 

— сооднос меѓу половите, 

— телесна тежина на фетусот, по можност за секој пол и комбинирано за двата пола, 

— малформации на надворешен изглед, на меко ткиво, на скелет и други соодветни 
промени,  

— критериуми за категоризација доколку е соодветно,  
—  вкупен број и процент на фетуси и легла со каква било промена на надворешен 

изглед, меко ткиво или скелетот, како и видовите и инциденцата на поединечни 
аномалии и други соодветни промени. 

Дискусија за резултатите. 
Заклучоци. 
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Б.32. ИСПИТУВАЊЕ НА КАНЦЕРОГЕНОСТ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување обично се дава седум дена неделно по соодветен распоред 
на неколку групи експериментални животни, по една доза на група, во текот на голем дел 
од нивниот живот. Во текот на и по изложувањето на супстанцијата за испитување, 
експерименталните животни се набљудуваат секојдневно за да се откријат знаци на 
токсичност, особено на развој на тумор. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Животните се чуваат во експериментални услови за живот и за хранење најмалку пет дена 
пред испитувањето. Пред испитувањето здравите млади животни се делат по случаен 
избор и се распоредуваат во третирани и контролни групи. 

1.6.1. Експериментални животни 

Врз основа на резултатите на претходно спроведените студии може да се користат 
различни видови (глодари или не-глодари) . Треба да се земаат најчесто користените 
видови на здрави млади животни и дозирањето треба да започне колку е можно побрзо по 
одвикнувањето од цицање. 

На почетокот на студијата варијацијата на промената на тежината на животните треба да 
биде најниска и да не надминува ± 20 % од соодветната средна вредност. Кога студијата 
се спроведува како прелиминарно студија пред долгорочно студија, во двете студии 
треба да се користат животни од ист вид /потекло. 

1.6.2. Број и пол 

Кај глодари треба да се употребат најмалку 100 животни (50 женски и 50 машки) за секоја 
висина на доза и истовремена паралелна контролна група. Женките треба да не раѓале и 
да не се бремени. Доколку е планирано во меѓувреме да бидат усмртени животни, тогаш 
за толку треба да се зголеми бројот на животни пред да заврши студијата. 

1.6.3. Висини на доза и фреквенција на изложеност 

Треба да се користат најмалку три нивоа на доза, со истовремена паралелна контролна 
група. Највисоката доза треба да предизвика знаци на најмала токсичност, како што се 
благо намалување на добивањето во телесна тежина (помалку од 10 %), без значителни 
промени во животниот циклус како резултат на други ефекти, освен кога се работи за 
тумори. 

Најниското ниво на дозата не треба да штети на нормалниот раст, развојот и должината 
на животот на животното или да предизвика каков било знак на токсичност. Најниското 
ниво на доза не смее да биде пониско од 10 % од високата доза. 

Треба да се утврдат средни дози како средна вредност меѓу високите и ниските дози. 
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При изборот на нивоата на дозите треба да се земат предвид податоците од 
прелиминарните испитувања и студии на токсичност. 

Нормално изложување се врши на дневна основа. 

Доколку хемикалијата се дава со водата за пиење или се меша во режимот на исхрана, 
таа постојано треба да биде на располагање на животните. 

1.6.4. Контролни групи 

Треба да се користи паралелна контролна група која во секој поглед е идентична на 
третираните групи, освен во изложеноста на супстанцијата за испитување. 

Во посебни околности, како што се студии со вдишување на аеросоли или се користи 
стабилизатор на некарактеризирана биолошка активност при орални студии, треба да се 
користи паралелна негативна контролна група која не е изложена на носач(вехикулум). 

1.6.5. Начин на примена 

Трите основни начини на примена се орален, дермален и со инхалација. Изборот на 
начинот на спроведување зависи од физичките и хемиските карактеристики на 
супстанцијата за испитување и можниот начин на изложување на луѓе. 

1.6.5.1. Орални студии 

Кога супстанцијата за испитување се апсорбира во гастроинтестиналниот тракт и доколку 
тоа е начинот на кој луѓето  можат да бидат изложени, се препорачува примена со орална 
интубација, доколку нема контраиндикации. Животните може да ја примаат супстанцијата 
за испитување преку храната, растворена во водата за пиење или дадена во капсула. 

Идеално е дневно дозирање седум дена неделно бидејќи дозирањето пет дена во неделата 
може да овозможи заздравуање или повлекување на токсичноста во периодот кога не се 
дава доза и ова може да влијае на резултатот и понатамошните проценки. Во секој случај, 
врз основа на практични заклучоци, дозирањето пет дена во неделата се смета за 
прифатливо. 

1.6.5.2. Дермални студии 

Изложување на кожата со премачкување може да се одбере за да го симулира главниот 
начин на изложување на човекот и како модел на систем за индукција на лезии. 

1.6.5.3. Студија за инхалација 

Бидејќи студијата за инхалација предизвикува технички проблеми кои се покомплексни 
од другите начини на примена, овде е дадено детално упатство за овој вид на примена 
на супстанцијата. Треба да се напомене дека интратрахеалната инсталација може да 
биде соодветна алтернатива во специфични ситуации. 
Долгорочно изложување обично се сомислуваат по проектирана изложеност на човекот, 
така што животните се зиложуваат шест часа дневно по воедначување  на концентрациите 
во комората, пет дена неделно (наизменична изложеност), или, соодветно на можната 
изложеност на животната средина, 22 до 24 часа изложеност дневно, седум дена неделно 
(постојана изложеност), со околу еден час днево хранење на животните во слично време и 
одржување на комората. Во двата случаи животните обично се изложени на постојани 
концентрации на супстанцијата за испитување. Најголема разлика помеѓу наизменична и 
постојана изложеност се состои во тоа што првиот режим опфаќа 17 до 18 часа во кој 
животните може да заздрават од ефектите на секоја дневна изложеност со уште подолг 
период за заздравување во текот на викендите. 
Изборот на наизменична или постојана изложеност зависи од целите на студијата и од 
симулираната изложеност на човекот.. Во секој случај, треба да се земат предвид 
одредени технички потешкотии. На пример, предностите на постојаната изложеност за 
симулирање на условите во животната средина може да се неутрализираат со потребата 
за пиење вода и хранење во текот на изложеноста и од потребата за посложен (и 
веродостоен) аеросол и испарувач, техники на генерирање и набљудување. 
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1.6.6. Комори за изложување 

Животните треба да се испитуваат во комори за дишење направени за динамично 
одржување на протокот на воздух со најмалку 12 воздушни промени на час за да се 
обезбеди соодветна содржина на кислород и подеднакво распространување во 
атмосферата. Коморите за контрола и изложување треба да имаат идентична 
конструкција и дизајн кои обезбедуваат условите на изложување да бидат споредливи во 
секој поглед на изложување на супстанцијата за испитување. Во комората се одржува 
слаб негативен притисок за да се спречи истекување на супстанцијата за испитување во 
околината. Коморите треба да ја намалат збиеноста на животните за испитување. Како 
општо правило, за да се обезбеди стабилност на атмосферата во комората, вкупниот 
број на животни не треба да надмине 5 % од просторот во комората за испитување. 

Следните параметри треба да се следат и измерат: 

(i) проток на воздух: степенот на проток на воздух низ комората треба да се набљудува 
постојано; 

(ii) концентрација: во текот на дневниот период на изложеност концентрацијата не треба 
да варира повеќе од ± 15 % од основната вредност; во текот на вкупното траење на 
студијата, дневните концентрации треба да се одржуваат колку е можно постабилни; 

(iii) температура и влажност: за глодари температурата треба да се одржува на 22 ± 2 
oC, и влажноста во рамките на комората од 30 до 70 %, освен кога водата се користи за 
да се отстрани супстанцијата за испитување од атмосферата на комората. Се 
препорачува двата да се набљудуваат постојано; 

(iv) мерки на големината на честичките: дистрибуцијата на големината на честичките 
треба да се одреди во атмосферата во комората, вклучувајќи течни или тврди аеросоли. 
Аеросолните честички треба да имаат респираторна големина за животното кое се 
користи за испитување. Примероци од атмосферата во комората треба да се земат од 
зоната во која дишат животните. Примерокот на воздух треба да ја претставува 
дистрибуцијата на честичките на кои се изложени животните и треба да ги опфати на 
гравиметриска база сите отстранети аеросоли, дури и кога голем дел од аеросолите не се 
вдишуваат. Анализите на големината на честичките треба да се врши често во текот на 
развитокот на системот за генерирање за да обезбеди стабилност на аеросолите и потоа 
колку што е можно почесто во текот на изложеноста за да се одреди соодветно 
постојаноста на дистрибуцијата на честичките на кои се изложени животните. 

1.6.7. Траење на студијата 

Траењето на испитувањето за канцерогеност опфаќа голем дел од нормалниот животен 
тек на животните за испитување. Крајот на студијата треба да биде по 18 месеци за 
глувци и хрчаци и 24 месеци за стаорци; сепак, за одредени видови животни со подолг 
животен век и/или понизок степен на појава на тумори, крајот треба да биде по 24 месеци 
за глувци и хрчаци и 30 месеци за стаорци. Алтернативно, завршувањето на таква 
продолжена студија е прифатливо кога бројот на преживеани во групата со најниска доза 
или контролната група достигнува 25 %. Кога завршува испитување во кое е очигледна 
разликата кај двата пола, секој пол треба да се зема предвид одделно. Кога само една 
група со висока доза умира прерано од очигледна причина на токсичност, ова не треба да 
предизвика завршување , под услов токсичните манифестации да не предизвикуваат 
проблеми во другите групи. За да бидат прифатливи негативните резултати, не треба да се 
загубат повеќе од 10 % од секоја група од експериментот како резултат на автолиза, 
канибализам или проблеми заради манипулацијата, а преживувањето во сите групи треба  
да не е помало од 50 % по 18 месеци за глувци и хрчаци и 24 месеци за стаорци.  

1.6.8. Постапка 
1.6.8.1. Набљудување 
Набљудувањата на животните во кафезот треба да вклучуваат промени на кожата и 
крзното, очите и слузниците, како и респираторниот, циркулаторниот, автономниот и 
централниот нервен систем, соматомоторната активност и начинот на однесување. 
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Редовното набљудување на животните е неопходно за да се обезбеди дека нема загуба на 
животни во текот на студијата поради причини како што се канибализам, автолиза на 
ткивата или погрешно сместување. Кога ќе се забележат животни кои се на умирање треба 
да се отстранат и да им се изврши аутопсија. 

Клиничките знаци и морталитетот, треба да се евидентираат за сите животни. Посебно 
внимание треба да се обрати на развојот на тумори: треба да се евидентираат времето на 
појава, местото, димензиите, изгледот и напредувањето за секој поголем видлив или 
опиплив тумор. 

Мерењата на потрошувачка на храна (и консумација на вода кога супстанцијата за 
испитување се дава со водата за пиење) се вршат на неделна основа во текот на првите 
13 недели од студијата и потоа на тримесечни интервали доколку здравствената состојба 
или промените на телесната тежина не налагаат поинаку. 

Телесните тежини треба да се евидентитраат индивидуално за сите животни во текот на 
првите 13 недели од периодот за испитување и најмалку еднаш на секои четири недели 
понатаму. 

1.6.8.2. Клинички прегледи 

Хематологија 

Доколку клиничките набљудувања укажуваат на влошување на здравствената состојба на 
животните во текот на студијата, треба да се направи диференцијална крвна слика на 
конкретните животни. 

На 12 месеци, 18 месеци и пред усмртувањето се зема примерок на крв од животните. 
Диференцијална крвна слика се прави на примероците од животните во групата на која и 
е давана највисоката доза и од животните од контролната група. Доколку овие податоци, 
особено оние добиени пред усмртувањето, или податоците од патолошкиот преглед 
укажуваат на таква потреба, диференцијалните крвни слики исто така треба да се извршат 
и на следните групи со помала доза. 

Аутопсија 

Целосна аутопсија треба да им се изврши на сите животни, вклучувајќи ги оние кои умреле 
во текот на експериментот или се усмртени во текот на експериментот или се усмртени во 
состојба на умирање. Сите поголеми видливи лезии, тумори или лезии за кои постои 
сомневање дека се тумори треба да се чуваат. 
Следните органи и ткива треба да се чуваат во соодветно средство за можни идни 
хистопатолошки прегледи: мозокот (вклучувајќи ги деловите на медулата/мостот, 
кортексот на малиот мозок и кортексот на големиот мозок), хипофизата, штитната 
жлезда/паратироидата, кое било ткиво на градната жлезда, дишникот, белите дробови, 
срцето, аортата, лимфните жлезди, црниот дроб, слезината, бубрезите, надбубрежната 
жлезда, панкреасот, гонадата, матката, другите полови органи, кожата, хранопроводот, 
желудникот, дванаесетпаланечното црево, средниот дел на тенкото црево, завршетокот 
на тенкото црево, слепото црево, дебелото црево, ректумот, мочниот меур, 
репрезентативните лимфни јазли, женските млечни жлезди, мускулите на бедрата, 
периферните нерви, градната коска со коскена срцевина, бедрената коска (вклучително и 
зглобот)), ‘рбетниот мозок на три нивоа (врат, среден торакс и лумбарен), и очите. 
Полнење на белите дробови и мочниот меур со фиксатив претставува оптимален начин за 
чување на овие ткива; полнење на белите дробови во студијата за инхалација е основен 
начин за соодветно хистопатолошко испитување. Во посебни студии како што се студијата 
за дишење, треба да се прегледа целиот респираторен тракт, вклучувајќи ги носот, 
ждрелото и гркланот. 

Хистопатологија 

(а) треба да се изврши целосно хистопатолошко испитување на органите и ткивата на 
сите животни кои умреле или биле усмртени во текот на испитувањето и сите животни 
во контролните и во групите со висока доза; 
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(б) во сите групи  треба да се прегледаат сите поголеми видливи тумори или лезии за кои 
постои сомнеж дека се тумори треба микроскопски , 

(в) доколку има значителна разлика во инциденцата на неопластични лезии во групите 
со висока доза или контролните групи, хистопатологијата треба да се врши на тој орган 
или ткиво и во другите групи, 

(г) доколку бројот на преживеани во групата со висока доза е значително помал од 
контролната, тогаш наредната група со ниска доза треба целосно да се прегледа, 

(д) доколку во групата со висока доза има докази за поттикнување на токсичност или 
други ефекти кои може да влијаат на неопластичните реакции, следното ниво со помала 
доза треба целосно да се разгледа. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, која за секоја испитна група ќе го 
покажува бројот на животни на почетокот на испитувањето, бројот на животни кај кои се 
откриени тумори текот на испитувањето, времето на откривање и бројот на животните кај 
кои се откриени тумори по усмртувањето. Резултатите треба да се оценат со соодветен 
статистички метод. Може да се користи кој било одобрен статистички метод. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— вид, род, потекло, услови во животната средина, начин на исхрана, 

— услови во кои се врши испитувањето: 

3.1.1. Опис на апаратурата за изложување: 

вклучително дизајнот, видот, димензиите, изворот на воздух, системот за генерирање на 
честичките и аеросолите, методот на климатизирање на воздухот, третирање на 
потрошениот воздух и методот на чување на животните во комора за испитување кога се 
користи ова. Треба да се опишат опремата за мерење на температурата, влажноста и 
воздухот, и кога е соодветно, стабилноста на концентрацијата на аеросолите или 
големината на честичките. 

3.1.2. Податоци за изложеност: 

овие треба да се стават во табели и да се презентираат со средна вредност и мерка на 
варијабилност (на пр. стандардно отстапување) и треба да содржат: 

(а) стапка на проток на воздух преку опремата за дишење; 

(б) температура и влажност на воздухот; 

(в) номинални концентрации (вкупен износ на супстанцијата за испитување внесена во 
опремата за дишење, поделена на волуменот на воздух); 

(г) природа на носачот(вехикулумот), доколку се користи; 

(д) реални концентрации во испитната зона за дишење; 

(ѓ) средна големина на честичките (каде што е соодветно): 

— нивоа на дозите (вклучувајќи носач(вехикулум) доколку се користи) и концентрации, 

— податоци за ризикот од тумори според пол, доза и вид на туморот, 

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  

— податоци за токсични реакции според пол и доза, 

— опис на токсичните или други ефекти, 
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— време на набљудување за секој абнормален знак и неговиот понатамошен тек, 

— податоци за храна и телесна тежина, 

— применети хематолошки испитувања и сите резултати, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултатите со опис на користениот метод, 

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 

4.  ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
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Б.33. КОМБИНИРАНО ИСПИТУВАЊЕ НА ХРОНИЧНА ТОКСИЧНОСТ/КАНЦЕРОГЕНОСТ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Целта на комбинираното испитување на токсичност и канцерогеност е да се одредат 
хроничните и канцерогените ефекти на супстанцијата кај видовите цицачи по продолжена 
изложеност. 

Испитувањето на канцерогеност се дополнува со најмалку една третирана придружна група 
и контролна придружна група. Дозата која се користи за придружната група со повисока 
доза може да биде повисока од онаа која се користи за групата со висока доза во 
испитувањето за канцерогеност. Животните во испитувањето на канцерогеност се 
прегледуваат за општа токсичност како и за канцерогената реакција. Животните во 
третираната пропратна група се прегледуваат за општа токсичност. 

Супстанцијата за испитување се дава седум дена во неделата по соодветен распоред на 
неколку групи експериментални животни, по една доза на група, во подолг период од 
нивниот живот. Во текот на и по изложувањето на супстанцијата за испитување, 
експерименталните животни се набљудуваат дневно за да се откријат знаци на токсичност 
и развој на тумори. 

 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Животните се чуваат во експериментални услови за живот и за хранење најмалку пет дена 
пред испитувањето. Пред испитувањето здравите млади животни се делат по случаен 
избор и се распоредуваат во третираните и контролните групи. 

1.6.1. Експериментални животни 

Препорачан вид е стаорецот. Врз основа на резултатите на претходно спроведените 
студии може да се користат другите видови (глодари или не-глодари). Треба да се земаат 
најчесто користени видови на здрави млади животни и дозирањето треба да започне 
колку е можно побрзо по одвикнувањето од цицање. 

На почетокот на студијата варијацијата на промената на тежината на животните треба да 
биде најниска и да не надминува ± 20 % од соодветната средна вредност. Кога студијата 
се спроведува како прелиминарно студија пред долгорочно студија, во двете студии треба 
да се користат животни од ист вид /потекло. 

1.6.2. Број и пол 

Треба да се употребат најмалку 100 животни (50 женки и 50 мажјаци) за секое ниво на 
дозирање и паралелните контролни групи. Женките треба да немаат раѓано и да не се 
бремени. Доколку е планирано во меѓувреме да бидат усмртени животни, тогаш за толку 
треба да се зголеми бројот на животни пред да заврши студијата. 
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Третираната придружна група за проценка на патологијата различна од туморите треба да 
има 20 животни од секој пол, додека придружната група треба да има по 10 животни од 
секој пол. 

1.6.3. Висини на доза и фреквенција на изложување 

Треба да се користат најмалку три висини на доза, покрај истовремена паралелна 
контролна група. Највисокото ниво на дозирање треба да предизвика знаци на најмала 
токсичност, како што се благо успорување на добивањето во тежина (помалку од 10 %), без 
значителни промени во животниот циклус како резултат на други ефекти, освен тумори. 

Најниското ниво на дозата не треба да штети на нормалниот раст, развојот и 
долговечноста на животното или да предизвика каква било индикација на токсичност. Ова 
ниво не треба да биде пониско од 10 % од високата доза. 

Треба да се утврдат средни дози како средна вредност меѓу високите и ниските дози. 

При изборот на висините на доза треба да се земат предвид податоците од 
прелиминарните испитувања и студии на токсичност. 

Со цел да се испита хроничната токсичност, во испитувањето се вклучуваат 
дополнителни придружни групи - третирана и  контролна група. Високата доза за 
третираните придружни животни треба да предизвика одредени знаци на токсичност. 

Нормално изложување се врши на дневна основа. 

Доколку хемикалијата се дава со водата за пиење или се меша со храна, таа постојано 
треба да биде на располагање. 

1.6.4. Контролни групи 

Треба да се користи паралелна контролна група која во секој поглед е идентична на 
третираните групи, освен при изложеност на супстанцијата за испитување. 

Во посебни околности, како што се студии со вдишување на аеросоли или студии со 
употреба наемулгатор без карактеризирана биолошка активност во орални студии, треба 
да се користи паралелна негативна контролна група која не се изложува на 
носач(вехикулум). 

1.6.5. Начин на примена 

Трите основни начини на примена се орално, дермално и со инхалација. Изборот на 
начинот на давање зависи од физичките и хемиските карактеристики на супстанцијата 
за испитување и можниот начин на изложување на луѓе. 

1.6.5.1. Орални испитувања 

Кога супстанцијата за испитување се апсорбира во гастроинтестиналниот тракт и доколку 
луѓе може да бидат изложени на примена со голтање, се препорачува примена со орална 
интубација доколку нема контраиндикации. Животните може да ја примаат супстанцијата 
за испитување преку храната, растворена во водата за пиење или дадена во капсула. 

Идеално е да се користи дневно дозирање седум дена неделно на неделна основа бидејќи 
дозирањето пет дена на неделна основа може да овозможи заздравување или повлекување 
на токсичноста во периодот кога не се дава доза и ова може да влијае на резултатот и 
понатамошните проценки. Во секој случај, врз основа на практични заклучоци, дозирањето 
пет дена на неделна основа се смета за прифатливо. 

1.6.5.2. Дермални испитувања 

Изложување на кожата со премачкување може да се одбира за симулација на основниот 
начина на човечко изложување и како модел на систем за индукција на оштетување на 
кожа. 
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1.6.5.3. Испитување на инхалација 

Бидејќи студијата за инхалација предизвикува технички проблеми кои се покомплексни 
од другите начини на примена, овде е дадено детално упатство за овој вид на 
примена. Треба да се напомене дека интратрахеалната инсталација може да биде 
соодветна алтернатива во специфични ситуации. 

Долгорочно изложување се планира според проектирано изложување на човекот, 
изложувајќи ги животните шест часа дневно по воедначување на концентрациите во 
комората, пет дена неделно (наизменична изложеност), или, соодветно на можната 
изложеност на животната средина, 22 до 24 часа изложеност дневно, седум дена неделно 
(постојана изложеност), со околу еден час хранење во денот на животните во слично 
време и одржување на комората. Во двата случаи животните обично се изложени на 
постојани концентрации на супстанцијата за испитување. Најголема разлика помеѓу 
наизменична и постојана изложеност е во тоа што првиот режим опфаќа период од 17 до 
18 часа во кој животните може да заздрават од ефектите на секоја дневна изложеност со 
уште подолг период за заздравување во текот на викендите. 

Изборот на наизменична или постојана изложеност зависи од целите на студијата и на 
изложеноста на човекот која треба да се симулира. Во секој случај, треба да се земат 
предвид одредени технички потешкотии. На пример, предностите на постојаната 
изложеност за симулирање на условите во животната средина може да се неутрализираат 
со потребата за пиење вода и хранење во текот на изложеноста и од потребата за 
посложен (и веродостоен) аеросол и испарувач, техники на генерирање и набљудување. 

1.6.6. Комори за инхалационо изложување 

Животните треба да се испитуваат во комори за инхалационо изложување направени за 
динамично одржување на протокот на воздух од најмалку 12 воздушни промени на час за 
да се обезбеди соодветна содржина на кислород и подеднакво распространување во 
атмосферата. Коморите за контролирање и изложување треба да имаат идентична 
конструкција и дизајн кои обезбедуваат условите на изложување да бидат споредливи во 
секој поглед на изложување на супстанцијата за испитување. Во комората се одржува 
слаб негативен притисок за да се спречи истекување на супстанцијата за испитување во 
околината. Коморите треба да ја намалат збиеноста на животните за испитување. Како 
општо правило, за да се обезбеди стабилност на атмосферата во комората, вкупниот 
број на испитни животни не треба да надмине 5 % од просторот во комората за 
испитување. 

Треба да се измерат и следат следните параметри: 

(i) проток на воздух: степенот на проток на воздух низ комората треба да се набљудува 
постојано; 

(ii) концентрација: во текот на дневниот период на изложеност концентрацијата не треба 
да варира повеќе од ± 15 % од основната вредност. Во текот на вкупното траење на ova 
студија, дневните концентрати треба да се одржуваат колку е можно по постојани; 

(iii) температура и влажност: за глодари температурата треба да се одржува на 22 ± 2 oC, 
и влажноста во рамките на комората од 30 до 70 %, освен кога водата се користи за да 
се отстрани супстанцијата за испитување од атмосферата на комората. Се препорачува 
двата да се набљудуваат постојано; 

(iv) мерки на големината на честичките: дистрибуцијата на големината на честичките 
треба да се одреди во атмосферата во комората, вклучувајќи течни или цврсти аеросоли. 
Аеросолните честички треба да имаат респираторна големина за животното кое се 
користи за испитување. Примероци од атмосферата во комората треба да се земат од 
зоната во која дишат животните. Примерокот воздух треба да ја претставува 
дистрибуцијата на честичките на кои се изложени животните и треба да се пресметаат врз 
гравиметричка основа, за сите отстранети аеросоли, дури и кога голем дел од аеросолите 
не се вдишуваат. Анализите на големината на честичките треба да се врши често во текот 



Стр. 352 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

на развитокот на системот за генерирање за да обезбеди стабилност на аеросолите и 
потоа колку што е можно почесто во текот на изложеноста за да се одреди соодветно 
постојаност ана дистрибуцијата на честичките на кои се изложени животните. 

1.6.7. Траење на испитувањето 

Траењето на испитувањето за канцерогеност опфаќа голем дел од нормалниот животен 
тек на испитните животни. Завршувањето на испитувањето треба да трае 18 месеци за 
глувци и хрчаци и 24 месеци за стаорци; сепак, за одредени родови животни со подолг 
животен век и/или понизок степен на развиток на тумори, завршувањето треба да биде на 
24 месеци за глувци и хрчаци и 30 месеци за стаорци. Алтернативно, завршувањето на 
таква продолжена студија е прифатливо кога бројот на преживеани во групата со најниска 
доза или контролната група достигнува 25 %. Ако при завршувањето на студијата се воочат 
значителни разлики меѓу половитем секојпол треба да се разгледува одвоено.. Кога заради 
очигледна токсичност пред време умира само групата која примала висока доза, ова не 
треба да предизвика завршување на испитувањето доколу токсичноста не предизвикува 
проблеми во другите групи. За да бидат прифатливи негативни резултати, не треба да се 
загубат повеќе од 10 % од секоја група од експериментот како резултат на автолиза, 
канибализам или проблеми со постапувањето, а преживувањето во секоја група не смее да 
е помало од 50% по 18 месеци за глувци и хрчаци и по 24 месеци за стаорци. 

Придружната група од 20 дозирани животни по пол и 10 приклучени контролни животни 
по пол кои се користат за испитување на хронична токсичност треба да се задржат во 
испитувањето најмалку 12 месеци. Овие животни треба да се одредат за усмртување 
заради патолошко испитување поврзано со супстанцијата за испитување, а кое не е 
усложнето со геронтолошки промени. 

1.6.8. Постапка 

1.6.8.1. Набљудување 

Набљудувањата на кафезот на дневна основа треба да вклучуваат промени на кожата и 
крзното, очите и слузниците, како и респираторниот, циркурациониот, автономниот и 
централниот нервен систем, соматомоторната активност и начинот на однесување. 

Клинички прегледи треба да се вршат и на животните во третираните придружни групи во 
соодветни интервали. 

Редовното набљудување на животните е неопходно за да се обезбеди дека животните не 
се губат при студијата поради причини како што се канибализам, автолиза на ткивата или 
грешка. Кога ќе се забележат животни кои се на умирање треба да се отстранат и да им 
се изврши аутопсија. 

Клиничките знаци, вклучувајќи ги невролошките и очните промени, како и смртноста, треба 
да се евидентираат за сите животни. Посебно внимание треба да се обрати на развојот на 
туморот: времето на започнување, место, димензии, изглед и напредување за секој 
поголем видлив или опиплив тумор треба да се евидентираат; треба да се евидветира и 
времето на започнување и напредување на токсичните ефекти. 

Се мери потрошувачката на храна (и консумација на вода кога супстанцијата за 
испитување се дава со водата за пиење) на неделна основа во текот на првите 13 недели 
од студијата и потоа отприлика на тримесечни интервали доколку здравствената состојба 
или промените на телесната тежина не бараат поинаку. 

Телесните тежини треба да се евидентитраат индивидуално за сите животни во текот на 
првите 13 недели од периодот за испитување и најмалку еднаш на секои четири недели 
понатаму. 
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1.6.8.2. Клинички прегледи 

Хематологија 

Хематолошки преглед (на пр. содржината на хемоголобин; хематокрит, вкупен број на 
црвени крвни клетки, вкупен број на бели крвни клетки, тромбоцити или други мерки за 
потенцијалот за згрутчување) треба да се врши на три, на шест месеци и потоа на 
шестмесечни интервали и при завршувањето на испитувањето на примероците од крв 
земени од сите неглодари и од 10 стаорци/пол од сите групи. Доколку е можно, 
примероците треба да бидат од истите стаорци во секој интервал. 

Доколку во текот на набљудувањата се утврди влошување на здравствената состојба на 
животните во текот на студијата, треба да се направи диференцијална крвна слика на 
конкретните животни. Диференцијална крвна слика се прави на примероците од 
животните во групата со највисока доза и контролната група. Диференцијална  крвна 
слика им се прави и на следните групи со пониски дози само доколку има голема разлика 
меѓу највисоките групи и контролните, или доколку патолошките наоди укажуваат на тоа. 

Анализа на урина 

Примероците од урина од сите неглодари и од 10 стаорци/пол од сите групи треба да се 
собираат за анализа, доколку е можно од истите стаорци во исти интервали како и 
хематолошкиот преглед. Треба да се направат следните испитувања или за 
индивидуалните животни или на одреден примерок/пол/група на глодари: 

— изглед: волумен и густина за индивидуалните животни, 

— протеин, гликоза, кетони, окултна крв (полуквантитативна), 

— микроскопски преглед на седиментот (полуквантитативна). 

Клиничка хемија 

Отприлика на шест- месечни интервали и при завршувањто, примероците од крв се 
подложени на клинички хемиски испитувања од сите неглодари и 10 примероци од 
стаорци по пол од сите групи, и доколку е можно од истите глувци во секој интервал. 
Дополнително може да се земе примерок пред испитување од не-глодари. Плазмата се 
подготвува од овие примероци и се прават следните испитувања: 

— вкупна концентрација на протеини, 

— концентрација на албумин, 

— испитувања на функцијата на црниот дроб (како што е активност на алкална фосфатаз, 
активност на глутаминска пуриват трансаминаза20 и активност на глутаминска 
оксалоацетатска трансаминаза21), гама глутамилска транспептитаза, орнитин 
декарбоксилаза,  

— метаболизам на јаглени хидрати, како што е гликозата во крвта по гладување, 

— испитување на функцијата на бубрезите, како што е азотот и уреа во урината. 

Аутопсија 

Целосна аутопсија треба да им се изврши на сите животни, вклучувајќи ги оние кои умреле 
во текот на експериментот или се усмртени во текот на експериментот или се усмртени во 
состојба на умирање. Пред усмртување од животните треба да се соберат примероци од 
крвта на сите животни за диференцијална крвна слика. Сите поголеми видливи лезии, 
тумори или лезии кои изгледаат како тумори треба да се чуваат. Треба да се направи обид 
за да се поврзат набљудувањата со микроскопските наоди. 

 

                                                           
20 Сега позната како серумска аланин аминотрансфераза 
21 Сега позната како серумска аспартат аминотрансфераза. 
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Сите органи и ткива треба да се чуваат за хистопатолошко испитување. Ова обично ги 
засегнува следните органи и ткива: мозокот22 (медулата/понс, кортексот на малиот мозок, 
кортекс на големиот мозок), хипофизата, штитната жлезда (вклучувајќи ја 
паратироидната), градната жлезда, белите дробови (вклучувајќи го дишникот), срцето, 
аортата, лимфните жлезди, црниот дроб3, слезината, бубрезите3, надбубрежната жлезда3, 
хранопроводот, желудникот, желудникот, дванаесетпаланечното црево, средниот дел на 
тенкото црево, завршетокот на тенкото црево, слепото црево, дебелото црево, ректумот, 
мочниот меур, репрезентативните лимфни јазли, панкреасот3, другите полови органи, 
женските млечни жлезди, кожата, мускулатурата, периферните нерви, ‘рбетниот мозок 
(врат, среден торакс, лумбарен), градната коска со коскена срцевина, бедрената коска (со 
артикуларна површина) и очите. 

Полнење на белите дробови и мочниот меур со фиксатор и оптимален начин за чување на 
овие ткива; полнење на белите дробови во студијата на дишење е основен за соодветна 
хистопатолошки преглед. Во посебни студии како што се студиита за дишење, треба да 
се проучи целиот респираторен тракт, вклучувајќи ги носот, ждрелото и гркланот. 

Доколку се извршени други клинички прегледи, добиените информации од овие постапки 
треба да бидат достапни за микроскопски преглед, бидејќи тоа може да биде од 
значителна помош на патологот. 

Хистопатологија 

За делот на испитувањето на хронична токсичност: 

детален преглед треба да им се изврши на сите сочувани органи од сите животни од 
придружната група со висока доза и од контролната група. Кога патолошкиот наод на 
примерокот од придружната група со висока доза може да се поврзе со испитуваната 
супстанција, целните органи на сите животни во која било друга третирана придружна 
група треба да се се подложат на целосен и детален хистопатолошки преглед, како и оние 
од групите во делот за испитување на канцерогеност на крајот од студијата. 

За делот за испитување на канцерогеност: 

(а) треба да се изврши целосен хистопатолошки преглед на органите и ткивата на сите 
животни кои умреле или биле усмртени во текот на испитувањето и сите животни во 
контролните и во групите со висока доза; 

(б) сите поголеми видливи тумори или лезии за кои постои сомнеж дека се тумори треба 
микроскопски да се прегледаат во сите групи;  

(в) доколку постои значителна разлика во појавувањето на неопластични лезии во 
групите со висока доза и контролните групи треба да се изврши хистопатолошки 
преглед на одредени органи или ткива во другите групи; 

(г) доколку преживувањето во групата со висока доза е значително пониско од контролната 
група, тогаш наредната група со ниска доза треба целосно да се прегледа; 

(д) доколку во групата со висока доза има докази за поттикнување на токсичност или 
други ефекти кои може да влијаат на неопластичните реакции, следното ниво со помала 
доза треба целосно да се разгледа. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, која за секоја испитна група ќе го 
покажува бројот на животни на почетокот на испитувањето, бројот на животни кај кои се 
откриени тумори текот на испитувањето, времето на откривање и бројот на животните кај 
кои се откриени тумори по усмртувањето. Резултатите треба да се оценат со соодветен 
статистички метод. Може да се користи кој било одобрен статистички метод. 
                                                           
22 Овие органи, од 10 животни по група од секој пол за глодари треба да бидат измерени. 
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3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— видови, род, потекло, услови во животната средина, начин на исхрана, 

— услови во кои се врши испитувањето: 

3.1.1. Опис на апаратурата за изложување: 

вклучително дизајнот, видот, димензиите, изворот на воздух, системот за генерирање на 
честичките и аеросолите, методот на климатизирање на воздухот, третирање на 
потрошениот воздух и методот на чување на животните во комора за испитување кога се 
користи ова. Опремата за мерење на температурата, влажноста и воздухот, и кога е 
соодветно, треба да се опишат стабилноста на концентрацијата на аеросолите или 
големината на честичките. 

3.1.2. Податоци за изложеност: 

истите треба да се прикажат во табеларна форма и да се презентираат со средна 
вредност и мерка на варијабилност (на пр. стандардно отстапување) и треба да содржат: 

(а) стапка на проток на воздух преку опремата за дишење; 

(б) температура и влажност на воздухот; 

(в) номинални концентрации (вкупен износ на супстанцијата за испитување внесена во 
опремата за вдишување, поделена на волуменот на воздух); 

(г) природа на носач(вехикулум)от, доколку се користи; 

(д) реални концентрации во испитната зона за дишење; 

(ѓ) средна големина на честичките (каде што е соодветно): 

— висини на доза (вклучувајќи носач(вехикулум) доколку се користи) и концентрации, 

— податоци за ризикот од тумори според пол, доза и вид на туморот, 

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  

— податоци за токсични реакции според пол и доза, 

— опис на токсичните или други ефекти, 

— време на набљудување за секој абдоминален знак и неговиот понатамошен тек, 

— офталмолошки наоди, 

— податоци за храна и телесна тежина, 

— применети хематолошки испитувања и сите резултати, 

— применети клинички биохемиски испитувања и сите резултати (вклучувајќи ги 
резултатите на која било анализа на урина), 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултатите со опис на користениот метод, 

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 
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4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

 

Б.34. ИСПИТУВАЊЕ НА РЕПРОДУКТИВНА ТОКСИЧНОСТ НА ЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се дава во растечки дози на неколку групи на мажјаци и 
женки. Мажјаците треба да се дозираат во текот на растењето и во текот на најмалку еден 
целосен сперматогенски циклус (отприлика 56 дена кај глушец и 70 дена кај стаорец) со цел 
да се предизвикаат какви било штетни ефекти на сперматогенезата од супстанцијата за 
испитување. 

Женките од родителската (P) генерација треба да се дозираат во текот на најмалку два 
целосни периоди на парење со цел да се видат штетните ефекти на супстанцијата за 
испитување врз периодот на парење. Тогаш се спаруваат животните. Супстанцијата за 
испитување им се дава на двата пола во текот на периодот за парење и потоа само на 
женките во текот на бременоста и во текот на периодот на доење. За давање преку 
дишење потребна и измена на методот. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Пред испитувањето здравите млади животни се делат по случаен избор и се распоредуваат 
во третирани и контролни групи. Животните се чуваат во експериментални услови за живот 
и за хранење најмалку пет дена пред тестот. Се препорачува супстанцијата за испитување 
да се дава преку храна или вода за пиење. Исто така, прифатливи се и други начини на 
примена. Сите животни треба да се дозираат со ист метод во текот на соодветниот 
експериментален период. Доколку се користат раствотрувач или други адитиви за да се 
поедностави дозирањето, тие не треба да предизвикуваат токсични ефекти. Дозирањето 
треба да се дава седум дена неделно. 

1.6.2. Експериментални животни 

Избор на видови 

Препорачани видови се глушец или стаорец. Треба да се користат здрави животни кои не 
биле подложени на експериментални постапки. Не треба да се користат видови со мала 
плодност. Животните кои се испитуваат треба да се одредат по вид, сој, потекло, пол, 
тежина и/или возраст. 

За соодветна проценка на плодноста, треба да се прегледаат и мажјаците и женките. Сите 
животни за испитување треба да се одвикнат од цицање пред да започне дозирањето. 
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Број и пол 

Секоја третирана и контролна група има доволен број на животни за да даде околу 20 
бремени женки во или околу определениот рок. 

Целта е да се добијат доволно бремености и потомци за да се обезбеди целисходна 
процена на потенцијалот на супстанцијата да влијае на плодноста, бременоста и 
однесувањето на мајката во генерацијата Р на животни и доенчиња, растот и развојот на 
поколението F1 од зачнување до одвикнување од цицање. 

1.6.3. Услови во кои се врши испитувањето 

Храната и водата треба да се обезбедат ad libitum. Пред породување бремените женки 
треба да се затворат одделно во кафези за мајки или за раѓање и може да им се обезбеди 
материјал за гнездење. 

1.6.3.1. Висини на доза 

Треба да се користат најмалку три третирани групи и една контролна група. Доколку се 
користи носач(вехикулум), контролната група треба да го добие носачот(вехикулумот) со 
најголем волумен. Доколку супстанцијата за испитување предизвикува намалено 
консумирање храна или искористување, тогаш може да биде потребна контролна група со 
ограничено хранење. Идеално е, доколку не е ограничено со физичката/хемиската 
природа или биолошките ефекти на супстанцијата за испитување, највисоката доза да 
предизвика токсичност, но не и смрт на животните родители (Р). Средната доза треба да 
предизвика најмали токсични ефекти од супстанцијата за испитување, и ниската доза не 
треба да предизвика видливи штетни ефекти кај родителите или кај потомците. Кога се 
дава со сонда за хранење или со капсула, дозирањето на секое животно треба да се 
базира на индивидуалната телесна тежина на животното и да се приспособува неделно  
според промените во телесната тежина. За женките во текот на бременоста, дозирањето 
може да се базира на телесната тежина на денот 0 или 6. од бременост адоколку е 
потребно. 

1.6.3.2. Граничен тест 

Кај супстанции со ниска токсичност доколку нивото на дозирање  од најмалку 1000 
mg/килограм не покажува попречување на репродуктивноста, студии на други нивоа на 
дозирање може да не се неопходни. Доколку воведната студија со висока доза со јасни 
докази за токсичност кај мајката не покажува штетни ефекти на плодноста, студии на 
другите висини на доза може да не бидат потребни. 

1.6.3.3. Спроведување на испитувањето 

Експериментални шеми 

Дневното дозирање на родителските (Р) мажјаци треба да почне кога се на возраст од пет 
до девет недели старост по одвикнување од цицање и да се приспособуваат пет дена. Кај 
сторците дозирањето се продолжува 10 недели пред периодот на парење (за глувци 8 
недели). Мажјаците треба да се усмртат и да се прегледаат или на крајот од периодот на 
парење или алтернативно, мажјаците може да се вратат на испитниот режим на исхрана 
за добивање на второ легло и треба да се усмртат и прегледаат некое време пред 
завршувањето на студијата. За родителските (Р) женки, дозирањето треба да започне 
најмалку пет дена по приспособувањето и продолжува најмалку две недели пред парење. 
Дневното дозирање на Р женките треба да продолжи во тринеделниот период на парење и 
бременоста, до одвикнувањето од цицање на Fl потомството. Треба да се обрне внимание 
на изменувањето на распоредот на дозирање врз основа на други информации за 
супстанцијата за испитување, како што се поттикнување на метаболизмот или 
биоакумулацијата. 

Постапка на парење 

Парењето 1:1 (еден мажјак на една женка) или 1:2 (еден мажјак на две женки) може да се 
користи во студиите за репродуктивна токсичност . 
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Врз основа на парење 1:1, една женка треба да биде заедно со истиот мажјак додека да 
забремени или откако ќе поминат три недели. Женките треба да се прегледуваат секое 
утро за присуство на сперма или вагинален исцедок. Денот 0 на бременост се дефинира 
како ден кога ќе се најде вагинален исцедок или сперма. 

Оние парови кои нема да се спарат треба да се прегледаат за да се одреди причината 
за појавата на неплодност. 

Ова може да вклучи постапки како што е обезбедувањето дополнителни можности за 
парење со другите плодни мажјаци за парење или родилки, микроскоски преглед на 
репродуктивните органи и преглед на цикслусот за парење или сперматогенезата. 

Големина  на  легло  

Животните кои примале супстанција во текот на исшитувањата на плодноста можат 
слободно да се размножуваат и да ги одгледуваат своите потомци до одвикнување од 
цицање без стандардизирање на леглото. 

Доколку е извршена стандардизација, се препорачува следната постапка. Помеѓу 
деновите 1 и 4 по раѓањето, големината на леглото може да се приспособи со 
одстранување на прекубројните младенчиња со селекција како би се постигнало, што  е 
можно по приближно, величина од 4 мажјаци и 4 женки по легло.  

Ако бројот на мажјаци или женки не дозволува селекција од 4 младенчиња од секој пол по 
легло, прифатливо е и делумно составување ( на пр. 5 мажјаци и 3 женки). 
Приспособувањата не се вршат кај легла со помалку од осум новороденчиња. 

1.6.4. Набљудување 

Во текот на периодот за испитување секое животно треба да се набљудува најмалку еднаш 
дневно. Одредени промени во однесувањето, знаци на тешко или долго породување, и 
сите знаци на токсичност, вклучувајќи смртност, треба да се евидентираат. Во текот на 
периодите пред парење и парење, консумирањето храна треба да се мери на дневна 
основа. По породување и во текот на лактација, мерењето на консумирањето храна (и 
мерењето на консумација на вода за пиење кога супстанцијата за испитување се дава со 
водата за пиење) треба да се направи на истиот ден на мерење на ,масата на леглото. 
Мажјаците и женките Р треба да се мерат првиот ден на дозирање и потоа неделно. Овие 
набљудувања треба да се извршат индивидуално за секое животно. 

Траењето на бременоста треба да се смета од денот 0 на бременост. Секое легло треба да 
се прегледа колку што е можно побргу по породувањето за да се утврди бројот и полот на 
роденчињата, мртви родени, живи родени и постоењето на значителни аномалии. 

Мртвите роденчиња и роденчињата усмртени на денот 4 треба да се сочуваат и да се 
проучат можните дефекти. Живите роденчиња треба да се избројат и да се измери 
тежината на леглото утрото по раѓање и на деновите 4 и 7 и неделно, се до завршување на 
студијата, кога животните се мерат индивидуално. 

Физичките аномалии или аномалиите при однесувањето забележано кај родилките или 
кај потомците треба да се евидентираат. 

1.6.5. Патологија 

1.6.5.1. Аутопсија 

Во времето на усмртување или смрт во текот на студијата, животните од генерацијата Р 
треба да се испитаат макроскопски за какви било структурни абнормалности или 
патолошки промени, со тоа што ќе се обрати особено внимание на органите на 
репродуктивниот систем. Мртвите или роденчињата кои се на умирање треба да се 
прегледаат за дефекти. 
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1.6.5.2. Хистопатологија 

Јајниците, матката, грлото на матката, вагината, тестисите, епидидимис, семеник, простата, 
коагулантната жлезда, штитната жлезда и целните органи на сите Р животни треба да се 
сочуваат за микроскопски преглед. Во случај овие органи да не се прегледуваат во други 
студии со повеќекратна доза, тие треба микроскопски да се прегледаат кај сите животни 
изложени на висока доза и контролирани животни и животните кои умираат во текот на 
студијата каде што е потребно. 

Органите кои покажуваат абнормалности кај овие животни треба да се испитаат кај сите 
други Р животни. Во овие случаи треба да се изврши микроскопски преглед на сите ткива 
кои покажуваат значителни патолошки промени. Како што е предвидено со постапките за 
парење, репродуктивните органи на животните за кои постои сомневање дека се неплодни 
може да се подложат на микроскопски преглед. 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се сумираат во табеларна форма, која за секоја група ќе покажува 
број на животни на почетокот на испитувањето, број на плодни мажјаци, број на бремени 
женки, вид на промените и процент на животните кај кои се забележува секој вид на 
промена. 

Кога е можно, нумеричките резултати треба да се оценат со соодветен статистички 
метод. Може да се користи кој било општо прифатен статистички метод. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба, доколку е можно, да ги содржи следните 
информации: 

— користени видови и соеви, 

— податоци за реакција на токсичност според пол и доза, вклучувајќи плодност, раѓање 
и отпорност,  

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до времето 
предвидено за усмртување или до завршувањето на студијата, 

— табела која ги прикажува тежините на секое легло, мерката на тежина на роденчињата 
и поединечни тежини на новороденчињата при завршување на студијата,  

— токсични или други ефекти врз репродукција, потомство и раст по раѓање, 

— време на набљудување за секој абдоминален знак и неговиот понатамошен тек, 

— податоци за телесна тежина на Р животните, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите микроскопски наоди,  

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно, 

— дискусија за резултатите, 

— толкување на резултатите. 

3.2. ОЦЕНКА И ТОЛКУВАЊЕ 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 
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Б.35. ИСПИТУВАЊЕ НА РЕПРОДУКТИВНА ТОКСИЧНОСТ НА ДВЕ ГЕНЕРАЦИИ 
1. МЕТОД 

Овој метод соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 416 (2001). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод за испитување на репродуктивната токсичност на две генерации има за цел 
да обезбеди општи информации за ефектите од супстанцијата за испитување на 
интегритетот и функцијата на машките и женските репродуктивни системи, вклучувајќи ги 
функцијата на гонадата, периодот на парење, однесувањето при парење, зачнување, 
зачеток, раѓање, лактација и одвикнување од цицање, растот и развојот на потомците. 
Студијата исто така може да обезбеди информации за ефектите од супстанцијата за 
испитување на неонаталната смртност, смртноста и прелиминарни податоци за 
преднатална и постнатална токсичност по раст и развој и служат како водич за 
понатамошни испитувања. Дополнително на испитувањето на растот и развојот на 
генерацијата F1, овој метод на испитување исто така е наменет да ги процени 
интегритетот и функционирањето на машкиот и женскиот систем за репродукција, како и 
растот и развојот на генерацијата F2. За понатамошни информации за развојната 
токсичност и функционалните недостатоци, во овој протокол треба да се вклучат 
дополнителни сегменти во студијата, во согласност со методите за  токсичност по раст и 
развој и/или невротоксичност во тек на раст и развој, или овие ефекти може да бидат 
проучени во одделни студии, со користење на соодветните методи за испитување. 

1.2. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се дава во растечки дози на неколку групи на мажјаци и 
женки. Мажјаците од генерацијата Р се дозираат во текот на растењето и за најмалку еден 
целосен сперматогенски циклус (отприлика 56 денови кај глушец и 70 денови кај стаорец) 
со цел да се предизвикаат какви било штетни ефекти на сперматогенезата од 
супстанцијата за испитување. Ефектите на спермата се одредуваат со одредени параметри 
(на пр. морфологија на спермата и движење) и подготовка на ткивата и детална 
хистопатологија. Доколку податоците за сперматогенезата се достапни од претходна студија 
со повторена доза, кое трае доволно долго, на пр. 90- дневно студија, мажјаците од 
генерацијата Р не треба да бидат вклучени во проценката. Се препорачува примероците 
или дигиталните снимки од спермата од генерацијата Р да се чуваат за да се овозможи 
подоцнежна проценка. Женките од генерацијата Р треба да се дозираат во текот на 
растењето и на неколку целосни циклуси на парење со цел да се откријат какви било 
обратни ефекти врз нормалниот циклус на парење од супстанцијата за испитување. 
Супстанцијата за испитување им се дава на животните родители (Р) во текот на парењето, 
во текот на бременостите и при одвикнувањето од цицање на нивното поколение F1. При 
одвикнување од цицање давањето на супстанцијата продолжува на потомството F1 до 
нивното растење до зрелост, парење и создавање на F2 генерација, до одвикнување од 
цицање на генерацијата F2. 

Клиничките набљудувања и патолошките прегледи се вршат на сите животни за знаци на 
токсичност, со посебно нагласување на ефектите на интегритетот и функционирањето на 
машките и женските репродуктивни системи и на растот и развојот на потомците. 

1.3. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.3.1. Избор на видови животни 

Препорачан вид за испитување е стаорецот. Доколку се користат други видови, треба 
да се оправда нивното користење и ќе бидат неопходни соодветни измени. Видовите со 
ниска плодност или добро позната фреквенција на абнормалности при развојот не треба 
да се користат. На почетокот на студијата варијацијата на промената на тежината на 
животните треба да биде најниска и да не надминува 20 % од средната тежина на секој 
пол. 
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1.3.2. Услови на чување и хранење 

Температурата во просторијата на експерименталното животно треба да биде 22 oC. Иако 
релативната влажност треба да биде најмалку 30 % и да не надминува 70 % освен при 
чистење на просторијата, целта е одржување на 50-60 %. Осветлувањето треба да биде 
вештачко, 12 часа светло, 12 часа темно. За хранење може да се користат вообичаените 
лабораториски режими на исхрана со неограничена количина вода за пиење. Изборот на 
режим на исхрана може да биде биде под влијание на потребата да се обезбеди 
соодветна мешавина на супстанцијата за испитување кога се дава со овој метод. 

Животните треба да се чуваат индивидуално или да бидат ставени во кафез во мали групи 
од ист пол. Постапките на парење треба да се вршат во кафези соодветни за таа намена. 
По доказите за парење, спарените женки треба да се затворат во индивидуални кафези за 
породување или мајчински кафези. Спарените стаорци треба да се чуваат во мали групи и 
одделно еден или два дена пред породување. На спарените животни треба да им се 
обезбедат соодветни и дефинирани материјали за гнездење кога се ближи 
породувањето. 

1.3.3. Подготовки на животните 

Треба да се користат здрави животни кои претходно се приспособиле на лабораториските 
услови најмалку пет дена и претходно не биле користени во експериментални постапки. 
Животните кои се испитуваат треба да се одредат по вид, потекло, извор, пол, тежина 
и/или возраст. Треба да бидат познати какви било роднински врски помеѓу животните за 
да се избегне парење на роднини. Животите треба да се распоредуваат по случаен избор 
во контролните и третираните групи (се препорачува групирање по телесна тежина). 
Кафезите треба да бидат распоредени на таков начин што можните ефекти кои 
произлегуваат од поставеноста на кафезот се сведени на минимум. На се кое животно 
треба да му се додели број за идентификација. За генерацијата Р, ова треба да се направи 
пред да започне дозирањето. За генерацијата F1, ова треба да се направи при 
одвикнување од цицање за животните избрани за парење. Податоци за леглото од кое 
потекнува животнотосе чуваат за сите избрани F1 животни. Се препорачува дополнително 
идентификување на младенчињата колку е можно поскоро по раѓање кога се врши 
индивидуално мерење или какви било функциски испитувања. 

Животните родители (Р) треба да бидат стари околу пет до девет недели на почетокот на 
дозирањето. Животните од сите групи за испитување треба да бидат колку што е можно 
еднакви по тежина и возраст. 

1.4. ПОСТАПКА 

1.4.1. Број и пол на животните 

Секоја третирана и контролна група треба да има доволен број на животни за да даде 
околу 20 бремени женки во или околу определениот рок. За супстанции кои 
предизвикуваат несакани ефекти во текот на третманот (на пр. стерилност, прекумерна 
токсичност при високи дози) ова може да не биде можно. Целта е да се добијат доволно 
бремености и потомци за да се обезбеди ззначајна проценка на потенцијалот на 
супстанцијата да влијае на плодноста, бременоста и однесувањето на мајката и 
доенчињата, растот и развојот на поколението F1 од зачнување до зрелост, и развојот на 
потомците (F2) до одвикнување од цицање. Затоа, неуспехот да се постигне посакуваниот 
број на бремени животни (на пр. 20) не ја прави студијата неуспешна и треба да се 
проценува врз основа на индивидуални случаи. 

1.4.2. Подготовка на дозите 

Се препорачува супстанцијата за испитување да се примени по орален пат (со храна, вода 
за пиење или желудечна сонда) доколку друг начин на давање (на пр. дермално или со 
инхалација) не се смета за посоодветен. 

Кога е неопходно, супстанцијата за испитување се раствора или суспендира во соодветен 
носач(вехикулум) или растворувач. Се препорачува каде што е можно, прво да се земе 
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предвид воден раствор/суспензија, а потоа да се зема предвид маслен раствор/емулзија 
(на пр. масло од жито) и на крај раствор во други носачи(вехикулуми). Кај 
носачи(вехикулуми) различни од вода треба да се познати токсичните карктеристики на 
носачот(вехикулумот). Треба да се одреди стабилноста на супстанцијата за испитување во 
носачот(вехикулумот). 

1.4.3. Дозирање 

Треба да се користат најмалку три нивоа на доза и дополнителна паралелна контролна 
група. Доколку нема ограничувања од физичко-хемиска природа или биолошките ефекти од 
супстанцијата за испитување, најголемата доза треба да се избере со цел да предизвика 
токсичност, но не смрт или ужасни болки. Во случај на неочекувана смртност, студиите со 
стапка на смртност под околу 10 % кај животните родители (Р) нормално се прифатливи. 
Опаѓачки низ на нивоа на дозите треба да се избере со цел да се прикаже каква било 
реакција поврзана со дозирањето и нивото на дозите при кои не се забележува значителен 
штетен ефект на изложеност (НОАЕЛ). Двократни или четирикратни интервали се 
најсоодветни за поставување на опаѓачките дозни нивоа, а дополнителната четврта група се 
преепорачува за испитување на поголеми интервали (на пр. повеќе од фактор 10) помеѓу 
дозите. За студии на исхрана, интервалите за дозирање не треба да бидат повеќе од 
трикратни. Нивоата на дозите треба да се избираат земајќи ги предвид кои било 
постоечки податоци за токсичност, особено резултатите од испитувањата со повторени 
дози. Кои било достапни информации за метаболизмот и кинетиката на соединението за 
испитување или поврзани материјали треба исто така да се земат предвид. Овие 
информации исто така ќе помогнат при докажувањето на соодветноста на режимот на 
дозирање. 

Контролната група треба да биде група која не е третирана или контролирана група 
третирана со носач(вехикулум) доколку носач(вехикулум) се користи за давање на 
супстанцијата. Освен за третман со супстанцијата за испитување, животните во 
контролната група треба да се третираат на идентичен начин како и оние во групите за 
испитување. Доколку се користи носач(вехикулум), контролираната група треба да го 
добие носачот(вехикулумот) со најголем обем. Доколку супстанцијата за испитување 
предизвикува намалено консумирање храна или искористување, тогаш може да биде 
потребна контролна група со ограничено хранење. Алтернативно, податоците од 
контролните студии предвидени за проценка на ефектите од намалено консумирање на 
храна на репродуктивните параметри може да се користат наместо паралелната 
контролна група за внес на храна. 

Треба да се земат предвид следните карактеристики на носачот(вехикулумот) и на другите 
додатоци, како што е соодветно: ефекти на апсорпција, дистрибуција, метаболизам или 
задржување на супстанцијата за испитување; ефекти на хемиските својства на 
супстанцијата за испитување која може да ги измени нејзините токсични карактеристики; и 
ефектите врз храната или консумирањето вода или нутритивниот статус на животните. 

1.4.4. Граничен тест (тест на гранична доза) 
Доколку во оралната студија при една висина на доза од најмалку 1000 mg/kg телесна 
тежина/ден преку храна или вода за пиење, соодветен процент во храната или водата за 
пиење користејќи ги постапките пропишани за ова студија, не предизвикува видливи 
токсични ефекти кај животните родители или кај нивните потомци и ако токсичноста не е 
очекувана врз основа на податоци од структурни и/или метаболички поврзани 
соединенија, тогаш може да не биде потребна целосна студија со користење на неколку 
висини на доза. Граничниот тест се применува, освен кога изложеноста на човекот укажува 
на потреба за користење на повисока доза. За други видови на примена како што се 
вдишување или нанесување на кожата, физичко- хемиските карактеристики на 
супстанцијата за испитување, како што е течноста, често може да укажат на границата на  
највисокото остварливо ниво на изложување. 
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1.4.5. Примена на дози 

Животните треба да се дозираат со супстанцијата за испитување 7 дена во неделата. 
Се препорачува орален начин на давање (храна, вода за пиење или орална 
интубација). Доколку се користи друг начин на примена, испитувачот треба да обезбеди 
оправданост и причини за својот избор и може да бидат потребни соодветни измени. 
Сите животни треба да се дозираат со ист метод во текот на соодветниот експериментален 
период. Кога супстанцијата за испитување се дава со сонда за хранење, ова треба да се 
направи со стомачна цевка. Волуменот на течноста која се дава еднаш не треба да 
надмине 1 ml/100 g на телесна тежина (0,4 ml/100 g телесна тежина е највисока за масло од 
пченка), освен во случај на водени раствори каде може да се користи 2 ml/100 g телесна 
тежина. Освен за супстанции кои предизвикуваат иритација и корозија, за кои е нормално 
да предизвикаат зголемени ефекти при повисоки концентрации, променливоста на 
волуменот на испитувањето треба да се минимизира со прилагодување на 
концентрацијата за да се обезбеди постојан волумен при сите нивоа на дозирање. Во 
студиите со орална интубација, новороденчињата нормално ќе ја примаат супстанцијата за 
испитување индиректно преку млекото додека да им започне директното дозирање по 
одвикнување од цицање. Кога супстанцијата се применува преку храна или вода, 
младенчињата дополнително ја добиваат супстанција за испитување кога ќе започнат 
сами да јадат во текот на последната недела во периодот на цицање. 

За супстанции кои се даваат преку храната или водата за пиење, важно е да се обезбеди 
количините на супстанцијата за испитување да не влијаат на нормалната 
избалансираност на хранливите состојки или водата. Кога супстанцијата се дава со 
храна, може да се користи или постојана концентрација во храната (ppm) или постојано 
ниво на дозата во однос на телесната тежина на животното; алтернативите треба да се 
прецизираат. За супстанција која се дава со сонда за хранење, дозата треба да се дава во 
приближно исто време секој ден и да се прилагоди како што треба за да одржува постојано 
ниво на дозата во однос на телесната тежина на животното. Информации кои се 
однесуваат на плацентната дистрибуција треба да се земат предвид кога се приспособува 
дозата за сондата за хранење врз основа на тежината. 

1.4.6. Експериментални шеми 

Дневното дозирање на родителите (Р) мажјаци и женки треба да започне кога се стари 
пет до девет недели. Дневното дозирање на мажјаците и женките F1 треба да започне по 
одвикнување од цицање; треба да се води сметка дека во случаите кога супстанцијата за 
испитување се дава преку храна или вода за пиење, директно изложување на 
роденчињата F1 на супстанцијата за испитување може да се појават во текот на периодот 
на цицање. За двата пола (Р и F1), дозирањето треба да продолжи најмалку 10 недели 
пред периодот на парење. Дозирањето продолжува за двата пола во текот на 
двенеделниот период за парење. Мажјаците треба хумано да се усмртат и да се 
прегледаат кога веќе не се потребни за проценка на репродуктивни ефекти. За женските 
родители (Р) дозирањето треба да продолжи во текот на бременоста, па се до 
одвикнувањето од цицање на потомците F1. Треба да се обрне внимание на 
изменувањето на распоредот на дозирање врз основа на други информации за 
супстанцијата за испитување, како што се поттикнување на метаболизмот или 
биоакумулацијата. Дозирањето на индивидуалните животни нормално треба да се 
базира на последното мерење на телесната тежина. Сепак, потребна е претпазливост 
кога се приспособува нивото на дозирање во текот на последното тримесечје од 
бременоста. 

Третманот на Р и F1 мажјаците и женките треба да продолжи до крајот. Сите Р и F1 
мажјаци и женки треба хумано да се усмртат и да се прегледаат кога веќе не се потребни 
за проценка на репродуктивни ефекти. Потомците F1 кои не се избрани за парење и сите 
F2 потомци треба хумано да се усмртат по одвикнување од цицање. 

 

 



Стр. 364 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

1.4.7. Постапка на парење 

1.4.7.1. Парење на  родителите (Р) 

При секое парење, секоја женка треба да се спари со еден мажјак со исто ниво на 
дозирање (парење1:1) додека не се случи парењето или по истекот на две недели. Секој 
ден се прегледуваат женките за присуство на сперма или вагинален исцедок. Денот 0 на 
бременост се дефинира како ден кога ќе се најде вагинален исцедок или сперма. Во случај 
да не е успешно парењето, треба да се изврши повторно парење на женките со докажани 
мажјаци од истата група. Паровите за парење треба јасно да се идентификуваат во 
податоците. Треба да се избегне парење меѓу браќа и сестри. 

1.4.7.2. F1 парење 

За парење на F1 потомците, во моментот на одбивање на цицање, од секое легло треба да 
се одбере најмалку еден мажјак и една женка за парење со други младенчиња со иста 
висина на доза но од различно легло, за да се добие генерација F2. Доколку во телесната 
маса или изгледот на машките младенчиња во леглото нема значителни разлики, 
изборот на младенчиња од секое легло треба да се изведе по случајност. Доколку се 
забележат разлики, од секое легло треба да се одберат најдобрите претставици. Ова 
најдобро може да се изведе врз основа на телесната тежина, но може да биде 
посоодветно да се изведе врз основа на изгледот. Потомците на F1 не треба да се парат 
се додека не постигнат полна полова зрелост. 

Паровите кои не успеале да се спарат треба да се прегледаат за да се утврди причината за 
очигледната неплодност. Ова може да опфати постапки како што се обезбедување 
дополнителни можности за парење со други мажјаци и женки за кои се знае дека станале 
родители, микроскоски преглед на репродуктивните органи и испитување на цикслусот за 
парење или сперматогенезата. 

1.4.7.3. Второ парење 

Во одредени случаи, како на пример кога поради третирањето во првото парење се 
случиле одредени промени во големината на леглото или е забележан двосмислен ефект, 
се препорачува повторно парење на возрасни животни P или F1, за да се добие друго 
легло. Се препорачува повторно да се спарат женки или мажјаци кои не произвеле легло 
со докажани расплодни животни од спротивниот пол. Доколку производството на друго 
легло во било која генерација се смета за неопходно, животните треба да се парат 
приближно една недела по одбивањето од доење од првото легло. 

1.4.7.4. Големина на легло 

На животните им се дозволува нормално да се окотат и да го згрижат потомството до 
фазата на одбивање од цицање. Стандардизацијата на повеќето легла не е задолжителна. 
Доколку се спроведува стандардизација, користените методи треба детално да се 
опишат. 

1.5. НАБЉУДУВАЊЕ 

1.5.1. Клиничко набљудување 

Секој ден треба да се спроведува клиничко набљудување, а во случај на примена на 
доза по пат на сонда, при одредување на времето за набљудување треба да се земе 
предвид времето во кое се предвидува дека ефектите ќе имаат најголема силина по 
дозирањето. Одредени промени во однесувањето, знаци на тешко или долго породување, 
и сите знаци на токсичност треба да се евидентираат. Освен тоа, секое животно треба 
детално да се прегледа најмалку еднаш неделно, а соодветно е да се изведе за време на 
мерење на животните. Два пати дневно, и доколку е изводливо, еднаш дневно во текот на 
викендот, сите животни треба да се набљудуваат во однос на морбидитет и морталитет. 
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1.5.2. Телесна тежина и потрошувачка на храна/вода на родителски животни 

Родителските животни (P и Fl) се мерат на првиот ден на примена на дозата и најмалку 
еднаш неделно понатаму. Родителските женки (P и F1) треба да се измерат најмалку на 0, 
7, 14, и 20 или 21 ден на гестација и во текот на лактација на истиот ден кога се 
спроведува мерење на леглото, и на денот кога животните се усмртуваат. Овие 
набљудувања треба да се извршат индивидуално за секое животно. За време на 
периодите пред парење и гестација, потрошувачката на храна треба да се мери најмалку 
еднаш неделно. Ако супстанцијата за испитување се дава преку вода, потрошувачката на 
вода треба да се мери најмалку еднаш неделно.  

1.5.3. Циклус за парење (Циклус на еструс) 
Должината и нормалното одвивање на циклусот на еструс кај женките од P или F1 се 
проценува врз основа на вагиналнен брис пред парење и по избор за време на парењето, 
се додека не се докаже дека парењето се случило. Доколку се земаат 
вагинални/цервикални клетки, треба да се внимава да се избегне надрзнување на 
слузницата, иа подоцна предизвикувањето на лажна бременост (1). 

1.5.4. Параметри на сперма 

По завршување на студијата, за сите мажјаци од генерациите P и F1 се бележи масата на 
тестисите и епидидимисот, и од секој се зачувува по еден орган за хистопатолошки 
преглед (види оддел 1.5.7, 1.5.8.1). Преостанатите тестиси и епидидимиси на подгрупата 
од најмалку 10 мажјаци од секоја група на мажјаци од генерациите P и F1, се користат за 
да се избројат спрематидите отпорни на хомогенизација, осносно залихи на сперма 
од опашот на епидидимисот. За оваа иста подгрупа на мажјаци треба да се собере 
залиха на сперма од опашот на епидидимисот или семеноводот за процена на 
подвижноста и морфологијата на спермата. Ако се забележат ефекти поврзани со 
третирањето или врз основа на други студии во кои се докажани можни ефекти на 
сперматогенезата, процената на спермата треба да се изведе на сите мажјаци во секоја 
третирана група; во спротивно броењето може да се ограничи на мажјаци од генерациите P 
и F1 од контролната група и групи изложени на високи дози. 

Треба да се пресмета вкупниот број на сперматиди од тестисите кои се отпорни на 
хомогенизација, односно од залихите на сперма од каудалниот дел на епидидимисот 
(2)(3). Залихата на сперма од каудалниот дел на епидидимисот може да се пресмета од 
концентрацијата и волуменот на сперма во суспензија која се користи за квалитативни 
процени, а бројот на рекуперирана сперма со дополнително сецирање и/или 
хомогенизација на преостанатото каудално ткиво.. Броењето се спроведува на избраната 
подгрупа на мажјаци од сите третирани групи веднаш по усмртувањето на животните, ако 
не се спроведува видео или дигитално снимање или доколку примероците не се 
замрзнуваат за понатамошна анализа.  Во овие случаи, можно е најпрво да се 
анализираат контролните и групите третирани со висока доза. Доколку нема видливи 
ефекти од третирањето (на пр., влијание на бројот, подвижноста или морфологијата на 
спермата), не треба да се анализираат другите групи. Доколку ефектите кои се јавуваат 
како последица на третирањето се забележат во групата изложена на високи дози, треба 
да се проценат и групите кои примале помали дози. 

Подвижноста на спермата од епидидмисот (или од ductus deferens) треба да се процени 
или сними со видео снимка веднаш по усмртувањето на животното. Спермата треба 
да се извади со минимално оштетување и да се разреди за анализа на подвижноста со 
примена на прифатливи методи (4). Процентот на прогресивно подвижна сперма треба да 
се одреди субјективно или објективно. Доколку анализата на подвижноста се изведува со 
помош на компјутер (5)(6)(7)(8)(9)(10), прогресивната подвижност се вреднува според 
граничните вредности кои ги одредува корисникот за просечна брзина на патот и 
правилноста или индексот на линеарност. Доколку кај аутопсијата примероците се 
снимаат со видео камера (11) или се сликаат на друг начин, односно ако не се забележат 
ефекти предизвикани со третирањето, со дополнителна анализа може да се опфатат 
само мажјаци од генерациите P и F1од контролни групи и групи изложени на високи дози; 
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во тој случај, групите со ниски дози исто така треба да се проценат. Во недостаток на 
видео или дигитален запис, при аутопсијата треба да се анализираат сите примероци во 
сите третирани групи.  

Потребно е да се изврши процена на морфологијата на спермата од епидидимисот (или од 
vas deferens). Спермата (најмалку 200 сперматозоиди по примерок) треба да се прегледа 
како фиксиран мокар препарат (12) и да се класифицира како нормална или не. Примери за 
морфолошки аномалии на сперматозоидите опфаќаат фузија, одвоени глави и 
деформирани глави и/или опаши. Процената треба да се спроведе на избрана подгрупа на 
мажјаци од сите групи со различна висина на доза веднаш по усмртување на животните 
или подоцна, врз основа на видео или дигитален запис. Брисевите, кога еднаш веќе ќе се 
фиксираат, може да се прочитаат и подоцна. Во овие случаи, можно е најпрво да се 
анализираат контролните и групите со висока доза. Доколку нема видливи ефекти од 
третирањето (на пр., влијание на морфологијата на спермата), не треба да се анализираат 
другите групи. Доколку ефектите кои се јавуваат како последица на третирањето се 
забележат во групата изложена на високи дози, треба да се проценат и групите кои 
примале помали дози. 

Доколку било кој од гореспоменатите параметри за процена на сперма претходно е веќе 
испитан во рамки на системска студија за токсичност во траење од најмалку 90 дена, не е 
неопходно да се повторува во ова истражување кои се спроведува на две генерации. Се 
препорачува примероците или дигиталните записи од спермата од генерацијата Р да се 
чуваат за да се овозможи подоцнежна проценка. 

1.5.5. Потомство 

Секое легло треба да се прегледа колку што е можно побргу по породување (нулти ден на 
лактација) за да се утврди бројот и полот на младенчињата, мртви родени, живи родени и 
присуство на значајни аномалии. Младенчињата кои на нултиот ден се најдени мртви, 
доколку не се мацерирани, треба да се прегледаат за можност од постоење на 
неправилности и причина за смртта, а потоа да се конзервираат. Живите младенчиња 
треба да се пребројат и поединечно да се измерат при раѓање (нулти ден на лактација) 
или на 4, 7, 14, и 21-от ден на лактација. Физичките аномалии или аномалиите при 
однесувањето набљудувано кај родилките или кај потомците треба да се евидентираат. 

Физичкиот развој на потомокот треба да се бележи главно преку зголемувањето на 
телесната тежина. Други физички параметри (на пр., отворање на уши и очи, никнување 
заби, раст на коса) може да дадат дополнителни информации, но пожелно е истите да се 
вреднуваат во контекст на податоците за половото созревање (на пр., возраст и телесна 
тежина кај отворањето на вагината или раздвојување на препуциите на главата на 
пенисот) (13). Доколку таквите истражувања не се опфатени со посебни студии, се 
препорачуваат функционални истражувања (на пр., моторна активност, сензорни функции, 
онтогенеза на рефлекси) на потомците на генерацијата на F1 пред и/или по одбивање од 
цицање, особено истражувањата кои се однесуваат на половото созревање. За 
генерацијата на F1 која штотуку одбила цицање, и е избарана за парење треба да се 
утврди возраста во која дошло до отварање на вагината или раздвојување на препуциите. 
Доколку се утврди дека во генерацијата F1 дошло до измена во сразмерот на мажјаци и 
женки или периодот на полова зрелост, во постнаталниот ден 0 кај младенчињата од 
генерацијата F2 треба да се измери аногениталната разлика. 

Функционалното набљудување не е неопходно кај групите кои инаку покажуваат јасни 
знаци на штетни ефекти (на пр., значително намалување на растот на телесната тежина, 
итн.). Ако воопшто се спроведува, фукционалното истражување не треба да се спроведе 
на младенчиња одбрани за парење. 

1.5.6. Макроскопска аутопсија 

На крајот од студијата или во случај на смрт во текот на студијата, сите родителски 
животни (P и F1), сите младенчиња со надворешни аномалии или клинички знаци, како и 
произволно избраните младенчиња/пол/легло од генерациите F1 и F2 треба 
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макроскопски да се прегледаат за структурни аномалии или патолошки промени. Особено 
внимание треба да се обрне на органите на репродуктувниот систем. Младенчињата кои се 
хумано усмртени, во состојба на умирање или мртви, доколку не се мацерирани треба да 
се прегледаат за можни патолошки промени и/или причината за смрт, и да се конзервираат. 

Треба да се прегледаат утерусите на сите прворотки, на начин кој нема да ја доведе во 
прашање хистолошката анализа, за да се утврди дали има и колкав е бројот на местата 
за имплантација на ембриони. 

1.5.7. Маса на органи 

На крајот од истражувањето се одредува телесната маса и масата на следните 
органи на родителските животни од генерациите P и F1 (органите во парови треба да се 
мерат поединечно): 

— утерус, јајници, 

— тестиси, епидидимиси (вкупно и каудални),  

— простата, 

— семени везикули со коагулациски жлезди и нивните флуиди и простата (како една 
целина), 

— мозок, црн дроб, бубрези, слезина, хипофиза, тироидна жлезда, надбубрежна жлезда 
и познати целни органи. 

Кај младенчињата од генерациите F1 и F2 кои се одбрани за аутопсија треба да се одреди 
телесната тежина при усмртувањето. Треба да се извадат следните органи од произволно 
избрани младенчиња/пол/легло (види оддел 1.5.6.): мозок, слезина и тимус. 

Кога е изводливо, резултатите од макроскопската аутопсија и мерењето на органи треба 
да се процени во однос на набљудувањето направено во други студии. 

1.5.8. Хистопатологија 

1.5.8.1. Родителски животни 

Следните органи и ткива на родителски животни (генерации P и F1), или нивните 
репрезентативни примероци треба да се фиксираат и чуваат во соодветна средина за 
хистопатолошки преглед. 

— вагина, утерус со цервикс и јајници (конзервирани во соодветен фиксатив), 

— еден тестис (конзервиран во Боинов или сличен фиксатив), еден епидидимис, семени 
везикули, простата и коагулациска жлезда, 

— претходно идентификувани целен орган(и) на животни од генерацијата P и F1 
избрани за парење. 

Горенаведените конзервирани органи и ткива треба целосно хистопатолошки да се 
обработат кај сите животни од генерациите P и F1 кои се одбрани за парење од групите 
изложени на високи дози и контролните групи.  Прегледот на јајниците на родителските 
животни не е задолжителен. Органи кај кои се воочуваат промени предизвикани со 
третирање треба да се прегледаат и кај групите кои примале мали или средни дози за да се 
разјасни НОАЕЛ. Освен тоа, репрудуктивните органи кај животните кои примиле мали и 
средни дози за кои постои сомнение за намалена плодност, на пр. оние кои не се спариле, 
не зачнале, не произвеле или не родиле здраво потомство, или кај кои имало влијание на 
јавувањето на циклусот на еструсот или бројот, подвижноста или морфологија на 
сперматозоиди, треба да се обработат хистопатолошки. Сите макроскопски лезии како 
атропија или тумори треба да се испитаат. 

Треба да се изврши детален хистопатолошки преглед на тестисите (на пр. со успотреба на 
Боинов фиксатив, вклопување во парафин и попречни резови со дебелина од 4-5 μm) за да 
се утврдат ефектите поврзани со третирањето, како што се задржани сперматиди, 
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непостоење на одредени слоеви или видови на генетски клетки, огромни клетки со повеќе 
јадра или отрфрлање на сперматогени клетки во луменот (14). Со прегледот на 
неоштетениот епидидимис треба да се опфати главата, телото и опашот, што може да се 
постигне со анализа на надолжен пресек. Епидидимисот треба да се прегледа во однос на 
инфилтрација на леукоцити, промена на распространетоста на видови клетки, атипични 
видови на клетки и фагоцитоза на сперматозоиди. За преглед на машките репродуктувни 
органи може да се користи обојување со методата ПАС (Periodic Acid–Schiff) или 
обојување со хематоксилин. 

По периодот на лактација јајникот би требало да содржи примордијални фоликули и 
фоликули во раст како и големи corpora lutea од лактацијата. Со хистопатолошкиот 
преглед треба да се открие квалитативно празнење на популацијата на 
примордијалните фоликули. Квалитативната процена на приордијалните фоликули треба 
да се спроведе за женките од генерацијата F1; бројот на животни, изборот на пресекот на 
јајникот и големината на пресекот кој се користи како примерок треба статистички да 
одговараат на постапката за процена која се користи. Заради споредба на третираните и 
контролните јајници, прегледот треба да опфати броење на примордијалните фоликули, 
комбинирано со мали фоликули во раст (15)(16)(17)(18)(19). 

1.5.8.2. Животни кои штотуку се одбиени од цицање 

Кај сите младенчиња со надворешни аномалии или клинички знаци, како и од произволно 
одбрани младенчиња/пол/легло од двете генерации F1 и F2 кои не биле избрани за 
парење, треба да се фиксираат ткивото и целните органи со макро аномалии и да се 
чуваат во соодветна средина за хистопатолошки преглед. Целосната хистопатолошка 
карактеризација на конзервираното ткиво треба да се изврши со посебен акцент на 
органите на репродуктивниот состав. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Податоците треба да се наведат одделно за родилките и за нивните потомци и да се 
сумираат во табеларна форма каде за секоја група за испитување и за секоја генерација, 
ќе биде прикажан бројот на животни на почетокот на испитувањето, бројот на животни кај 
кои е констатирана смрт во текот на тестот или се усмртени од хумани причини и времето 
на која било смрт или хумано усмртување, бројот на оние кои покажуваат знаци на 
токсичност, опис на знаците на набљудуваната токсичност, вклучувајќи го времето на 
почеток, траење и интензитетот на сите токсични знаци, видовите набљудувања на 
родители и потомство, и сите соодветни податоци за леглото, видови хистопатолошки 
промени и сите релевантни податоци за леглото. 

Нумеричките резултати треба да се проценат со употреба на општо прифатен статистички 
метод; статистичките методи треба да се изберат во рамките на планот на студијата и 
треба да бидат оправдани. За анализа на податоците може да бидат корисни 
статистичките модели на доза-реакција. Извештајот треба да содржи доволни информации 
за аналитичката метода и користената компјутерска програма, така што независниот 
ревизор/статистичар може да ја процени и реконструира анализата. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Наодите на студијата за репродуктивна токсичност на две генерации треба да се вреднува 
во поглед на забележаните ефекти, вклучително и аутопсија и микроскопски наоди. 
Вреднувањето треба да опфати постоење или отсуство на односот меѓу дозата и 
супстанцијата за испитување и присуство или отсуство на инциденца и сериозност на 
аномалии, вклучително макроскопски лезии, идентификувани целни органи, промени во 
поглед на плодноста, клинички аномалии, промени во способноста за репродукција и 
леглото, промени во телесната тежина, ефекти на смртност и сите останати тоскични 
ефекти.  При вреднување на резултатите од испитувањето треба да се земат предвид 
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физичко-хемиските својства на супстанцијата за испитување и токсикокинетичките 
податоци, доколку се достапни. 

Правилно спроведеното испитување на репродуктивната токсичност треба да обезбеди 
задоволувачка процена на висината на доза без штетно делување и разбирање за 
штетните ефекти на репродукцијата, породувањето, лактацијата, постнаталниот развој, 
вклучително и растот и половиот развој. 

2.3. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Студијата за репродуктивната токсичност на две генерации ќе даде информации за 
ефектите од повтореното изложување на одредена супстанција во текот на сите фази од 
репродуктивниот циклус. Студијата ќе даде информации особено за репродуктивните 
параметри и за развојот, растот, созревањето и преживувањето на потомците. 
Резултатите од студијата треба да се толкуваат во врска со наодите од субхроничните, 
пренаталните, развојните, токсикокинетичките и други расположливи студии. Резултатите 
од оваа студија може да се користат при оцена на потребата од понатамошно тестирање 
на одредена хемикалија. Екстраполацијата на резултати од оваа студија изведена на луѓе е 
валидна до одреден степен. Најдобро е тие да се искористат како информации за висини 
без штетни ефекти и дозволено изложување на луѓе (20)(21)(22)(23). 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба да ги содржи следните информации: 

Супстанција за испитување: 

— физичка природа и, каде што е соодветно, физичко- хемиски својства, 

— податоци за идентификација, 

— чистота. 

Носач (доколку е соодветно): 

—оправданост на изборот на растворувач, доколку не е вода. 

Животни за испитување: 
— користени видови и соеви, 

— број, возраст и пол на животните, 

— извор, услови за чување, режим на исхрана, итн., 

— поединечна тежина на животните на почетокот на испитувањето. 

Услови за испитување: 
— оправданост за изборот на висина на доза,  

— детали за составот на супстанцијата за испитување/подготовка на храна, постигнати 
концентрации,  

— стабилност и хомогеност на подготовката, 

— детали за примена на супстанцијата за испитување, 

— пресметување на концентрацијата (ppm) на супстанцијата за испитување во 
храна/вода за пиење во постигната доза (mg/kg телесна тежина), ако е 
применливо, 

— детали за храната и квалитетот на водата. 
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Резултати: 

— потрошувачка на храна и ако е достапно и вода, степен на искористување на храна 
(пораст на телесна тежина по грам на внесена храна) и потрошувачка на материјал за 
испитување за животни од генерациите  P и F1, освен во периодот на кохабитација и 
најмалку последна третина од периодот на лактација, 

— податоци за апсорпција (доколку се достапни), 

— податоци за телесна тежина за животните од генерациите P и F1 кои биле избрани 
за парење, 

— податоци за масата на леглото и младенчињата, 

— телесна тежина во моментот на усмртување и податоци за апсолутна и релативна 
маса на органите за родителските животни, 

— природа, интензитет и траење на клиничките набљудувања ( било да се променливи 
или не), 

— време на смрт во текот на студијата или дали животните преживеале до крајот,  

— податоци за токсична реакција по пол и доза, вклучително показатели за парење, 
плодност, гестација, раѓање, преживување и лактација; во извештајот треба да се 
наведат броевите кои послужиле за пресметка на тие податоци, 

— токсични или други ефекти врз репродукцијата, потомството и постнаталниот раст, 
итн.,  

— наоди од обдукција, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— број на женки од генерациите P и F1 кои имале нормални циклуси, и должина на 
циклус, 

— вкупен број на сперматозоиди од каудалниот епидидимис, процент на 
прогресивно подвижни сперматозоиди, процент на морфолошки нормални 
сперматозоиди, и процент на сперматозоиди по секоја идентификувана 
аномалија, 

— времето што поминало до парењето, изразено во денови,  

— должина на гестација, 

— број на имплантации, corpora lutea, големина на легло, 

— број на живородени и постимплантациска загуба, 

— број на младенчиња со силно изразени аномалии; треба да се наведе бројот на 
младенчиња со мал раст, ако е утврден, 

— податоци за физичките особености на потомството и други постнатални податоци, а 
за оценетите физички особености треба да се наведат причините, 

— податоци за функционалното набљудување кај младенчињата и возрасните 
животни, ако е применливо, 

— статистичка обработка на резултатите, каде што е соодветно. 

Дискусија за резултатите. 

Заклучоци, вклучително и вредности НОАЕЛ за родителите и потомството. 
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Б.36. ТОКСИКОКИНЕТИКА 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИ  

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Испитуваната супстанција се применува по соодветен пат. Зависно од целта на 
студијата, супстанцијата може да се примени во еднократни или повторени дози во 
определени временски периоди на една или повеќе групи на животни за 
експериментирање. Потоа, во зависност од видот на студијата, таа супстанција и/или 
нејзините метаболити се определуваат во телесни течности, ткивото и/или секретите. 

Студиите може да се спроведат со „обележани“ или „необележани“ облици на супстанцијата 
за испитување. Доколку се користи „обележана супстанција“, ознаката треба да биде во 
супстанцијата на такво место што ќе овозможи собирање на што е можно повеќе 
информации за судбината на соединението. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ  

Нема. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Здрави млади возрасни животни се прилагодуваат на лабораториските услови најмалку пет 
дена пред почетокот на тестот. Пред испитувањето здравите млади животни се делат по 
случаен избор и се распоредуваат во третираните и контролните групи. Во посебни случаи, 
може да се користат многу млади, бремени, или претходно третирани животни. 

1.6.2. Услови за испитување 

1.6.2.1. Експериментални животни 

Токсикокинетичките студии може да се спроведат кај еден или неколку соодветни 
животински видови, а треба да се води грижа за видовите кои се користат или се има 
намера да се користи во други токсиколошки истражувања на истата супстанција за 
испитување. Доколку испитувањето се врши на глодари, варијациите во тежината не би на 
требало да бидат поголеми од ± 20 % од средната маса. 

1.6.2.2. Број и пол 

За студии за апсорпција и секреција во секоја третирана група во почетокот треба да има 
четири животни. Изборот на одреден пол не е задолжителен, но во некои околности може да 
биде потребно да се проучат двата пола. Доколку во реакцијата има разлика врз основа на 
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полот, треба да се испитаат четири животни од секој пол. Кога станува збор за студии со 
сите останати животни освен глодари, може да се користат помалку животни. Ако се 
истражува дистрибуција во ткивото, кај почетната големина на групата треба да се води 
сметка и за бројот на животни кои ќе треба да се усмртат во секоја временска фаза на 
студијата и за бројот на фази кои се испитуваат. 

Ако се проучува метаболизам, големината на групите се прилагодува на потребите на 
студијата. За студиите со повеќекратни дози и неколку меѓуфази, кај одредувањето на 
големината на групата треба да се води сметка за бројот на фази и планирано 
усмртување, со оглед на тоа што не смее да биде помало од две животни. Групата мора 
да биде доволно голема за да се обезбеди прифатливо вреднување (по потреба) на 
внесот, платото и опаѓањето на количината на супстанцијата за испитување и/или 
нејзините метаболити. 

1.6.3. Висини на доза 

Во случај на еднократна примена на доза, се применуваат најмалку две висини на доза. 
Тоа треба да биде мала доза кај која не се забележува токсични ефекти и голема доза кај 
која доаѓа до промена на токсикокинетичките параметри или до токсични ефекти. 

Во случај на повеќекратна примена на доза, најчесто доволна е мала доза, но во одредени 
околности може да биде потребна и голема. 

1.6.4. Пат на примена 

Токсикокинетичките истражувања треба да се спроведат со употреба на истиот пат на 
примена и, по потреба, со истиот носач(вехикулум) кој се користи или се планира да се 
користи во други истражувања за токсичност. Супстанцијата за испитување во одреден 
период на групите на испитувани животни обично се применува орално, по пат на сонда 
или во храна, со нанесување на кожа или со вдишување. Интравенозната примена на 
супстанцијата за испитување може да биде корисна за определување на релативната 
апсорпција на другите патишта на примена. Освен тоа, набргу по интравенозната примена 
на супстанцијата се доаѓа до корисни информации за моделот на дифузија. 

Треба да се земе предвид можноста за помешување на носачотвехикулумот) со 
остатокот од супстанцијата. Треба да се обрне внимание на разликите меѓу апсорпцијата 
кај примената на супстанцијата за испитување по пат на сонда и примена во храната, и да 
се внимава дозата да биде точно одредена, особено ако храната за испитување се дава 
во храната. 

1.6.5. Период на набљудување 

Сите животни треба да се набљудуваат секојдневно, и да се бележат знаците на 
токсичност и други релевантни клинички својства, вклучително и времето на прва појава, 
степенот и траењето. 

1.6.6. Постапка 

По мерењето на животните, супстанцијата за испитување се применува по соодветен пат. 
Ако се смета за релеватно, пред примената на супстанцијата животните може да се 
изгладнат. 

Апсорпција 

Брзината и степенот на апсорпција на применетата супстанција може да се процени со 
употреба на разни методи, со или без референтни групи23, на пример со: 

— одредување на количината на супстанција за испитување и/или метаболити во 
секретите како урина, жолчка, измет, испуштен воздух и преостанат воздух во трупот, 

                                                           
23 Во овој метод под референтна група се подразбира онаа во која супстанцијата за испитување се 
нанесува по друг пат кој овозможува целосна биолошка достапност на дозата 
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— споредба на биолошката реакција (на пр. истражување на акутната токсичност) меѓу 
испитните и контролните и/или референтните групи, 

— споредба на количината на супстанција и/или нејзините метаболити излачени во 
бубрегот кај испитните и референтните групи, 

— одредување на површината на супстанцијата за испитување и/или нејзините 
метаболити под кривата која претставува ниво на плазма во време и споредба со 
податоците добиени за референтната група. 

Дифузија 

Засега достапни се два приоди, од кои едниот или двата може да се користат за анализа на 
моделот на дифузија: 

— до корисни квалитативни информации се доаѓа со техники за авторадиографија на 
целото тело, 

— до квалитативни информации се доаѓа со усмртување на животните во различни 
временски периоди по изложувањето и одредување на концентрација и количина на 
супстанцијата за испитување и/или нејзините метаболити во ткивата и органите. 

Излачување (екскреција) 

Во студиите за излачување се собира урина, измет, испуштен воздух и во некое околности, 
преостанат воздух во трупот. Количината на супстанција за испитување и/или метаболити 
во тие излачувања се мери неколку пати по изложувањето, се додека не се излачат 95% 
од применетата доза или во траење од седум дена, доколку не се достигне тој процент . 

Во посебни случаи може да биде потребно да се земе предвид излачувањето на 
супстанцијата за испитување во млекото на испитуваните животни кои дојат. 

Метаболизам 

За да се утврди интензитетот и моделот на метаболизам, биолошките примероци треба 
да се анализираат со соодветни техники. Структурите на метаболитот треба да се 
разјаснат и да се предложат соодветни метаболички патишта за да се добијат одговори 
на прашањата кои произлегуваат од претходните токсиколошки студии. За да се добијат 
информации за метаболичките патишта можеби ќе биде корисно истражувањата да се 
спроведат in vitro. 

Додатните информации за односот меѓу метаболизмот и токсичноста може да се добијат 
од биохемиските студии, како што е одредување на ефектите на ензимските системи кои 
имаат удел во метаболизмот, уништување на ендогени непротеински сулфидрилни 
соединенија и поврзување на супстанцијата со макромолекули. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Според видот на истражувањето кое се спроведува, податоците треба да се сумираат и да 
се прикажат во табела и, кога е можно, да се илустрираат со графички приказ. За секоја 
група за испитување треба да се наведат по можност средни и статистички варијации на 
мерење во однос на време, дозирање, ткива и органи. Степенот на апсорпција, 
количината и брзината на излачување треба да се одреди со соодветни методи. Кога се 
спроведуваат студии за метаболизам, треба да се наведе структурата на 
идентификувани метаболити и да се прикажат можните метаболички патишта. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Според видот на студија која се спроведува, извештајот за испитувањето треба, ако е 
можно, да ги содржи следните информации: 
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— вид, сој, потекло, услови во околината, исхрана, 

— карактеризација на етикетираниот материјал, кога се користи, 

— користени висини на доза и интервали, 

— патишта на примена и евентуално користен носач(вехикулум), 

— набљудувани токсични и други ефекти, 

— методи за одредување на супстанцијата за испитување и/или метаболитите во 
биолошките примероци, вклучително испуштен воздух, 

— табеларен приказ на мерења по пол, доза, режим, време, ткива и органи, 

— приказ на степенот на апсорпција и излачување во време, 

— методи за карактеризација и идентификација на метаболити во билошки примероци, 

— методи за биохемиски мерења кои се однесуваат на метаболизам, 

— предложени патишта за метаболизам, 

— дискусија за резултатите, 

— интерпретација на резултатите. 

3.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

4. ДЕЛА 

Види Општ вовед Дел Б. 

 

 

Б.37. ОДЛОЖЕНА НЕВРОТОКСИЧНОСТ НА ОРГАНОФОСФОРНИ СУПСТАНЦИИ ПО 
АКУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Кај процената и вреднувањето на токсичните ефекти важно е да се земе предвид 
потенцијалот на одредени класи да предизвикаат посебни типови на невротоксичност која 
можеби не е можно да се открие во други студии за токсичност. За одредени 
органофосфорни супстанции забележано е дека предизвикуваат одложена 
невротоксичност, и затоа би требало да станат предмет на евалуација. 

За определување на супстанции кои може да предизвикаат одложена полиневропатија 
може да се употребат in vitro скрининг тестови; меѓутоа, негативните наоди не се доказ 
дека супстанцијата за испитување не е невротоксична. 

Види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Органофосфорните супстанции опфаќаат нејонизирани органофосфорни естри, тиоестри 
или анхидриди на органофосфорни, органофосфорести или органофосфамидни 
киселини или сродни тиофосфорни, тиофосфорести или тиофосфамидни киселини или 
други супстанции кои може да предизвикаат одложена невротоксичност која понекогаш се 
среќава во оваа класа на супстанции. 

Одложената невротоксичност е синдром кој се поврзува со продолжено одлагање на 
првата појава на атаксија, дистална аксонопатија во ’рбетниот мозок и периферните нерви, 
и инхибиција и стареење на неуропатска целна естераза  (НТЕ) во неутралното ткиво. 
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1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтната супстанција може да се испита со позитивна контролна група и на тој начин 
да се докаже дека во лабораториските услови за испитување реакцијата на испитуваната 
врста не се променила значајно. 

Пример на  невротоксична супстанција со широка употреба е три-о-толил фосфат (CAS 
78-30-8, EINECS 201-103-5, CAS номенклатура:  Фосфорна киселина, трис (2-
метилфенил)естер)  на фосфорна киселина, познат како трис-о-крезилфосфат. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување се дава орално во една доза на домашни кокошки кои по 
потреба се заштитени од акутни холинергички ефекти, кога е соодветно. Животните се 
набљудуваат 21 ден за аномалии во однесувањето, атаксија и парализа. Биохемиските 
мерења, особено (НТЕ), се спроведуваат на кокошките кои се произволно избрани од 
секоја група, обично 24 и 48 часа по третирањето. Дваесет и еден ден по изложеноста, 
останатите кокошки се усмртуваат и се спроведува хистопатолошки преглед на избраните 
нервни ткива. 

1.5. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.5.1. Подготовки 

Здрави млади возрасни кокошки без вирусни заболувања кои би можеле да влијаат на 
истражувањето, кои не примаат никакви лекови и не покажуваат неправилности во одот 
треба произволно да се изберат и да се сместат во третираната и контролната група, за 
потоа да се прилагодат на лабораториските услови најмалку пет дека пред почетокот на 
студијата. 

Треба да се користат кафези или ограден простор со доволна големина за да им се 
овозможи на кокошките слободно да се движат, и лесно да се забележи одот. 

Дозирањето на супстанцијата за испитување најчесто треба да се спроведе со орална 
интубација, со желатински капсули, или некоја споредлив метод. Течностите може да се 
даваат неразредени или растворени во соодветен носач(вехикулум) како на пример 
пченкарно масло; ако е можно, цврстите супстанции треба да се растворат бидејќи 
апсорпцијата на големи дози на цврсти супстанции во желатински капсули може да биде 
недоволно ефикасна. За сите носач(вехикулум)и освен вода, токсичните карактеристики 
треба да бидат познати, а доколку не се, треба да се утврдат пред испитувањето. 

1.5.2. Услови за испитување 

1.5.2.1. Животни за испитување 

Се препорачува да се користат млади возрасни домашни несилки (Gallus gallus domestícus), 
на возраст од 8 до 12 месеци. Треба да се користат сорти и соеви со стандардна големина, 
и кокошки кои израснале во услови кои им овозможиле слободно движење. 

1.5.2.2. Број и пол 

Освен третираната група, треба да се употреби и контролна група со носач(вехикулум) и 
позитивна контролна група. Контролната група со носач треба да се третира на ист начин 
како и третираната група, освен што супстанцијата за испитување не се дава. 

Во секоја група треба да има доволен број на кокошки за да може најмалку шест да се 
усмртат за биохемиска анализа (три во секоја од двете временски точки), а шест да 
преживеат во 21-дневниот период на набљудување за патологијата. 

Позитивната контролна група може да се води истовремено, или како контролна група врз 
основа на неодамнешни искуства. Таа група треба да содржи најмалку шест кокошки 
третирани со позната супстанција со одложено невротоксично делување, три кокошки за 
биохемиска анализа и три кокошки за патологија. Се препорачува периодично ажурирање 
на претходно собрани податоци. Доколку лабораторијата која ги спроведува испитувањата 
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смени некои од важните елементи (на пр. сој, исхрана, услови за сместување), треба да се 
развијат нови податоци за позитивна контрола. 

1.5.2.3. Висини на доза 

За определување на висината на доза која ќе се користи во главната студија треба да се 
спроведе прелиминарна студија во која ќе се користи соодветен број на кокошки и групи 
третирани со различни висини на доза. Во прелиминарната студија обично нужна е 
одредена смртност за да се одреди соодветна доза за главната студија. Сепак, за 
превенција на смрт по акутни холинергички ефекти, може да се примени атропин или 
некој друг заштитен агенс за кој е познато дека не влијае на одложените невротоксични 
реакции. За процена на максималната доза на супстанцијата за испитување која не 
доведува до смртност може да се употреби цела низа на методи за испитување (види 
метод Б.1. бис). Во изборот на доза исто така може да бидат корисни и претходно 
добиените податоци за кокошки или други токсиколошки информации. 

Висината на доза на супстанцијата за испитување во главната студија треба да биде што 
е можно поголема, земајќи ги предвид резултатите од прелиминарната студија за избор 
на доза и горната граница на висина на доза од 2 000 mg/kg телесна тежина. 
Евентуалната смртност до која може да дојде не би смеела да влијае на преживувањето 
на доволен број на животни за биохемиска анализа (шест) и хистолошка анализа (шест) 
по 21 ден. Сепак, за превенција на смрт поради акутни холинергички ефекти, може да се 
примени атропин или некој друг заштитен агенс за кој е познато дека не влијае на 
одложените невротоксични реакции. 

1.5.2.4. Граничен тест 

Ако тестот при висина на доза од најмалку 2 000 mg/kg телесна тежина/ден, со примена на 
постапките опишани за оваа студија, не произведе видливи токсични ефекти и ако врз 
основа на податоците за структурно сродните супстанции не се очекува токсичност, 
студијата со примена на повисока доза може да се смета за непотребна. Граничниот тест е 
релевантен само доколку изложеноста на луѓе не укажува на потребата за примена на 
повисоки дози. 

1.5.3. Период на набљудување 
Периодот на набљудување треба да изнесува 21 ден. 

1.5.4. Постапка 

По примената на заштитен агенс со кој се спречува смрт по акутниот холинергички ефект, 
супстанцијата за испитување се дава во една доза. 

Општо набљудување 

Набљудувањето треба да започне веднаш по изложувањето. Сите кокошки треба 
внимателно да се набљудуваат неколку пати во текот на првите два дена, а потоа 
најмалку еднаш дневно во текот на 21 ден или до планираното усмртување. Сите знаци 
на токичност треба да се бележат, вклучително и времето на прва појава, вид, сериозност 
и времетраење на аномалиите во однесувањето. Атаксијата треба да се мери на 
вообичаена скала со четири степени, а парализата треба да се забележи. Најмалку два 
пати неделно кокошките одбрани за патологија треба да се извадат од кафез и одредено 
време да се подложат на присилна моторна активност, како што е качување по скали, со 
што ќе се олесни набљудувањето на минималните токсични ефекти. Животните во 
состојба на умирање и во големо страдање или болка треба да се отстранат штом се 
забележат, хумано да се усмртат и да се изврши аутопсија. 

Телесна тежина 

Сите кокошки треба да се измерат пред нанесувањето на супстанцијата за испитување 
и најмалку еднаш неделно потоа. 
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Биохемиска анализа 

Шест произволно избрани ккокошки од секоја третирана група и контролна група со носач, 
и три кокошки од позитивната контролна група (ако таа група се води истовремено), треба 
да се усмртат неколку дена по дозирањето, а мозокот и лумбарниот ’рбетен мозок се 
препарираат и се проценуваат за анктивноста на инхибицијата на естеразата поврзана со 
невропатското дејство. Освен тоа, може да биде корисно да се препарира и анализира 
ткиво на бедрениот нерв во поглед на активност на инхибиција на естераза поврзана со 
невропатско дејство. Најчесто се усмртуваат по три кокошки од контролната и од секоја 
третирана група по 24 часа, а три по 48 часа, додека по три кокошки од позитивните 
контролни групи се усмртуваат по 24 часа. Ако набљудувањето на клинички знаци на 
интоксикација (која честопати се проценува со набљудување на времето на прва појава на 
колинергички знаци) укажува на тоа дека токсичниот агенс се разградува доста бавно, во тој 
случај можеби е подобро да се земат примероци од ткиво од три кокошки два пати во 
период помеѓу 24 и 72 часа по дозирањето. 

На тие примероци доколку се сметаат за соодветни, може да се спроведат и анализи на 
ацетилколинестараза (AChE). Меѓутоа, до спонтана реактивација на AChE може да дојде in 
vivo и со тоа да се доведе до потценување на потенцијалот на супстанцијата како инхибитор 
на естеразата AChE. 

Макроскопска аутопсија 

Макроскопската некропсија на сите животни (планирано усмртении и усмртени затоа што 
биде во состојба на умирање) треба да го опфати набљудувањето на изгледот на мозокот 
и ’рбетниот мозок. 

Хистопатолошки преглед 

Нервното ткиво на животните кои го преживеале периодот на набљудување и не се 
употребени за биохемиски анализи треба микроскопски да се прегледаат. Ткивата треба 
да се фиксираат in situ, со употреба на техники за перфузија. Секцијата треба да опфати 
cerebellum (среден попречен степен), medulla oblongata, ’рбетен мозок и периферни нерви. 
Секциите на ’рбетниот мозок се земаат од горниот цервикален сегмент, региите на 
средниот торакс и лумбо-сакралните регии. Треба да земат секции од дисталната регија на 
тибијалниот нерв и неговите гранки кон гастрокнемијалниот мускул и секции на нервот на 
бедрото. Секциите треба да се обојат со соодветни бои за миелин и аксон. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Негативните резултати од анализата на крајните точки избрани во овој метод (биохемиски 
испитувања, хистопатолошки прегледи и набљудување на однесувањето) по правило не 
наложуваат потреба од понатамошно испитување на одложена токсичност. За 
двосмислени резултати или резултати од кои не е можно да произлезат податоци, може 
да биде потребна дополнителна евалуација. 

Треба да се обезбедат поединечни податоци. Освен тоа, сите податоци треба да се 
сумираат во табеларна форма во која ќе се прикаже бројот на животни во секоја група на 
почетокот од испитувањето, број на животни со лезии, дејство врз однесувањето или 
биохемиски ефекти, вид и сериозност на лезиите или дејствата, и процент на животни по 
вид и сериозност на лезиите или ефектите. 

Наодите од овие студии треба да се вреднуваат во поглед на инциденци, сериозност и 
корелација на ефектите во однесувањето и биохемиските и хистопатолошките ефекти, 
и евентуални други забележани ефекти кај третираните и контролните групи. 

Нумеричките резултати треба да се вреднуваат во согласност со општо прифатливите 
статистички методи. Изборот на статистички методи кои ќе се користат се врши во рамки 
на планирањето на студијата. 
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3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ  

Извештајот, ако е можно, ги содржи следниве податоци: 

3.1. Животни за испитување: 

— користен сој, 

— број и возраст на животните, 

— потекло, услови за чување, итн.,  

— поединечна тежина на животните на почетокот на тестот. 

3.2. Услови за испитување: 

— детали за подготовката на супстанцијата за испитување, стабилност и хомогеност, 
онаму каде е соодветно, 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— детали за примена на супстанцијата за испитување, 

— детали за квалитетот на храната и водата, 

— образложение за изборот на доза, 

— спецификација на применети дози, вклучително и детали за носач(вехикулум)от, 
волуменот и физичката форма на применетиот материјал, 

— идентитет и детали за примената на секој заштитен агенс. 

3.3. Резултати: 

— податоци за телесна тежина, 

— токсична реакција по група, вклучително и смртност, 

— природа, сериозност и траење на клиничките наоди (дали е реверзибилно или не), 

— детален опис на биохемиските методи и наоди, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

Статистичка обработка на резултати, онаму каде е соодветно. 

Дискусија за резултати. 

Заклучоци. 

 

4. ДЕЛА 

Овој метод соодветствува на ОЕЦД ТГ 418. 
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Б.38. СТУДИЈА ЗА ОДЛОЖЕНА НЕВРОТОКСИЧНОСТ НА ОРГАНОФОСФОРНИ 
СУПСТАНЦИИ-ПОВТОРЕНО ДОЗИРАЊЕ ВО ТЕК НА 28 ДЕНА 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Кај процената и вреднувањето на токсичните ефекти важно е да се земе предвид 
потенцијалот на одредени класи да предизвикаат посебни типови на невротоксичност која 
можеби не е можно да се открие во други студии за токсичност. За одредени 
органофосфорни супстанции забележано е дека предизвикуваат одложена 
невротоксичност, и затоа би требало да станат предмет на евалуација. 

За определување на супстанции кои може да предизвикаат одложена полиневропатија 
може да се употребат in vitro скрининг тестови; меѓутоа, негативните наоди не се доказ 
дека супстанцијата за испитување не е невротоксична. 

Со ова 28-дневно испитување на одложена невротоксичност се добиваат информации за 
можни опасности по здравјето кои би можеле да бидат предизвикани со повторена 
изложеност во ограничен временски период. Се добиваат информации за реакција на 
дозата, а може да се добие и процена на висината на дозата на која не се забележува 
штетен ефект, што може да биде корисно за определување на сигурносни критериуми во 
поглед на изложеноста. 

Исто така, види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Органофосфорните супстанции опфаќаат нејонизирани органофосфорни естри, тиоестри 
или анхидриди на органофосфорни, органофосфорести или органофосфамидни 
киселини или сродни тиофосфорни, тиофосфорести или тиофосфоамидни киселини или 
други супстанции кои може да предизвикаат одложена невротоксичност која понекогаш се 
среќава во оваа класа на супстанции. 

Одложената невротоксичност е синдром кој се поврзува со продолжено одлагање на 
првата појава на атаксија, дистална аксонопатија во ’рбетниот мозок и периферните нерви, 
и инхибиција и стареење на целната невропатска естераза (НТЕ) во нервното ткиво. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Дневните дози на супстанцијата за испитување се даваат орално на домашните кокошки 
во текот на 28 дена. Животните се набљудуваат најмалку еднаш  дневно за аномалии во 
однесувањето, атаксија и парализа се до 14-от дена по последната доза. Биохемиските 
мерења, особено инхибицијата на естеразата која е поврзана со невропатското дејство на 
органофосфорните соединенија (НТЕ), се спроведуваат на кокошките кои се произволно 
избрани од секоја група, обично 24 и 48 часа по третирањето. Две недели по последната 
доза, останатите кокошки се усмртуваат и се спроведува хистопатолошки преглед на 
избраните нервни ткива. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовки 

Здрави млади возрасни кокошки без вирусни заболувања кои би можеле да влијаат на 
истражувањето, кои не примаат никакви лекови и не покажуваат неправилности во одот 
треба произволно да се изберат и да се сместат во третираната и контролната група, за 
потоа да се прилагодат на лабораториските услови најмалку пет дена пред почетокот на 
студијата. 

Треба да се користат кафези или ограден простор со доволна големина за да им се 
овозможи на кокошките слободно да се движат, и лесно да се забележи одот. 

Треба да се спроведе секојдневно орално дозирање, седум дена во неделата, по можност 
со орална интубација или примена на желатински капсули. Течностите може да се даваат 
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неразредени или растворени во соодветен носач(вехикулум) како на пример пченкарно 
масло; ако е можно, цврстите супстанции треба да се растворат бидејќи апсорпцијата на 
големи дози на цврсти супстанции во желатински капсули може да биде недоволно 
ефикасна. За сите носач(вехикулум)и освен вода, токсичните карактеристики треба да 
бидат познати, а доколку не се, треба да се утврдат пред испитувањето. 

1.4.2. Услови за испитување 

1.4.2.1. Животни за испитување 

Се препорачува да се користат млади возрасни домашни несилки (Gallus gallus domesticus), 
на возраст од 8 до 12 месеци. Треба да се користат сорти и соеви со стандардна 
големина, и кокошки кои израснале во услови кои им овозможиле слободно движење. 

1.4.2.2. Број и пол 

Обично се користат три третирани групи и контролна група со носач(вехикулум). 
Контролната група со носач(вехикулум) треба да се третира на ист начин како и 
третираната група, освен што супстанцијата за испитување не се дава. 

Во секоја група птици треба да има доволен број на кокошки за да може најмалку шест да 
се усмртат за биохемиска анализа (три во секоја од двете временски точки), а шест да 
преживеат во 14-дневниот период на набљудување на патологијата. 

1.4.2.3. Висини на доза 

Висините на доза треба да се одберат земајќи ги предвид резултатите од тестот за 
одложена невротоксичност по акутна изложеност, заедно со други постоечки податоци за 
токсичност или кинетика за испитуваното соединение. Највисоката доза треба да се 
избере со цел да предизвика токсични ефекти, по можност одложена невротоксичност, но 
не и смрт ниту очигледно страдање. Потоа, треба да се одберат сите пониски дози за да се 
добијат сите реакции поврзани со дозата, и на крајот најниската доза кај која нема 
забележани штетни ефекти. 

1.4.2.4. Граничен тест (Тест на гранична доза) 

Ако тестот при висина на доза од најмалку 1 000 mg/kg телесна тежина/ден, со примена на 
постапките опишани за оваа студија, не произведе видливи токсични ефекти и ако врз 
основа на податоците за структурно сродните супстанции не се очекува токсичност, 
студијата со примена на повисока доза може да се смета за непотребна. Граничниот тест е 
релевантен само доколку изложеноста на луѓе не укажува на потребата за примена на 
повисоки дози. 

1.4.2.5. Период на набљудување 

Сите животни треба да се набљудуваат најмалку еднаш дневно во текот на периодот на 
изложеност и 14 дена потоа, освен во случаи на планирана аутопсија. 

1.4.3. Постапка 

Животните се дозираат со супстанцијата за испитување седум дена во неделата во 
период од 28 дена. 

Општо набљудување 

Набљудувањето треба да започне веднаш по почетокот на третманот. Сите кокошки треба 
внимателно да се набљудуваат најмалку еднаш дневно во период од 28 дена од 
третманот, и 14 дена по дозирањето или до планираното усмртување. Сите знаци на 
токсичност треба да се бележат, вклучително и времето на првата појава, вид, сериозност 
и траење на аномалиите во однесувањето. Набљудувањето треба да опфати аномалии во 
однесувањето, но да не се ограничи само на нив. Атаксијата треба да се мери на 
вообичаена скала со четири степени, а парализата треба да се забележи. Најмалку два 
пати неделно кокошките треба да се извадат од кафез и одредено време да се подложат 
на присилна моторна активност, како што е качување по скала, со што ќе се олесни 
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набљудувањето на минималните токсични ефекти. Животните во состојба на умирање и 
во големо страдање или болка треба да се отстранат штом се забележат, хумано да се 
усмртат и да се изврши аутопсија. 

Телесна тежина 

Сите кокошки треба да се измерат пред примената на супстанцијата за испитување и 
најмалку еднаш неделно потоа. 

Биохемиска анализа 

Шест произволно избрани кокошки од секоја третирана група и контролна група со 
носач(вехикулум), и три кокошки од позитивната контролна група (ако таа група се води 
истовремено), треба да се усмртат неколку дена по дозирањето, а мозокот и лумбалниот 
’рбетен мозок се препарираат и се анализираат за активноста на инхибицијата на целната 
естераза поврзана со невропатското дејство. Освен тоа, може да биде корисно да се 
препарира и анализира ткиво на бедрениот нерв во поглед на активност на инхибиција на 
целната естераза поврзана со невропатско дејство (НТЕ). Најчесто се усмртуваат по три 
птици од контролната и од секоја третирана група по 24 часа, а три 48 часа по последната 
доза. Доколку резултатите од студијата за акутно дејство или други студии (на пр. 
токсикокинетички) укажуваат дека е пожелно да се одредат други рокови за усмртување 
по последното дозирање, тогаш тие рокови треба да се применат, а причините да се 
документираат. 

На тие примероци доколку се сметаат за соодветни, може да се спроведат и анализи на 
ацетилхолинестараза (AChE). Меѓутоа, до спонтана реактивација на AChE може да дојде in 
vivo и со тоа да се доведе до потценување на потенцијалот на супстанцијата како инхибитор 
на естеразата AChE. 

Макроскопска аутопсија 

Макроскопската некропсија на сите животни (планирано усмртении и усмртени затоа што 
биде во состојба на умирање) треба да го опфати набљудувањето на изгледот на мозокот 
и ’рбетниот мозок. 

Хистопатолошки преглед 

Нервното ткиво на животните кои го преживеале периодот на набљудување и не се 
употребени за биохемиски анализи треба микроскопски да се прегледаат. Ткивата треба 
да се фиксираат in situ, со употреба на техники за перфузија. Секцијата треба да опфати 
cerebellum (среден попречен степен), medulla oblongata, ’рбетен мозок и периферни нерви. 
Секциите на ’рбетниот мозок се земаат од горниот цервикален сегмент, региите на 
средниот торакс и лумбо-сакралните регии. Треба да земат секции од дисталната регија на 
тибијалниот нерв и неговите гранки кон гастрокнемијалниот мускул и секции на нервот на 
бедрото. Секциите треба да се обојат со соодветни бои за миелин и аксон. Првично, 
мискроскопскиот преглед треба да се спроведе на конзервирано ткиво од сите животни во 
контролните и групите со висока доза. Кога постојат докази за ефектите во групата со 
висока доза, микроскопскиот преглед треба исто така да се спроведе на кокошки од 
групите со средна и ниска доза. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

Негативните резултати од анализата на крајните точки избрани во овој метод (биохемиски 
испитувања, хистопатолошки прегледи и набљудување на однесувањето) по правило не 
наложуваат потреба од понатамошно испитување на одложена токсичност. За 
двосмислени резултати или резултати од кои не е можно да произлезат податоци, може 
да биде потребна дополнителна евалуација. 

Треба да се обезбедат поединечни податоци. Освен тоа, сите податоци треба да се 
сумираат во табеларна форма во која ќе се прикаже бројот на животни во секоја група на 
почетокот од испитувањето, број на животни со лезии, дејство врз однесувањето или 
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биохемиски ефекти, вид и сериозност на лезиите или дејствата, и процент на животни по 
вид и сериозност на лезиите или ефектите. 

Наодите од овие студии треба да се вреднуваат во поглед на инциденци, сериозност и 
корелација на ефектите во однесувањето и биохемиските и хистопатолошките ефекти, 
и евентуални други забележани ефекти кај третираните и контролните групи. 

Нумеричките резултати треба да се вреднуваат во согласност со општо прифатливите 
статистички методи. Изборот на статистички методи кои ќе се користат се врши во рамки 
на планирањето на студијата. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот, ако е можно, ги содржи следниве податоци: 

3.1. Животни за испитување: 

— користен сој, 

— број и возраст на животните, 

— потекло, услови за чување, итн.,  

— поединечна тежина на животните на почетокот на тестот. 

3.2. Услови за испитување: 

— детали за подготовката на супстанцијата за испитување, стабилност и хомогеност, 
онаму каде е соодветно, 

— оправданост за изборот на носач(вехикулум), 

— детали за примена на супстанцијата за испитување, 

— детали за квалитетот на храната и водата, 

— образложение за изборот на доза, 

— спецификација на применети дози, вклучително и детали за носачот(вехикулумот), 
волуменот и физичката форма на применетиот материјал, 

— образложение за изборот на други рокови за биохемиска анализа, доколку не се 24 
и 48 часа. 

3.3. Резултати: 

— податоци за телесна тежина, 

— токсична реакција по висина на доза, вклучително и смртност, 

— висина на доза кај која не се забележува штетно дејство, 

— природа, сериозност и траење на клиничкото набљудување (дали е реверзибилно 
или не), 

— детален опис на биохемиските методи и наоди, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите хистопатолошки наоди, 

— статистичка обработка на резултати, онаму каде е соодветно. Дискусија за резултати. 

Заклучоци. 

4. ДЕЛА  

Овој метод соодветствува на ОЕЦД ТГ 419. 
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Б.39. ТЕСТ ЗА НЕПЛАНИРАНА (ВОНРЕДНА) СИНТЕЗА НА ДНК (УДС) НА КЛЕТКИ ОД ЦРН 
ДРОБ КАЈ ЦИЦАЧИ IN VIVO 

1. МЕТОД 

Овој метод претставува репликат на ОЕЦД ТГ 486, Тест за непланирана синтеза на ДНК 
(УДС) на клетки од црн дроб кај цицачи in vivo (1997). 

1.1. ВОВЕД 

Тестот за непланирана синтеза на ДНК (УДС) на клетки од црн дроб кај цицачи in vivo се 
спроведува за да се утврди кои супстанции за испитување во клетките на црниот дроб кај 
животните предизвикуваат поправка на ДНК кај третираните животни (види 1, 2, 3, 4).  

Овој in vivo тест претставува метода за истражување на генотоксични ефекти на хемикалии 
во црниот дроб. Измерената крајна точка претставува показател за оштетување и 
дополнителна поправка на ДНК во клетките на црниот дроб. Црниот дроб најчесто 
претставува главното место на метаболизмот на апсорбирани соединенија. Затоа е 
соодветна за мерење на оштетувањето на ДНК in vivo. 

Доколку постојат докази дека супстанцијата за испитување нема да стигне до целното 
ткиво, тогаш овој тест не е соодветен за употреба. 

Крајниот ефект на непланираната (вонредна)синтеза на ДНК (УДС) се мери со 
одредување на превземањето на обележани нуклеозиди во клетките во кои не се одвива 
редовната синтеза на ДНК (С-фаза). Најчесто користена техника е одредување на 
вградувањето на тимидин обележен со тритиум (3H-TdR) со авторадиографија. За УДС in 
vivo тестовите најчесто се користи црн дроб на стаорци. Може да се користат и други ткива 
освен црниот дроб, но тие не се предмет на овој метод. 

Откривањето на непланирана (вонредна) синтеза на ДНК (УДС) зависи од бројот на ДНК 
бази отстранети со ексцизија и заменети на местото на оштетувањето. Според тоа, тестот 
за непланирана (вонредна) синтеза на ДНК (УДС) е особено корисен за откривање на 
поправката на долги секвенци (20-30 бази). Спротивно на ова, поправката на кратки 
секвенци (1-3 бази) се открива со значително пониска чувствителност. Понатаму, до 
мутагени случувања може да дојде поради отсуство на поправка, погрешна поправка или 
погрешно реплицирање на ДНК лезии. Обемот на непланираната(вонредна) синтеза на 
ДНК (УДС) не е показател дека постапката на поправка е веродостојна. Освен тоа, постои 
можност мутагенот да реагира со ДНК, но оштетувањето на ДНК да не се поправи со 
постапката на ексцизија. Отсуството на посебни информации за активноста на мутагенот 
во тестот за непланирана(вонредна) синтеза на ДНК (УДС) се надокнадува со 
потенцијалната чувствителност на овој краен ефект бидејќи истиот се следи во целиот 
геном. 

Исто така, види Општ вовед Дел Б. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Клетки во тек на поправка: Нето број на зрнца во јадрото (ННГ) поголеми од 
претходно поставените вредности, за коишто причината треба да се утврди во 
лабораторијата која го спроведува тестот. 

Нето број на зрнца во јадро (ННГ): квантитативна мерка за УДС активност на клетките во 
ауторадиографско УСД испитување, која се пресметува со одземање на просечниот број на 
цитоплазматски зрнца во деловите на цитоплазмата кои се еквивалентни на јадрото (ЦГ) од 
бројот на нукларни зрнца (НГ): ННГ=НГ-ЦГ. Износите на ННГ се пресметуваат за 
поединечни клетки и потоа се собира за клетки во култура, во паралелни култури, итн. 

Непланирана (вонредна) синтеза на ДНК (УДС): Синтеза за поправка на ДНК по 
ексцизија и отстранување на онаа низа на ДНК која ја опфаќа областа на оштетувањето 
предизвикано од хемиски супстанции или физички агенс. 
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1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Испитувањето на непланирана (вонредна) синтеза на ДНК (УДС) во клетки на црн дроб на 
цицачи in vivo претставува показател на синтеза за поправка на ДНК по ексцизија и 
отстранување на низа на ДНК која ја опфаќа областа на оштетувањето предизвикано од 
хемиски супстанции или физички агенс. Тестот најчесто се темели на вградување на 3H-TdR 
во ДНК клетки на црн дроб кои имаат ниска фреквенција на клетки во С-фазата од 
клеточниот циклус. Вградувањето на 3H-TdR најчесто се одредува со авторадиографија, 
бидејќи таа техника не е толку чувствителна на попречувањето на клетки од С-фазата како 
на пример употребата на течен сцинтилизациски бројач 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.4.1. Подготовки 

1.4.1.1. Избор на вид на животно 

Најчесто се користат стаорци, но може да се употреби и друг соодветен вид. Треба да се 
користат вообичаено употребувани лабораториски соеви на млади здрави возрасни 
животни. На почетокот од студијата варијацијата во телесната тежина кај животните треба 
да биде минимална и да не надминува ± 20 % од средната вредност за секој пол. 

1.4.1.2. Услови за чување и исхрана 

Се применуваат општите услови наведени во Општиот вовед, дел Б, иако целната 
вредност на влажноста треба да биде 50-60%. 

1.4.1.3. Подготовка на животните 

Здравите млади возрасни животни произволно се распоредуваат во групите за контрола 
и третирање. Кафезите треба да бидат наместени на начин што ќе ги минимизира 
можните ефекти како резултат на неговата поставеност. Животните поединечно се 
идентификуваат и се чуваат во кафези најмалку 5 дена пред почетокот на студијата за да 
им се овозможи прилагодување на лабораториските услови. 

1.4.1.4. Супстанција за испитување/Подготовка 

Пред да се примени дозата на животните, цврстите супстанции за испитување по потреба 
треба да се потопат или суспендираат во соодветни растворувачи или носачи(вехикулуми) 
и да се разредат. Течните супстанции за испитување може директно да се дозираат или 
да се разредат пред дозирањето. Треба да се користат свежи препарати од супстанцијата 
за испитување освен ако податоците за стабилност не укажуваат дека истите е 
прифатливо да се чуваат. 

1.4.2. Услови за испитување 

1.4.2.1. Растворувач/Носач(вехикулум) 

Растворувачот/носачот(вехикулумот) не треба да произведе токсични ефекти при 
користени нивоа на доза и не треба да постои сомнеж за хемиска реакција со 
супстанцијата за испитување. Доколку се применуваат помалку познати 
растворувачи/носачи(вехикулуми), нивното вклучување во испитувањето треба да биде 
поткрепено со податоци кои укажуваат на нивната погодност. Се препорачува употребата 
на воден растворувач/носач(вехикулум) секојпат кога е можно. 

1.4.2.2. Контроли 

Во секој дел од експериментот кој се спроведува независно, треба да се вклучат 
паралелни позитивни и негативни контроли (растворувач/носач(вехикулум)). Освен за 
третманот со супстанцијата за испитување, животните во контролната група треба да се 
третираат на ист начин како и животните во третираните групи. 

Позитивните контроли треба да бидат супстанции за кои е познато дека предизвикуваат 
синтеза на ДНК (УДС) доколку се применуваат на степени на изложеност кај кои се очекува 
очигледно зголемување во однос на подлогата. Позитивните контроли за кои е потребно 
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метаболичко активирање треба да се користат во дози кои предизвикуваат умерена 
реакција (4). Дозите може да се изберат на начин на кој ќе бидат јасни, но личноста која ќе 
ги чита резултатите сепак да не може веднаш да го види идентитетот на кодираните 
микроскопски препарати. Примерите на супстанции за позитивна контрола опфаќаат: 

 

Може да се користат и други соодветни супстанции  за позитивна контрола. Прифатливо е 
супстанциите за позитивна контрола да се применат на начин понаков од примената на 
супстанцијата за испитување. 

1.5. ПОСТАПКА 

1.5.1. Број и пол на животните 

Треба да се користи соодветен број на животни за да може да се земат предвид 
природните биолошки разлики во поединечните реакции што се јавуваат како резултат на 
тестот. Бројот на животни треба да изнесува најмалку три примероци погодни за анализа 
по група.  Доколку од претходните студии постои значајна база на податоци, доволно е да 
има само едно или две животни во паралелните негативни и позитивни контролни групи. 

Доколку во текот на студијата на располагање стојат податоци од студии спроведени на 
истиот животински вид со примена на истиот начин на изложеност, кои докажуваат дека 
нема значајни разлики во токсичноста во поглед на полот, ќе биде доволно испитување на 
еден пол, по можност машки. Во случаи кога изложеноста на луѓе на одредени хемикалии 
може да биде поврзана со полот, како што е случај со одредени фармацевтски агенси, 
тестот треба да се спроведе на животни од соодветниот пол. 

1.5.2. Распоред за третирање 

Супстанциите за испитување најчесто се применуваат еднократно. 

1.5.3. Висини на доза 

Вообичаено се користат најмалку две нивоа на доза. Највисоката доза се дефинира како 
доза која предизвикува такви знаци на токсичност поради кои се очекува при повисока доза 
со истиот режим на дозирање да предизвикаат смртност. Општо земено, пониската доза 
треба да изнесува 50% до 25% од високата доза. 

Супстанциите кои во ниски нетоксични дози имаат специфично биолошко делување (како 
хормони и митогени) може да бидат исклучени од критериумите за определување на доза и 
треба да се оченуваат за секој случај засебно. Доколку во недостаток на соодветни 
податоци се спроведе студија за определување на обем, тогаш таа треба да се спроведе 
во истата лабораторија, на истиот вид на животни, сој, пол и со ист режим на третирање 
како и во главната студија. 

Највисоката доза исто така може да се дефинира како доза која предизвикува појава на 
некои показатели на токсичност во црниот дроб (на пр. Пикнотички нуклеус). 

1.5.4. Граничен тест (Тест на гранична доза) 
Ако тестот при една висина на доза од најмалку 2 000 mg/kg телесна тежина, применета 
еднократно или во два наврати истиот ден, не произведе видливи токсични ефекти и 
доколку врз основа на податоците за структурно сродните супстанции не се очекува 

Време на земање Супстанција CAS бр. EINECS бр. 

Рано земање примероци (2-
4 часа) 

Н-нитросодиметиламин 62-75-9 200-249-8 

Доцно земање примероци 
(12-16 часа) 

Н-2-
флуоренилацетамид (2-

ААФ) 

53-96-3 200-188-6 
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генотоксичност, целосна студија можеби нема да биде потребна. Очекуваната 
иложеност на луѓето може да укаже на потребата во граничниот тест да се примени 
повисока доза. 

1.5.5. Примена на дози 

Супстанцијата за испитување најчесто се применува со орална интубација со употреба на 
желудечна сонда или соодветна цевка за интубација. И други начини на изложеност може 
да бидат прифатливи само доколку се оправдани. Сепак, не се препорачува 
интраперитонеалниот начин бидејќи може да дојде до директна изложеност на црниот 
дроб на супстанцијата за испитување, а не преку циркулаторниот систем.   Максималниот 
волумен на течност што може да се примени одеднаш со орална интубација или инјекција 
зависи од големината на животното што се испитува. Волуменот не треба да надмине 2 
ml/100 g телесна тежина. Употребата на поголем волумен од овој треба да биде 
оправдана. Освен кај надразнувачки и нагризувачки супстанции, кои при повисоки 
концентрации обично предизвикуваат негативни ефекти, варијацијата на волуменот треба 
да се сведе на минимум со прилагодување на концентрацијата за да се овозможи 
константен волумен на сите нивоа на доза. 

1.5.6. Подготовка на клетки од црн дроб 

Клетките од црн дроб на третирани животни се подготвуваат 12-16 часа по дозирањето. 
Најчесто потребно е дополнително порано земање примероци (најчесто два до четири часа 
по третирањето), освен ако постоијасен позитивен ефект во рок од 12-16 часа. Сепак, може 
да се применат и алтернативни рокови за земање примероци доколку тоа е оправдано врз 
основа на токсикокинетички податоци. 

Краткотрајните култури на клетки од црн дроб на цицачи најчесто се добиваат со 
перфузија на црниот дроб in situ со колагеназа по што се остава свежо одвоените клетки 
од црн дроб да се прицврстат на соодвентна површина. Клетките од црн дроб на 
животните од негативната контролна група треба да имаат стапка на преживување (5) од 
најмалку 50%. 

1.5.7. Одредување на непланирана (вонредна)синтеза на ДНК (УДС) 
Свежо изолирани клетки од црн дроб на цицачи обично доволно долго се инкубираат со 
средство кое содржи 3H-TdR, на пример, 3-8 часа. На крајот од периодот на инкубација, 
средството треба да се отстрани од клетките кои потоа треба да се инкубираат, со 
средство кое содржи прекумерна количина на необележен тимидин за да се намали 
преостанатата радиоактивност по вградувањето (‘cold chase’). Клетките потоа се плакнат, 
фиксираат и сушат. За продолжено време на инкубација, постапката „cold chase“ можеби 
нема да биде потребна. Препаратите се потопуваат во емулзија за авторадиографија и се 
оставаат изложени во темно (на пр. во ладилник 7-14 дена), се развиваат, се обојуваат а 
потоа се пребројуваат изложените сребрени зрнца. Од секое животно се подготвуваат два 
до три препарати. 

1.5.8. Анализа 

Подготвените препарати треба да содржат доволно клетки со нормална морфологија 
за да се овозможи значајно оценување на УДС. Препаратите се прегледуваат 
микроскопски за знаци на очигледна цитотоксичност (на пр. пикноза, намалување на 
степени на радиоактивен изотоп). 

Препаратите треба да се кодираат пред пребројувањето на зрнцата. Вообичаено се 
анализираат 100 клетки од секое животно врз основа на најмалку два препарати; доколку 
се анализираат помалку од 100 клетки/животно, за тоа треба да постои оправдана 
причина. Бројот на зрнца не се анализира за јадрата од С-фазата, но може да се забележи 
сразмерот на клетки од С-фаза. 

Количината на 3H-TdR вградена во јадрата и цитопазмата на морфолошки нормални 
клетки, што се воочува со депонираните сребрени зрнца, треба да се утврди со соодветни 
методи. 
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Бројот на зрнцата се одредува во јадрата (нуклеусни зрнца, НГ) и на површините на 
цитоплазма кои се еквивалентни на јадрото (зрнца на цитоплазма, ЦГ). Бројот на зрнца на 
ЦГ се одредува со или врз основа на најсилно обележаните површини на цитоплазмата, или 
од просекот на две до три зрнца на цитоплазма од произволн избрани површини во близина 
на јадрото. Може да се применат и други методи на броење (на пр. броење на цели 
клетки), доколку нивната оправданост може да се докаже (6). 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Треба да се обезбедат поединечни податоци и препарати за секое животно. Освен тоа, 
сите податоци треба да се сумираат во табеларна форма. Нето бројот на нуклеусни зрнца 
(ННГ) се пресметува за секоја клетка, секое животно и за секоја доза и време со одземање 
на бројот на ЦГ од бројот на НГ. Доколку се бројат „клетки во тек на поправка“, 
оправданоста на критериумите за нивното дефинирање треба да се докаже и да се темели 
на претходно познати податоци или податоци од паралелни податоци од групи за 
негативна контрола. Нумеричките податоци може да се оценат со употреба на статистички 
методи. Доколку се употребат, статистичките тестови треба да се изберат, а нивната 
оправданост да се докаже пред спроведување на студијата.  

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Примерите за критериуми за позитивни/негативни реакции опфаќаат: 

Позитивни:  

(i) ННГ вредности над претходно поставен праг чија оправданост е докажана врз основа 
на претходни лабораториски податоци; или  

(ii) ННГ вредности значително поголеми од паралелната контрола; 

Негативни:  

(i) ННГ вредности во рамките на/под претходен праг на контрола; или 

(ii) ННГ вредности незначително поголеми од паралелната контрола. 

Треба да се разгледа биолошката релевантност на податоците: т.е. да се земат предвид 
пареметри како што се варијациите меѓу одредени животни, односот доза-реакција и 
цитотоксичноста. Во процената на резултатите од тестот може да се користат статистички 
методи како помошно средство. Сепак, статистичкото значење не би требало да биде 
единствениот одлучувачки фактор врз основа на кој ќе се утврди позитивна реакција. 

Иако повеќето експерименти ќе дадат јасни позитивни или негативни резултати, во ретки 
случаи групата на собрани податоци нема да овозможи да се донесе категоричен заклучок 
за дејството на супстанцијата за испитување. Резултатите може да останат двосмислени 
или сомнителни без оглед на бројот на повторени експерименти. 

Позитивниот резултат од тестот за непланирана синтеза на ДНК (УДС) на клетки од црн 
дроб на цицачи in vivo покажува дека супстанцијата за испитување предизвикува 
оштетување на ДНК во клетките на црниот дроб кај цицачи in vivo кое може да се поправи 
со непланирана синтеза на ДНК in vitro. Негативниот резултат покажува дека, под условите 
за испитување, супстанцијата не предизвикува оштетување на ДНК која може да се открие 
со овој тест. 

Треба да се дискутира за веројатноста дека супстанцијата за испитување ќе стигне до 
главниот крвоток или конкретно до целното ткиво (на пр. системска токсичност). 
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3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот треба да ги содржи следниве податоци: 

Растворувач/Носач: 

— оправданост за изборот на носач, 

— растворливост и стабилност на супстанцијата за испитување во 
растворувачот/носачот, ако се познати.  

Животни за испитување: 

— користен вид/сој, 

— број, возраст и пол на животните, 

— потекло, услови за чување, исхрана, итн.,  

— поединечна тежина на животните на почетокот на тестот, вклучително и опсег на 
телесна тежина, средна вредност и стандардно отстапување за секоја група, 

Услови за испитување: 

— позитивни и негативни контроли со носач(вехикулум)/растворувач, 

— податоци од студија за определување на обем, ако била спроведена, 

— образложение за изборот на висина на доза, 

— детали од подготовката на супстанцијата за испитување, 

— детали за примена на супстанцијата за испитување, 

— образложение за начинот на примена, 

— методи за потврдување дека испитуваниот агенс стигнал до главниот крвоток или 
целно ткиво, ако е применливо, 

— начин на пресметување на концентрацијата на супстанцијата за испитување во 
храна/вода за пиење (ppm) во вистинската доза (mg/kg телесна тежина/ден), ако е 
применливо, 

— детали за квалитетот на храната и водата, 

— детален опис на распоредот за третирање и земање примероци, 

— методи за мерење на токсичност, 

— метод за подготовка на клетки од црн дроб и култури, 

— користена авторадиографска техника, број на подготвени препарати и број на 
анализирани клетки, 

— критериуми за евалуација, 

— критериуми според кои студиите се сметаат за позитивни, негативни или 
двосмислени, 

Резултати: 

— поединечни препарати, средна вредност на животни и групи за нуклеозни зрнца, 
ситоплазмични зрнца и нето нуклозни зрнца, 

— односот доза-реакција, ако е применливо, 

— статистичка евалуација, ако постои, 

— знаци за токсичност, 
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— истовремени негативни (растворувач/носач(вехикулум)) и податоци за позитивни 
контроли, 

— претходни податоци (растворувач/носач(вехикулум)) за негативни и позитивни 
контроли со опсег, средна вредност и стандардно отстапување, 

— број на „клетки во процес на поправка“ ако се утврдени, 

— број на клетки во С-фаза ако е утврден, 

— преживување на клетки.  

Дискусија за резултати. 

Заклучоци. 
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Б.40. IN VITRO  ИСПИТУВАЊЕ НА НАГРИЗУВАЊЕ НА КОЖАТА: ТЕСТ НА ТРАНСКУТАН 
ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР (ТЕР) 

1. МЕТОД 

Овој метод за испитување соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 430 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Нагризувањето на кожата се однесува на предизвикување на нереверзибилно 
оштетување на кожата по примена на материјалот за испитување (според дефиницијата 
од Глобално усогласениот систем за класификација и означување на хемиски супстанции 
и соединенија (ГХС)) (1). Овој метод обезбедува постапка со која оцената на 
нагризувачките својства не се спроведува на живи животни. 

Во процената на нагризувачкото дејство на кожата традиционално се користат 
лабораториски животни (2). Со оглед на грижата за животните и во напорите во таа 
постапка да се избегне болка и страдање на животните, методот за испитување Б.4. е 
ревидиран за со него да се овозможи одредување на нагризувачкото дејство на кожата со 
употреба на алтернативни in vitro методи со кои на животните не им се нанесува болка 
ниту страдање. 

Прв чекор во дефинирањето на алтернативните тестови кои можат да се користат за 
испитување на нагризувачкото дејство на кожата во регулаторни цели беше 
спроведувањето на предвалидациски студии (3). Потоа, за методот за процена на 
нагризувачкото дејство на кожата in vitro (4)(5) се спроведе формална валидациска студија 
(6)(7)(8). Врз основа на резултатите од тие студии и друга објавени дела се даде 
препорака во процената на нагризувачкото дејство на кожата in vivo да се користат 
следните тестови (9)(10)(11): тест на модел на човечка кожа (види метод на тестирање Б.40 
бис) и тест на транскутан електричен отпор (овој метод). 

Во студијата за валидација и во други објавени студии утврдено е дека тестот за 
транскутан елeктричен отпор (ТЕР) врз кожа на стаорец (12)(13) може веродостојно да 
се разликуваат познати и непознати средства со нагризувачки својства врз кожата (5)(9). 

Во овој метод се опишува тестот кој овозможува идентификација на нагризувачки хемиски 
супстанции и соединенија. Освен тоа, потпирајќи се на други елементи за одредување кои 
се темелат на постоечки информации (на пр. pH вредност, однос помеѓу структурата и 
дејството, податоци за луѓе и/или животни), методот додатно овозможува идентификација 
и на ненагризувачки супстанции и соединенија. (1)(2)(11)(14). Тој не дава соодветни 
информации за надразнувачкото дејство на кожата, ниту овозможува понатамошна 
подкатегоризација на нагризувачки супстанции според Глобално усогласениот систем за 
категоризација (ГХС) (1). 

За целосно вреднување на локалните ефекти на кожата по еднократната дермална 
изложеност, се препорачува да се следи стратегијата на секвенцијално испитување 
претставена во додатокот на методот за испитување Б.4. (2) и предвидена со Глобално 
усогласениот систем за категоризација (ГХС) (1). Оваа испитна стратегија опфаќа 
спроведување на in vitro тестови за докажување на нагризувачко (како што се опишува во 
оваа метода) и надразнувачко дејство врз кожата пред евентуалното спроведување на 
испитувањето на живи животни. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Нагризување на кожата in vivo: е предизвикување на нереверзибилно оштетување на 
кожата: конкретно, видлива некроза на епидермотисот и дермисот по примената на 
супстанцијата за испитување во траење од најмногу 4 часа.  Нагризувачките реакции се 
одликуваат со појава на чиреви, крварење, крвави красти, и на крајот од 14-дневното 
набљудување, губиток на бојата на кожата поради недостаток на пигмент, цели површини 
зафатени со алопеција и лузни. Со цел да се оценат одредени сомнителни лезии, треба 
да земе предвид хистопатолошки преглед. 
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Транскутан електричен отпор (ТЕР): Преставува мерење на електрична импеданса на 
кожата, изразена како вредност на отпор во кило оми. Едноставен, робусен метод за 
процена на заштитната функција со бележење на преминот на јони во кожата со примена 
на Витсонов мост. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Табела 1 

Референтни хемикалии 

 

Повеќето од наведените хемикалии се превземени од пописот на хемикалии избрани за 
меѓународната валидациска студија на Европскиот центар за валидација на алтернативни 
методи (ЕЦВАМ) (4). Избрани се врз основа на следните критериуми: 

(i) еднаков број на нагризувачки и ненагризувачки супстанции; 

(ii) комерцијално достапни супстанции од повеќето релевантни хемиски класи; 

(iii) вклучување на високо нагризувачки како и послабо нагризувачки супстанции за да се 
овозможи разликување врз основа на потенцијалот за нагризување; 

(iv) избор на хемикалии со кои може да се ракува во лабораторија, а да не поставуваат 
друга опасност освен нагризување.  

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Материјалот за испитување се нанесува во времетраење од 24 часа на епидермални 
површини на дискови на кожата во дводелен систем за испитување во кој дисковите на 
кожата функционираат како преграда меѓу двата оддела. Дисковите кожа се земаат од 
хумано усмртени стаорци на возраст од 28-30 дена. Нагризувачките материјали се 
идентификуваат по способноста да доведат до губиток на интегритетот и заштитната 
функција на нормалниот stratum corneum, која се мери како смалување на ТЕР вредноста 
под нивото на прагот (12). За ТЕР вредноста кај стаорци, вредноста на прагот во износ од 5 
kΏ е одбрана врз основа на многубројни податоци за широкиот спектар на хемикалии кај кои 

Име EINECS бр. CAS бр.  

1,2 - диаминопропан 201-155-9 78-90-0 Високо нагризувачка 

Акрилна киселина 201-177-9 79-10-7 Високо нагризувачка 

2-терт. бутилфенол 201-807-2 88-18-6 Корозивна 

Калиум хидроксид (10%) 215-181-3 1310-58-3 Корозивна 

Сулфурна киселина (10%) 231-639-5 7664-93-9 Корозивна 

Октанска киселина (каприлна 
киселина) 

204-677-5 124-07-02 Корозивна 

4-амино-1,2,4-триазол 209-533-5 584-13-4 Не е корозивна 

Еугенол 202-589-1 97-53-0 Не е корозивна 

Фенетил бромид 203-130-8 103-63-9 Не е корозивна 

Тетрахлороетилен 204-825-9 27-18-4 Не е корозивна 

Изостеаринска киселина 250-178-0 30399-84-9 Не е корозивна 

4-(Метилтио)-бензалдехид 222-365-7 3446-89-7 Не е корозивна 
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поголемиот број вредности јасно биле или значајно над (често > 10 kΩ) или значајно под 
(често < 3 kΩ) од оваа вредност (12). Општо земено, материјалите кои немаат 
нагризувачко дејство животните а се надразнувачки или нагризувачки не ја намалуваат 
ТЕР вредноста под вредноста на овој праг. Понатаму, употребата на други подготовки на 
кожа или друга опрема може да ја измени вредноста на прагот, што ќе доведе до 
понатамошна валидација. 

Во постапката за испитување вградена е и фазата на врзување на бои со која се 
потврдуваат позитивни резултати за ТЕР во вредности околку 5 kΩ. Со постапката на 
врзување бои се одредува дали може зголемувањето на јонската пропусливост да се 
припише на физичкото уништување на stratum corneum. Се покажа дека со ТЕР методот со 
примена на кожа од стаорци може да се предвиди нагризувачкото дејство in vivo кај зајаци 
кои се проценуваат според методот за испитување Б.4. (2). Треба да се напомене дека 
тестот кој се спроведува in vivo на зајаци е исклучително конзервативен во поглед на 
нагризување и надразнување на кожата во споредба со тестот со крпчиња на модел на 
човечка кожа (human skin patch test) (15).  

1.5. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.5.1. Животни 

Стаорците се најсоодветни животни за овој метод бидејќи чувствителноста на 
нивната кожа на хемикалијата на ова место е претходно докажана (10). Возраста (во 
која се собира кожата) и сојот на стаорци се особено важни за да се обезбеди дека 
фоликулите на влакното се во латентна фаза пред почетокот на раст на влакната. 

Влакната на грбот и колковите на младите, околу 22 дена стари мажјаци или женки 
стаорци (од сојот Вистар или некој споредлив сој) внимателно се отстрануваат со 
мали ножички. Потоа, животните се измиваат со нежно бришење додека 
потстрижената површина се потопува во антибиотски раствор (кој содржи, на пример, 
стрептомицин, пеницилин, хлорамфеникол и амфотерицин во концентрации кои се 
ефективни во инхибицијата на растот на бактерии). Животните повторно се измиваат 
со антибиотици третиот или четвртиот ден по првото миење и се користат во рок од 
три дена по второто миење, кога stratum corneum е закрепнат од отстранувањето на 
влакната. 

1.5.2. Подготовка на дискови на кожа 

Животните хумано се усмртуваат кога се 28-30 дена стари, оваа возраст е важна. Од 
секое животно се отстранува кожата од страничниот дел на грбот од која со 
внимателно лупење се вади прекумерната поткожна маст. Се отстрануваат дискови 
кожа, од кои секој има дијаметар околу 20 mm. Пред употреба, дисковите кожа може 
да се складираат доколку се покаже дека резултатите за позитивната и негативната 
група истоветни со резултатите добиени со свежа кожа. 

Секој диск кожа се става преку еден крај на тефлонска (политетрафлуороетиленска) 
цевка, обезбедувајќи дека епидермалната површина е во допир со цевката. Гумениот 
О-прстен се притиснува преку работ на цевката за цврсто да ја држи кожата, а 
вишокот ткиво да се отстрани. Димензиите на цевката и О-прстенот се прикажани на 
Слика 2. Потоа гумениот О-прстен по должина на тефлонската цевка внимателно се 
запечатува со петролеумски гел. Цевката се внесува во рецептивна комора која 
содржи раствор на MgSO4  во која цевката ја држи пружина со штипка (Слика 1). 
Дискот кожа треба целосно да се потопи во раствор на MgSO4. Од кожата на еден 
стаорец може да се добијат 10-15 дискови кожа. 

Пред да започне тестирањето на кожата, се мери електричниот отпор на два диска 
кожа како постапка со која се котролира квалитетот на кожата на секое животно. 
Двата диска треба да произведат вредност на отпорот поголем од 10 kO, за да може 
остатокот дискови да се користат за тестот. Доколку вредноста на отпорот е помала 
од 10 kO, останатите дискови од таа кожа треба да се отфрлат. 
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1.5.3. Примена на супстанциите за испитување и контрола 

За секоја студија треба да се користат паралелни позитивни и негативни контроли за 
да се постигне соодветен ефект на моделот за испитување. Треба да се користат 
дискови кожа од едно животно. Како позитивни и негативни контролни супстанции се 
предлагаат 10 M хлороводородна киселина, односно дестилирана вода. 

Течните супстанции за испитување (150 uL) се применуваат рамномерно на 
епидермалната површина во цевката. Кога се тестираат цврсти супстанции, 
рамномерно се нанесува доволна количина на супстанцијата на дискот за да се 
овозможи целосно покривање на епидермисот. На цврстата супстанција и се додава 
дејонизирана вода (150 uL) и цевката внимателно се протресува. Со цел да се 
постигне максимален контакт со кожата, можно е да се јави потреба цврстите 
супстанции да се загреат на 30 ºC за да може супстанцијата за исптување да се 
растопи или омекне, или да се сомеле за да се добие зрнест или материјал во прав. 

За секој тест и контролна супстанција се користат три диска кожа. Супстанциите за 
испитување се нанесуваат 24 часа на температура од 20-23 ºC. Супстанцијата за 
испитување се отстранува со испирање под млаз вода од водоводна мрежа на 
температура до 30 ºC се додека не се отстрани целиот материјал.  

1.5.4. Мерење на транскутан електричен отпор (ТЕР) 
Кожната импеданса, односно транскутаниот електричен отпор (ТЕР) се мери со 
Витстонов мерен мост на нисконапонска наизменична струја (13). Општите 
спецификации на мостот се 1-3 волти работен напон изменична струја, со синусен 
или правоаголен облик 50 - 1 000 Hz, и мерно подрачје од најмалку 0,1 - 30 kO. 
Мерниот мост кој е користен во валидациската студија мери индукција, капацитет и 
отпор до вредности од 2 000 H, 2 000 uF, односно 2 MΩ, кај фреквенции од 100 Hz 
или 1 kHz, со примена на сериски или паралелни вредности. За целите на тестот за 
откривање на нагризувачко дејство, мерењето на транскутан електричен отпор се 
забележува кај фреквенција од 100 Hz со примена на сериски вредности. Пред да се 
измери електричниот отпор, површинската тензија на кожата се намалува со 
додавање на доволен волумен на 70 %-тен етанол кој се нанесува на епидермот. По 
неколку секунди, етанолот се отстранува од цевката, а ткивото се хидратизира до 
додавање на 3 ml раствор на MgSO4 (154 mM). Електродите на мерниот мост се 
поставуваат на другата страна на дискот и се мери отпорот во kΩ/диск кожа (Слика 
1). Димензиите на електродите и должината на електродата изложена под 
крокодилските штипки се прикажани во Слика 2. Штипката на внатрешната електрода 
за време на мерењето стои на врвот на тефлонската цевка за да се обезбеди дека во 
растворот со MgSO4 секојпат ќе биде потопена истата должина на електродата. 
Надворешната електрода се поставува во внатрешноста на комората за да стои на 
нејзиното дно. Растојанието меѓу штипката со пружина и дното на тефлонската цевка 
се одржува на констатно ниво (Слика 2.), бидејќи таа оддалеченост влијае на 
добиените вредности за отпорот. Поради тоа, растојанието меѓу внатрешната електрода 
и дискот кожа треба да биде постојано и минимално (1-2 mm).  

Ако е измерена вредност на отпорот поголема од 20 kΩ, ова може да се должи на 
преостанатиот слој на супстанцијата за испитување на епидермалната површина на 
дискот кожа. Повторно треба да се направи обид за отстранување на тој слој, на пример, 
на начин на кој тефлонската цевка ќе се затвори со притисок на прст заштитен со ракавица 
и ќе се протресе приближно 10 секунди; растворот со MgSO4 се фрла и мерењето на 
отпорот се повторува со нов раствор на MgSO4. 

Својствата и димензиите на апаратот за испитување и применетата постапка за 
испитување може да влијаат на добиената вредност на транскутан електричен отпор. 
Прагот од 5 kΩ за нагризувачко дејство е одреден од податоците добиени со конкретниот 
уред и постапка опишана во овој метод. Ако условите за испитување се изменат или се 
примени поинаков уред, може да применат поинакви прагови и контролни вредности. 
Понатаму неопходно е да се калибрира методологијата и вредностите за прагот на 
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отпорот со испитување на низа референтни еталони одбрани помеѓу хемикалиите 
користени во валидациската студија (4)(5), или хемикалии кои се слични хемиски класи 
како хемикалиите кои се истражуваат. Во табела 1 наведени се низа соодветни 
референтни хемикалии. 

1.5.5. Метод на врзување на боја 

Изложувањето на одредени ненагризувачки материјали може да резултира со намалување 
на отпорот на вредност под прагот од 5 kΩ која дозволува премин на јони низ stratum 
corneum, со што се намалува електричниот отпор (5). На пример, неутралните органски 
хемикалии и хемикалиите кои имаат површински активни својства (вклучително 
детергенти, емулгатори, и други површински активни материи) можат од кожата да ги 
отстранат липидите и со тоа да ја зголемат пропустливоста на бариерата за јони. Според 
тоа, ако вредностите на транскутаниот електричен отпор (ТЕР) на супстанцијата за 
испитување пониски од или околу 5 kΩ без видливо оштетување, на контролното и 
третираното ткиво треба да се спроведе процена за пенетрација на бојата за да се одреди 
дали тие добиени вредности за ТЕР се резултат на зголемената пропусливост на кожата 
или на нагризување на кожата (3)(5). Ако се работи за нагризувачко дејство, односно за 
распукување на stratum corneum, бојата сулфо-родамин Б, кога ќе се нанесе на површината 
на кожата брзо продира и го обојува поткожното ткиво. Оваа конкретна боја е стабилна за 
широк спектар на хемикалии и на неа не влијае постапката на екстракција опишана 
подолу. 

1.5.5.1. Примена и отстранување на бојата сулфуродамин Б 

По процена на вредноста на ТЕР, магнезиум-сулфатот се отстранува од цевката, а кожата 
внимателно се прегледува за видливи оштетувања. Доколку нема поголемо видливо 
оштетување, 150 µl на 10%-тен (w/v) раствор на бојата сулфуродамин Б (Acid Red 52; 
C.I. 45100; EINECS број 222-529-8; CAS број 3520-42-1), во дестилирана вода се применува 
на епидермалната површина на секој диск во текот на два часа. Потоа тие дискови се 
испираат приближно 10 секунди со вода од чешма, чија температура не е повисока од 
температурата во околината за да се отстрани вишокот боја или неповрзана боја. Секој 
диск кожа внимателно се отстранува од тефлонската цевка и се става во фиола (на пр. 20 
ml-ска фиола за сцинтилација која содржи дејонизирана вода (8 ml)).  Фиолите благо се 
протресуваат пет минути за да се отстрани секаква додатна неврзана боја. Оваа постапка 
на испирање потоа се повторува, а по завршувањето дисковите кожа се отстрануваат 
и се ставаат во фиоли кои содржат 5 ml на 30 %-ен (w/v) натриум додецил сулфат 
(СДС) во дестилирана вода и се инкубираат преку ноќ на 60 oC. 

По инкубацијата, секој диск кожа се отстранува и фрла, а преостанатиот раствор се 
центрифугира осум минути на 21 oC (релативна центрифугална сила ~175 × g). Примерок 
од 1 ml супернатант се разредува во размер од 1:5 (v/v) [т.е. 1 mL + 4 mL] со 30 % (w/v) 
СДС во дестилирана вода. Оптичката густина (ОД) на растворот се мери на 565 nm. 

1.5.5.2. Пресметување на содржина на боја 

Содржината на бојата сулфуродамин Б по диск се пресметува од вредностите на ОД (5) 
(коефициент на моларна екстинкција на сулфуродамин Б на 565 nm = 8,7 × 104; молекулска 
маса=580). Содржината на бојата се одредува за секој диск со примена на соодветни 
калибрациски криви, а потоа за повторените тестови се пресметува средната содржина на 
боја. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

По можност, вредноста на отпорот (kΩ) и средната вредност на содржината на боја 
(μg/диск), за материјалот за испитување, како и за позитивната и негативната контрола, 
треба да се забележи во табеларен облик (податоци за поединечни тестови ± стандардно 
отстапување), вклучително и податоци за повторени тестови, средни и поединечни 
вредности. 
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2.1. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ 

Средните резултати за вредноста на ТЕР се прифатливи ако вредностите за паралелни 
позитивни и негативни контроли во рамки на прифатливиот обем за дотичниот метод во 
лабораторијата за испитување. Прифатливиот обем на отпорот за методологија и 
апарат опишани погоре се дадени во следната табела: 

 

Контрола Супстанција Обем на отпор (kΩ) 

Позитивна 10M хлороводородна киселина 0,5-1,0 

Негативна дестилирана вода 10-25 

Средните резултати за врзување на боја се прифатливи под услов вредностите на 
паралелната контрола да спаѓаат во обемот на конкретниот метод. Предложениот 
прифатлив обем на содржина на боја за контролната супстанција за методологија и 
апаратот опишан погоре се наведени во следната табела: 

 

Контрола Супстанција Обем на содржина на боја 
(μg/disc) 

Позитивна 10M хлороводородна киселина 40-100 

Негативна дестилирана вода 15-35 

Супстанцијата за испитување се смета за ненагризувачка за кожата: 

(i) ако за супстанцијата за испитување е постигната средна вредност на ТЕР поголема 
од 5 kΩ; или 

(ii) средната вредност на ТЕР е помала или еднаква на 5 kΩ; и 

— дискот кожа не покажува видливо оштетување, и 

— средната содржина на боја по диск е значително под средната содржина на боја по диск 
која е добиена во паралелен тест за супстанцијата 10M HCl за позитивна контрола. 

Супстанцијата за испитување се смета за нагризувачка за кожата: 

(i) ако средната вредност на ТЕР е помала или еднаква на 5 kΩ и дискот кожа е видливо 
оштетен; или 

(ii) средната вредност на ТЕР е помала или еднаква на 5 kΩ; и 

— дискот кожа не покажува видливо оштетување, но 

— средната содржина на боја по диск е значително поголема или еднаква на средната 
содржина на боја по диск која е добиена во паралелен тест за супстанцијата 10M HCl 
за позитивна контрола. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот треба да ги содржи следниве податоци: 

Супстанции за испитување и контрола: 

— хемиски назив(и) како ИУПАЦ или CAS назив и CAS број, ако е познат, 
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— чистота и состав на супстанцијата или подготовката (во процент(и) по тежина), и 
физичка природа, 

— физичко-хемиски својства како физичка состојба, pH вредност, стабилност, 
растворливост во вода релевантни за спроведувањето за студијата,  

— обработка на супстанциите за испитување/контрола пред тестирањето, ако е 
изводливо (на пр. загревање, мелење), 

— стабилност, ако е позната.  

Животни за испитување: 

— користен сој и пол, 

— возраст на животните кога се користат како донатори, 

— потекло, услови за чување, исхрана, итн.,  

— детали за подготовка на кожата.  

Услови за испитување: 

— калибрациски криви за апаратот за испитување, 

— калибрациски криви за спроведување на тестот за врзување на боја, 

— детали за постапката за испитување употребена за мерење на ТЕР, 

— детали за постапката за испитување за процена на врзување на боја; ако е 
соодветно, 

— опис на сите евентуални измени на постапките за тестирање, 

— опис на користените критериуми за евалуација.  

Резултати: 

—табеларен приказ на податоци од анализата за определување на вредности на ТЕР 
и врзување на боја (ако е соодветно) за поединечни животни и поединечни 
примероци на кожа; 

—опис на сите набљудувани ефекти.  

Дискусија за резултатите. 

Заклучоци. 
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Слика 1 

Уред за анализа на транскутан електричен отпор на кожа на стаорец 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN Јазик = MK Јазик 
Crocodile clip = штипка „крокодилка“  
Inner (thick) electrode = внатрешна (дебела) електрода 
PTFE tube = ПТФЕ цевка 
Spring clip = штипка со пружина 
Receptor chamber (disposable tube) = рецепторна комора (цевка за еднократна употреба) 
Magnesium sulphate = магнезиум сулфат  
Rubber “O” ring = гумен „О“ прстен 
Outer (thin) electrode = надворешна (тенка) електрода 
Epidermis of skin disc =   епидермис на диск на кожа 
Dermis of skin disc = дермис на диск на кожа 
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Слика 2 

Димензии на политетрафлуороетилен (ПФТЕ) и користени рецепторни цевки и 
електроди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN Јазик = MK Јазик 
Crocodile clip = штипка „крокодилка“ 
 

Критични фактори на уредот прикажан погоре: 
— Внатрешниот дијаметар на цевката ПТФЕ, 

— Должината на електроди во однос на тефлонската и рецептивната цевка-должината 
треба да биде таква што електродите да не го допираат дискот кожа и должината на 
електродата во допир со раствор на MgSO4 да е стандардна, 

— Количината на раствор на MgSO4 во рецептивната цевка-длабочината на течноста во 
однос на нивото во тефлонската цевка треба да биде онака како што е прикажана на 
Слика 1., 

— Дискот кожа треба да биде добро фиксиран за ПФТЕ цевката, така што 
електричниот отпор ќе претставува вистинска мерка на својствата на кожата. 
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Б.40. БИС. IN VITRO НАГРИЗУВАЊЕ НА КОЖАТА: ТЕСТ НА МОДЕЛ НА ЧОВЕЧКА КОЖА 

1. МЕТОД 

Овој метод за испитување соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 431 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Нагризувањето на кожата се однесува на предизвикување на нереверзибилно 
оштетување на кожата по примена на материјалот за испитување [според дефиницијата 
од Глобално усогласениот систем за класификација и означување на хемиски супстанции 
и соединенија] (1)]. Кај овој метод за испитување, за процена на нагризувачкото дејство на 
кожата не е потребно да се употребуваат живи животни, ниту животинско ткиво. 

Во процената на нагризувачкото дејство на кожата традиционално се користат 
лабораториски животни (2). Со оглед на грижата за животните и во напорите во таа 
постапка да се избегне болка и страдање на животните, методот за испитување Б.4. е 
ревидиран за со него да се овозможи одредување на нагризувачкото дејство на кожата со 
употреба на алтернативни in vitro методи со кои на животните не им се нанесува болка 
ниту страдање. 
Прв чекор во дефинирањето на алтернативните тестови кои можат да се користат за 
испитување на нагризувачкото дејство на кожата во регулаторни цели беше 
спроведувањето на предвалидациски студии (3). Потоа, за методот за процена на 
нагризувачкото дејство на кожата in vitro (4)(5), се спроведе формална валидациска студија 
(6)(7)(8). Врз основа на резултатите од тие студии и друга објавени дела  (9) се даде 
препорака во процената на нагризувачкото дејство на кожата in vivo да се користат 
следните тестови (10)(11)12)(13): Тест на модел на човечка кожа (овој метод) и тест на 
транкутан електричен отпор (види испитна метода Б.40). 
Студиите за валидација покажуваат дека тестовите на модели на човечка кожа (3)(4)(5)(9) 
се во можност да разликуваат познати средства со нагризувачко делување на кожата од 
средства кои не делуваат нагризувачки на кожата. Протоколот за тестот исто така може да 
содржи показатели врз основа на кои можно е да се разликуваат средства со силни 
нагризувачки дејства од средства со послабо нагризувачко делување. 
Во овој метод се опишува тестот кој овозможува идентификација на нагризувачки хемиски 
супстанции и соединенија. Освен тоа, потпирајќи се на други елементи за одредување кои 
се темелат на постоечки информации (на пр. pH вредност, однос помеѓу структурата и 
дејството, податоци за луѓе и/или животни), методот додатно овозможува идентификација 
и на ненагризувачки супстанции и соединенија. Вообичаено не дава соодветни 
информации за надразнувачкото дејство на кожата, ниту овозможува понатамошна 
подкатегоризација на нагризувачки супстанции според Глобално усогласениот систем за 
категоризација (ГХС) (1). 
За целосно вреднување на локалните ефекти на кожата по еднократната дермална 
изложеност, се препорачува да се следи стратегијата на секвенцијално испитување 
претставена во додатокот на методот за испитување Б.4. (2) и предвидена со Глобално 
усогласениот систем за категоризација (ГХС) (1). Оваа испитна стратегија опфаќа 
спроведување на in vitro тестови за докажување на нагризувачко (како што се опишува во 
оваа метода) и надразнувачко дејство врз кожата пред евентуалното спроведување на 
испитувањето на живи животни. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Нагризување на кожата in vivo: е предизвикување на нереверзибилно оштетување на 
кожата: конкретно, видлива некроза на епидермисот и дермисот по примената на 
супстанцијата за испитување во траење од најмногу 4 часа.  Нагризувачките реакции се 
одликуваат со појава на чиреви, крварење, крвави красти, и на крајот од 14-дневното 
набљудување, губиток на бојата на кожата поради недостаток на пигмент, цели површини 
зафатени со алопеција и лузни. Со цел да се оценат одредени сомнителни лезии, треба 
да земе предвид хистопатолошки преглед. 
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Преживување на клетки: Параметарот кој ја мери вкупната активност на популацијата на 
клетки (на пр. способност на клеточната митохондријална дехидрогенази да ја редуцираат 
виталната боја МТТ) и кој, во зависност од измерениот критериум и концептот на тест кој 
се употребува, се поврзува со вкупниот број и/или виталност на клетките. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Табела 1 

Референтни хемикалии 

Име EINECS бр. CAS бр.  

1,2 - диаминопропан 201-155-9 78-90-0 Високо 
нагризувачка 

Акрилна киселина 201-177-9 79-10-7 Високо 
нагризувачка 

2-терт. бутилфенол 201-807-2 88-18-6 Корозивна 

Калиум хидроксид (10%) 215-181-3 1310-58-3 Корозивна 

Сулфурна киселина (10%) 231-639-5 7664-93-9 Корозивна 

Октанска киселина (каприлна 
киселина) 

204-677-5 124-07-02 Корозивна 

4-амино-1,2,4-триазол 209-533-5 584-13-4 Не е корозивна 

Еугенол 202-589-1 97-53-0 Не е корозивна 

Фенетил бромид 203-130-8 103-63-9 Не е корозивна 

Тетраклороетилен 204-825-9 27-18-4 Не е корозивна 

Изостеаринска киселина 250-178-0 30399-84-9 Не е корозивна 

4-(Метилтио)-бензалдехид 222-365-7 3446-89-7 Не е корозивна 

Повеќето од наведените хемикалии се превземени од пописот на хемикалии избрани за 
меѓународната валидациска студија на Европскиот центар за валидација на алтернативни 
методи (ЕЦВАМ) (4). Избрани се врз основа на следните критериуми: 

(i) еднаков број на нагризувачки и ненагризувачки супстанции; 

(ii) комерцијално достапни супстанции од повеќето релевантни хемиски класи; 

(iii) вклучување на високо нагризувачки како и послабо нагризувачки супстанции за да се 
овозможи разликување врз основа на потенцијалот за нагризување; 

(iv) избор на хемикалии со кои може да се ракува во лобораторија а да не поставуваат 
друга опасност освен нагризување.  
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1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Материјалот за испитување се применува локално на тродимензионален модел на 
човечка кожа која минимално опфаќа реконструиран епидерм со функционален stratum 
corneum. Нагризувачките материјали се определуваат врз основа на тоа колку се способни 
да го намалат преживувањето на клетките (како што е утврдено, на пример, со анализата 
„МТТ“ за редукција (15)) под утврдените гранични вредности кај одредени периоди на 
изложување. Начелото на тестот со модел на човечка кожа се темели на претпоставката 
дека нагризувачките хемикалии може да пенетрираат преку stratum corneum по пат на 
дифузија или ерозија, а слоевите клетки под тој слој се цитотоксични. 

1.4.1. Постапка 

1.4.1.1. Модели на човечка кожа 

Моделите на човечка кожа може да се изработат или да се набават комерцијално (на 
пр. модели на EpiDermTM и EPISKINTM) (16)(17)(18)(19) или да се развијат или изработат во 
лабораторија за испитување (20)(21). Употребата на човечка кожа подлежи на национални 
и меѓународни етички начела и услови. Секој нов модел треба да се валидира (најмалку 
до мерката опишана во 1.4.1.1.2.). Моделите на човечка кожа користени за ова испитување 
треба да ги исполнуваат следните услови: 

1.4.1.1.1. Општи услови кои моделот треба да ги задоволува: 

За изградба на епител треба да се користат човечки кератиноцити. Моделот на кожа 
треба да содржи функционален stratum corneum под кој се наоѓаат повеќекратни слоеви 
на живи епителни клетки. Моделот на кожа треба да има и стромален слој. Stratum 
corneum треба да биде повеќеслоен со таков профил на липиди кој е потребен за да 
фукционира како робусна заштита против брза пенетрација на цитотоксични маркери. 
Моделот треба да има својство за изолација за да спречи премин на материјалот околу 
stratum corneum на живото ткиво. Преминот на хемикалиите за испитување околу stratum 
corneum ќе доведе до лош модел за изложување на кожата. Моделот на кожа не смее да 
покажува никаков облик на контаминација со бактерии (вклучително и микоплазма) или 
габички. 

1.4.1.1.2. Функционални услови кои моделот треба да ги задоволи: 

Степенот на преживување најчесто се одредува со употреба на бојата МТТ или други 
витални бои кои метаболички се трансформираат. Во овие примери оптичката густина (ОД) 
екстрахираната (раствоена) боја од ткивото за негативна контрола треба да биде најмалку 20 
пати поголема од оптичката густина на екстракцискиот растворувач (за преглед, види (22)). 
Ткивото за негативна контрола треба да биде стабилно во културата (т.е. треба да даде 
слични резултати од мерење на преживувањето) во текот на периодот на изложеност за 
потребите на тестот. Stratum corneum треба да биде доволно цврст за да се оневозможи 
брза пенетрација на одредени цитотоксични маркери (на пр.  1% Тритон X-100). Ова 
својство е можно да се процени врз основа на времето на изложеност кое е потребно за да 
се намали преживувањето на клетките за 50% (ET50) (на пр. за моделите на EpiDermTM и 
EPISKINTM, тоа е > 2 часа). За ткивото треба да постои доказ за способност за репродукција 
со текот на времето, а пожелно е доказите да потекнуваат од различни лаборатории. 
Освен тоа, кога се користи во одбран испитен протокол, треба да овозможи 
предвидување на потенцијалното нагризувачко дејство на референтните хемикалии (види 
табела 1). 

1.4.1.2. Примена на супстанциите за испитување и контрола 

За секое третирање (време на изложување), вклучително и контролите, се користат два 
идентични примероци од ткиво. За течни материјали, доволна колочина на супстанцијата 
за испитување се применува рамномерно на површината на кожата:  треба да се употреби 
најмалку 25 μL/cm2. Кај испитувањата на цврсти материјали, кожата рамномерно се 
прекрива со доволна количина на цврстата супстанција и се навлажнува со дејонизирана 
или дестилирана вода за да се обезбеди добар контакт со кожата. Онаму каде е 
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соодветно, цврстите супстанции треба да се иситнат во прав пред да се применат. 
Методот на примена треба да биде соодветен за супстанцијата за испитување (види на 
пример референца 5). На крајот од периодот на изложеност, материјалот за испитување 
треба внимателно да се исплакне од површината на кожата со соодветен разблажувач 
или 0,9 % NaCl. 

За секоја студија треба да се користат паралелни позитивни и негативни контроли за да се 
постигне соодветен ефект на моделот за испитување. Како позитивна контролна 
супстанција се предлага дедена оцетна киселина или 8N KOH.   Како негативна контролна 
супстанција се предлага 0,9 % NaCl или вода. 

1.4.1.3. Мерење на преживување на клетките 

За мерење на преживувањето на клетките може да се користат само валидирани 
квалитативни методи. Освен тоа, мерилото за преживување треба да биде 
компатибилно со употребата во тродимензиолниот примерок на ткиво. Неспецифичното 
врзување на бои не смее да биде препрека за мерење на преживувањето. Според тоа, 
боите кои за врзување користат протеин и бои кои не подлежат на метаболичка 
преобразба (на пр. неутрално црвена) не се прикладни. Во анализата најчесто се користи 
редукцијата на МТТ (3-(4,5-диметилтиазол-2yl)-2,5- дифенилтетразолиум бромид, тиазол 
сина: EINECS број 206-069-5, CAS број 298-93-1)) за која е докажажано дека дава точни и 
повторливи резултати (5), но може да се користат и други. Примерокот од кожа се остава 
во МТТ раствор во соодветна концентрација (на пр.  0,3-1 mg/mL) на соодветна 
температура за инкубација три часа. Талогот од син формазан потоа се екстрахира со 
употреба на растворувач (изопропанол), а концентрацијата на формазан се мери со 
одредување на оптичка густина ОД на бранова должина меѓу 540 и 595 nm.  

Хемиското делување на овој материјал за испитување на витална боја може да го имитира 
клеточниот метаболизам, што може да доведе до погрешни процени за преживувањето. 
Докажано е дека тоа се случува доколку таквиот материјал за испитување не е во 
потполност отстранет од кожата со испирање (9). Ако материјалот за испитување директно 
делува на виталната боја, треба да се применат додатни контроли за да се открие и 
поправи влијанието на супстанцијата за испитување на мерењето на преживување (9)(23). 

 

2. ПОДАТОЦИ 

За секое ткиво треба да се наведе во табеларен облик вредноста на оптичката густина и 
да се пресмета просекот на податоците за преживувањето на клетките за материјалот за 
испитување, позитивните и негативните контроли, вклучително и податоците за средните 
и поединечните вредности од истоветните повторени тестови.   

2.1. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ 

Вредностите на оптичката густина (ОД) за секој примерок може да се искористат за да се 
пресмета процентот на преживување кој се однесува на негативна контрола, а 
произволно е поставен на 100%. Граничната вредност на преживување на клетките, 
изразена во проценти, која служи за разликување на нагризувачките од ненагризувачките 
материјали за испитување (или за разликување меѓу разни класи на награзувачко дејство), 
или статистичка постапка или постапки кои се користат за вреднување на резултати и 
идентификација на нагризувачки материјали треба јасно да се дефинираат и 
документираат, и да се докаже дека се соодветни. Генерално, овие гранични вредности се 
определуваат во текот на оптимализација на тестот, се испитуваат во предвалидациската 
фаза и се потврдуваат во валидациската студија. Како пример, предвидувањето на 
нагризувачко дејство на кожата кое се доведува во врска со моделот на EpiDermTM е (9): 

Супстанцијата за испитување се смета за нагризувачка за кожата: 

(i) ако преживувањето по три минути изложеност е под 50%; или 
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(ii) ако преживувањето по три минути изложеност е поголемо или еднакво на 50% а по 
еден час изложеност е под 15%. 

Супстанцијата за испитување се смета за ненагризувачка за кожата: 

(i) ако преживувањето по три минути изложеност е поголемо или еднакво на 50% а по еден 
час изложеност е поголемо или еднакво на 15%. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот треба да ги содржи следниве податоци: 

Супстанција за испитување и контрола: 

— хемиски назив(и) како IUPAC или CAS назив и CAS број, ако е познат, 

— чистота и состав на супстанцијата или подготовката (во процент(и) по тежина), 

— физичко-хемиски својства како физичка состојба, pH вредност, стабилност, 
растворливост во вода релевантна за спроведувањето за студијата,  

— обработка на супстанциите за испитување/контрола пред тестирањето, ако е 
изводливо (на пр. загревање, мелење), 

— стабилност, ако е позната. 

Оправданост за моделот на кожа и користениот протокол.  

Услови за испитување: 

— користен клеточен систем, 

— информации за калибрација на мерниот уред кој се користел за мерење на преживеани 
клетки (на пр. спектрофотометар), 

— целосни пропратни информации за конкретниот модел на кожа кој е употребен, 
вклучително и рок на траење, 

— детали за користената постапка на тестирање, 

— користени дози за испитување, 

— опис на сите евентуални измени на постапката за тестирање, 

— референци за претходни податоци за моделот, 

— опис на користените критериуми за евалуација.  

Резултати: 

— табеларен приказ на податоците од поединечните примероци за испитување,  

— опис на другите набљудувани ефекти.  

Дискусија за резултатите. 

Заклучок. 
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Б.41. IN VITRO ТЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ФОТОТОКСИЧНОСТ 3T3 НРУ 
1. МЕТОД 

Овој метод за испитување соодветствува на методот на ОЕЦД ТГ 432 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Фототоксичноста се дефинира како токсична реакција по примена на супстанција на 
телото, која или е предизвикана или зголемена (очигледна кај помали дози) по 
дополнителна изложеност на светлина, или која е индуцирана со изложување на кожата 
на зрачење по системско нанесување на супстанцијата. 

In vitro тестот за фототоксичност 3T3 НРУ се користи за определување на фотоксичниот 
потенцијал на супстанцијата што се испитува, предизвикан од конкретната хемикалија по 
изложеноста на светло. Со овој тест фото-цитотоксичноста се проценува преку релативното 
намалување на преживувањето на клетките изложени на хемикалијата во присуство 
односно отсуство на светлина. Супстанциите идентификувани со овој тест веројатно се 
фототоксични in vivo по системската примена на кожата и дифузија во кожата, или по 
локачна примена. 

За многу видови на хемикалии наведено е дека предизвикуваат фототоксични ефекти 
(1)(2)(3)(4). Нивната заедничка особина е способноста за апсорпција на светлосната 
енергија во спектарот на сончева светлина. Според првиот закон за фотохемија (Гротхаус-
Драперов закон), за фотореакција потребна е апсорпција на доволен број на квантуми на 
светлина. Според тоа, пред да се земе предвид спроведување на биолошко испитување, 
за супстанцијата за испитување треба да се одреди УВ/видлив спектар на апсорпција 
според Упатството за испитување на ОЕЦД 101. Доколку коефициентот на моларна 
екстинкција/апсорпција изнесува помалку од 10 литар × mol-1 × cm-1, се смета дека 
хемикалијата нема фоторекативен потенцијал. Таквата хемикалија не е потребно да 
подлежи на тестот за фототоксичност in vitro 3T3 НРУ или било кое друго биолошко 
испитување со цел да се утврдат штетните фотохемиски ефекти (1)(5). Види исто додаток 1. 

Веродостојноста и релевантноста на in vitro тестот за фототксичност 3Т3 НРУ неодамна 
беше вреднувана (6)(7)(8) (9). Се покажа дека in vitro тестот за фотоксичност 3T3 НРУ може 
да предвиди ефекти на акутна фототоксичност кај животни и луѓе in vivo. Тестот не е 
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наменет да предвиди други штетни ефекти до кои може да се дојде со комбинирано дејство 
на хемикалијата и светлината, т.е. тестот не испитува фотогенотоксичност, фотоалергеност 
и фотоканцерогеност, ниту овозможува процена на фототоксичен потенцијал.  Освен тоа, 
овој тест е наменет за испитување на посредни механизми на фототоксичност, ефекти на 
метаболити на супстанцијата за испитување, или ефекти на мешавини. 

Додека употребата на метаболички системи претставува општ услов кај сите тестови in 
vitro кои се користат за предвидување на генотоксичен и канцероген потенцијал, кога се 
работи за фототоксикологија, досега се познати неколку ретки примери на хемикалија на 
која и е потребна метаболичка трансформација за да може да делува како фототоксин in 
vivo или in vitro. Поради тоа, не се смета за неопходно, ниту за доволно оправдано 
постоечкиот тест да се спроведе со систем за метаболичко активирање. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Зрачење: Интензитет на појава на ултравиолетова (УВ) или видлива светлива на 
одредена површина, мерена  во W/m2 или mW/cm2. 

Доза на светлина: Количина (= интензитет × време) на појава на ултравиолетово (УВ) 
или видливо зрачење на одредена површина, изразена во џули (= W × s) по единица 
површина, на пр.  J/m2 or J/cm2. 

Бранова должина на УВ светлина: ознаките кои ги препорачува Меѓународната комисија 
за осветлување- ЦИЕ (Commission Internationale de L'Eclairage) се следните: УВА (315-400 
nm), УВБ (280-315 nm) and УВЦ (100-280 nm). Се користат и други ознаки; поделбата 
помеѓу УВБ и УВА најчесто се поставува на 320 nm, а УВА може да се подели на УВ-А1 и 
УВ-А2 со поделба на околу 340 nm. 

Преживување на клетки: Параметарот кој ја мери вкупната активност на популацијата на 
клетки (на пр. Вградување на витална боја Неутрална црвена (Neutral Red)) и кој, во 
зависност од измерениот критериум и концептот на тест кој се употребува, се поврзува со 
вкупниот број и/или виталност на клетките. 

Релативно преживување на клетки: Преживување на клетките изразено во однос на 
контролите на растворувачот (негативни) во текот на целата испитна постапка (или +Irr или 
-Irr), но без третирање со хемикалијата за испитување. 

ПИФ (фактор со фото-надразнувачко дејство): Фактор кој се добива со споредба на две 
еднакво ефективни цитотоксични концентрации (IC50) на хемикалијата за испитување 
добиени без присуство (-Irr) и во присуство (+Irr) на нецитотоксично зрачење УВА/видлива 
светлина. 

IC50: Концентрацијата на хемикалијата за испитување кај која преживувањето на клетките 
е намалено за 50 %. 

МПЕ (Среден фото-ефект): Мерење изведено со математичка анализа на кривите на 
реакција на концентрација добиена без присуство (-Irr) и во присуство (+Irr) на 
нецитотоксично зрачење УВА/видлива светлина. 

Фототоксичност: Акутна токсична реакција предизвикана по првата изложеност на 
кожата на одредени хемикалии и дополнително изложување на светлина, или која е 
предизвикана на сличен начин со зрачење на кожата по системска примена на 
хемикалијата. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

In vitro тестот за фототоксичност 3Т3 НРУсе темели на споредба на цитотоксичноста на 
хемикалијата кога се тестира со и без изложување на нецитотоксична доза на симулирана 
сончева светлина. Цитотоксичноста во овој тест се изразува како редукција, во зависност 
од концентрацијата, на вградувањето на витална боја Неутрално црвена (Neutral Red) 
измерена 24 часа по третирањето со хемикалијата за испитување и зрачењето (10). НР ( 
Промените на површината на чувствителната лизозомска мембрана ги прават лизозомите 
кревки, а настануваат и други промени кои постепено стануваат непоправливи.  Таквите 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 409 
 

промени предизвикани од дејството на ксенобиотици резултираат со намалено вградување 
и врзување на НР. Според тоа, можно е да се разликуваат живи, оштетени или мртви 
клетки, на што се темели и овој тест. 

Клетките Balb/c 3T3 се одржуваат во култура 24 часа поради формирање на монослоеви. 
За секоја супстанција за испитување, две плочки со 96 базенчиња се инкубираат со осум 
различни концентрации на супстанцијата за испитување во траење од 1 час. Потоа една 
од тие две плочки се изложува на највисока доза на нецититоксично зрачење, додека 
другата плочка се чува на темно место. Во двете плочки средството за третирање потоа 
се заменува со хранлива подлога за раст на култури и по 24 часа инкубација, се одредува 
преживувањето на клетки со вградување на боја Неутрално црвена. Преживувањето на 
клетки се изразува како процент на нетретирани контроли со растворувач и се 
пресметува за секоја концентрација за испитување. За да се предвиди фототоксичен 
потенцијал, ракцијата на концентрациите добиени со и без зрачење се споредуваат 
најчесто на ниво на IC50, со тоа што концентрацијата која го намалува преживувањето на 
клетки на 50% се споредува со нетретирани контроли. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Подготовки 

1.4.1.1. Клетки 

Во валидациската студија употребена е постојана клеточна низа на фибробласти кај 
глувци, Balb/c 3T3, клон 31, или од Американската збирка на видови култури со (АТЦЦ); 
Манасас, ВА, САД (American Type Culture Collection (ATCC), Manassas, VA, USA), или од 
збирката на Европската колекција на клеточни култури (ЕЦАЦЦ), Салисбери, Вилтшајр, 
Обединето Кралство (European Collection of Cell Cultures (ECACC), Salisbury, Wiltshire, UK), па 
затоа се препорачува да се набават клетки од добро квалификуван депозитор на клетки. 
При истата постапка за испитување може да се користат други клетки и клеточни низи ако 
условите за култури се прилагодат на специфичните потреби на клетките, но 
еквивалентноста треба да се докаже. 

Клетките треба редовно да се проверуваат за да се потврди дека не се контаминирани со 
микоплазма, и да се користат само ако не се утврди ниту една (11). 

Важно е редовно да се проверува чувствителноста на клетките на УВ зрачење во 
согласност со постапката за контрола на квалитет опишана во овој метод. Бидејќи 
чувствителноста на клетките на УВА зраци може да порасне со бројот на премини, треба да 
се користат клетките Balb/c 3T3 со најнизок број на премини кој може да се постигне, по 
моженост помал од 100. Види оддел 1.4.2.2.2 и додаток 2). 

1.4.1.2. Услови кои треба да ги задоволуваат средствата и културите 

За рутински премин низ клетките и во текот на постапката за испитување треба да се 
користат соодветни хранливи подлоги за раст на култури и соодветни услови за 
инкубација, на пр. за клетки Balb/c 3T3 тоа е подлогата ДМЕМ (Dulbecco's Modified 
Eagles's Medium) збогатена со 10%-тен серум од новородено теле, 4 mM глутамин, 
пеницилин (100 IU), и стрептомицин (100 μg/mL), и влажна инкубација на 37 oC, со 
содржина на CO2 од 5 до 7,5 % во зависност од разблажувачот (види дел 1.4.1.4., втор 
параграф). Особено е важно условите за раст на клеточна култура да дозволат траењето 
на клеточниот циклус да се одржи во претходно нормален опсег за клетки или клеточни 
низи. 

1.4.1.3. Подготовка на култури 

Клетките од замрзнати матични култури се засадуваат на хранлива подлога за раст на 
култури со соодветна густина и повторно да се засејуваат најмалку еднаш пред да се 
употребат во тестот за in vitro фототоксичност 3T3.  

Клетките што се користат за тест за фототоксичност се засадуваат на хранлива подлога 
за раст на култури со толкава густина што културите нема да станат конфлуентни до 
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крајот на испитувањето, т.е. до определувањето на преживеаните клетки, 48 часа по 
засејувањето на клетките. За Balb/c 3T3 клетките одгледани на плочки со 96 базенчиња се 
препорачува густина на засадување од 1 × 104 клетки по бунарче. 

За секоја хемикалија за испитување, клетките се засадуваат на ист начин во две одвоени 
плочи со 96 базенчиња кои потоа паралелно се користат во текот на целата постапка за 
испитување, под идентични услови за култура освен за времето во кое една плоча се 
изложува на зрачење (+Irr), а другата се чува во темно (-Irr). 

1.4.1.4. Подготовка на супстанција за испитување 

Супстанциите за испитување треба да се подготвуваат свежи, непосредно пред употреба, 
освен ако не постојат податоци за да ја докажат нивната стабилност при чување. Се 
препорачува секое ракување со хемикалијата и почетна обработка на клетки да се 
спроведат во такви услови со кои ќе се избегне фотоактивација или разградување на 
супстанцијата за испитување пред да се изложи на зрачење. 

Хемикалиите за тестирање се раствораат во разблажени солени раствори, на пр. ЕБСС 
(Earle's Balanced Salt Solution), или други физиолошки балансирани разблажени раствори 
кои не смеат да содржат протеински компоненти, состојки кои апсорбираат светлина (на пр. 
pH-идикациски бои и витамини) за да се избегне попречување во текот на изложеноста на 
зрачење. Бидејќи во текот на изложеноста на зрачење клетките околу 50 минути се држат 
надвор од инкубаторот со CO2, треба да се внимава да се избегне алкализација. Ако се 
користат слаби разблажувачи како ЕБСС, тоа може да се постигне со инкубирање на клетки 
на 7,5 % CO2. Доколку клетките се инкубираат само на 5 % CO2, тогаш треба да се избере 
посилен разблажувач.  

Хемикалиите за испитување со ограничена растворливост во вода треба да се растворат во 
соодветен растворувач. Ако се користи растворувач, тој во сите култури треба да биде 
присутен во константен волумен, т.е. во негативни (со растворувач) контроли како и во сите 
концентрации на хемикалијата за испитување и во таа концентрација да не биде токсичен. 
Концетрациите на хемикалијата за испитување треба да се изберат за да се избегнат 
раствори со талог или заматени раствори. 

За растворувачи се препорачуваат диметилсулфоксид (ДМСО) и етанол (ЕТОХ). Може да 
бидат соодветни и други растворувачи со ниска цитотоксичност. Пред употреба, 
растворувачите треба да се оценат за специфични својства, на пр. реакција со хемикалијата 
за испитување, ублажување на фототоксичниот ефект, својства на фиксирање на радикали 
и/или хемиска стабилност во растворувачот. 

Доколку тоа не влијае на стабилноста на испитуваната супстанција, за подобра 
растворливост може да се примени мешање со вртежи и/или соникација и/или загревање 
на соодветна температура. 

1.4.1.5. Услови за изложеност на зрачење 

1.4.1.5.1. Извор на светлина 

Клучен фактор во тестирањето за фототоксичност е изборот на соодветен извор на 
светлина и филтери. Светлината од УВА и видливите области најчесто се поврзува со 
фототоксични реакции in vivo (3)(12), додека светлото од УВБ областите најчесто е помалку 
важно, но многу цитотоксично; помеѓу вредноста на брановата должина од 313 to 280 nm 
(13), Цитотоксичноста се зголемува 1 000 пати. Еден од критериумите за избор на 
соодветен извор на светлина треба да биде и условот според кој светлината емитира 
бранови должини кои хемикалијата што се испитува ги апсорбира (спектар на апсорпција) 
и дека дозата на светлина (која може да се постигне во разумно време на изложеност) 
биде доволна за определување на познати фототоксични хемикалии. Понатаму, 
брановите должини и дози кои се применуваат не смеат непотребно штетно да делуваат 
на системот за испитување, на пр. емисија на топлина (инфрацрвено подрачје). 
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Симулацијата на сончева светлина со соларни симулатори се смета за оптимален извор 
на вештачка светлина. Дистрибуцијата на силата на филтрираното зрачење на соларниот 
симулатор треба да биде слична на дистрибуцијата на надворешна дневна светлина 
наведена во (14). 

 Како соларни симулатори (15) се користат и лак од ксенонови и  (допиран) жива- метален 
халоген лак.  Предноста на вториот пример е во тоа што емитира помала топлина и е 
поефтин, а сличноста со сончевата светлина е помала отколку кај ксеноновиот лак. 
Бидејќи сите соларни симулатори емитираат значајна количина на УВБ зраци треба да се 
опремат со соодветни филтри за да се ублажат нивните силни токсични УВБ бранови 
должини. Бидејќи пластичните материјали за клеточна култура содржат УВ стабилизатори, 
спектарот треба да се мери низ низ капакот на плочата со 96 базенчињаа од истиот тип кој ќе 
се користи во во тестот. Без оглед на мерките кои се преземаат за ублажување на 
деловите од спектарот со филтрирање или со неизбежното дејство на филтерот врз 
опремата, спектарот кој се бележи под тие филтри не би требало да отстапува од 
стандардната дневна светлина (14). Пример за дистрибуција на филтрирано зрачење на 
спектарот на соларен симулатор кој се користи во валидациската студија за in vitro тестот 
за фототоксичност  3T3 НРУ е наведен во (8)(16). Види исто и додаток 2 слика 1. 

1.4.1.5.2. Дозиметрија 

Пред секој тест за фототоксичност, интензитетот на светлина (зрачење) треба редовно да 
се проверува со помош на соодветен широкопојасен УВ-метар. Интензитетот треба да се 
мери низ капакот на плочата со 96 базенчиња од ист тип кој ќе се користи во тестот. УВ-
метарот треба да биде калибриран според изворот. Треба да се провери работата на УВ-
метарот, така што за оваа цел се препорачува употреба на втор референтен УВ-метар од 
истиот тип и идентична калибрација. Во идеални услови, во поголеми интервали, за 
мерење на зрачењето на спектарот на филтрираниот извор на светлина и за проверка на 
калибрацијата на широкопојасниот УВ-метар се користи спектрорадиометар. 

Доза од 5 J/cm2 (измерена во УВА спектарот) се одредува како нетоксична за клетките Balb/c 
3T3, но со доволен потенцијал да ги поттикне хемикалиите да предизвикаат фототоксична 
реакција, (6) (17) на пример, за да се постигнат 5 J/cm2 за време од 50 мин., зрачењето се 
прилагоди на 1,7 mW/cm2. Види додаток 2 слика 2. Ако се користи друга клеточна низа или 
поинаков извор на светлина, дозата на зрачење можеби ќе треба да се калибрира за да 
може да се одбере режим на дозирање кој не делува штетно на клетките, но е достатен за 
да ги поттикне стандардните токсини. Времето на изложеност на светлина се пресметува 
на следниот начин: 

 
EN Laguage=MK Јазик 
Irradiation dose =  доза на зрачење  
Irradiance =  зрачење 

 

1.4.2. Услови за испитување 

1.4.2.1. Концентрации на супстанцијата за испитување 

Опсегот на концентрации на супстанција испитувана во присуство (+Irr) и отсуство на (-Irr) 
светлина треба да се одреди на соодветен начин во експериментите за одредување на 
опсег на доза.  Растворливоста може да биде корисно да се процени на почетокот и по 60 
мин. (или според времето на третирање кое ќе се користи), бидејќи растворливоста може да 
се промени со текот на времето или за време на изложеноста. Со цел да се избегне 
токсичност предизвикана од чување на културите во неправилни услови или предзивикана 
со многу кисели или алкални хемикалии, pH вредноста на клеточните култури на кои им 
се додава супстанцијата за испитување треба да бидат во опсег од 6,5 - 7,8. 
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Највисоката концентрација на супстанцијата за испитување треба да биде во самите 
физиолошки услови за испитување, на пр. треба да се избегнуваат осмотски и pH шок. 
Зависно од супстанцијата за испитување, како фактори кои ја ограничуваат највисоката 
концентрација за испитување можеби ќе биде потребно да се земат предвид други 
физичко-хемиски својства. За релативно нерастворливи супстанции кои не се токсични во 
концентрации до точка на заситеност треба да се тестира највисоката концентрација која 
може да се постигне. Општо земено, во сите концентрации што се испитуваат треба да се 
избегнува таложење на хемикалијата за испитување. Максималната концентрација на една 
супстанција за испитување не треба да надмине 1 000 μg/mL; а осмоларноста не треба да 
надмине 10 mmolar. Треба да се користи геометриска низа од осум концентрации на 
супстанцијата што се испитува со постојан фактор на разредување (Види оддел 2.1., втор 
параграф). 

Ако постои информација (од тест за определување на опсег) дека хемикалијата за 
испитување до граничната концентрација не е цитотоксична во тестот во темнина (-Irr), но 
е високо цитотоксична кога е изложена на зрачење (+Irr), за да се задоволи условот за 
соодветен квалитет на податоците, обемот на концентрации кои се избираат за 
тестирање во темнина (+Irr) може да се разликува од обемот на концентрации избрани за 
тестирање со изложување на зрачење (-Irr) . 

1.4.2.2. Контроли 

1.4.2.2.1. Чувствителност на клетките на зрачење, воспоставување на историски 
податоци: 

Клетките треба редовно да се прегледуваат (околу секој петти премин) за чувствителност на 
изворот на светлина со процена на нивното преживување по изложеноста на зголемени 
дози на зрачење.  Во таа процена треба да се користат неколку дози на зрачење, 
вклучително и далеку повисоки степени од оние кои се користат во тестот за 
фототоксичност 3Т3 НРУ.  Количината на тие дози најлесно се одредува со мерење на УВ 
делотви од изворот на светлина. Клетките се засадуваат при густината која се користи за 
in vitro тестот за цитотоксичност 3T3 НРУ, а следниот ден се изложуваат на зрачење. Ден 
подоцна, се определува преживувањето на клетките врз основа на апсорпција на бојата 
Неутрално црвена (Neutral Red). Треба да се докаже дека највисоката нетоксична доза која 
е добиена како резултат (на пр., во валидациската студија: 5 J/cm2 [UVA]) е доволна за 
правилна класификација на референтните хемикалии (Табела 1). 

1.4.2.2.2. Чувствителност на зрачење, проверка на тековниот тест:  

Тестот ги задоволува критериумите за квалитет ако во озрачените негативни контроли (со 
растворувач) се постигне преживување поголемо од 80% во споредба со неозрачените 
негативни контроли (со растворувач). 

1.4.2.2.3. Преживување кај позитивни контроли:  

Апсолутната оптичка густина (OD540 НРУ) на бојата Неутрално црвена екстрахирана од 
контролите со растворувач покажува дали 1×104 клетките засадени во базенчињата 
пораснале во нормално време за дуплирање во дводневниот период на спроведување на 
тестот. Тестот ги задоволува критериумите за прифатливост доколку средната оптичка 
густина OD540 НРУ на нетретираните контроли изнесува ≥ 0,4 (т.е. околу 20 пати повеќе од 
основната апсорпција на растворувачот). 

1.4.2.2.4. Позитивна контрола: 

Истовремено, со секој in vitro тест за фототоксичност 3Т3 НРУ треба да се испита 
одредена позната фототксична хемикалија. Се препорачува тоа да биде хлорпромазин 
(ХПЗ). За ХПЗ кој во in vitro тестот за фототоксичност 3Т3 НРУ се тестира со стандарден 
протокол, дефинирани се следните критериуми за прифатливост на тестот: ЦПЗ изложен 
на зрачење (+Irr): IC50 = 0,1 до 2,0 μg/ ml, ЦПЗ кој не е изложен на зрачење (-Irr): IC50 = 7,0 до 
90,0 μg/mL. Факторот на фото-надразнувачко дејство (ПИФ) треба да биде > 6. Треба да се 
следи претходното дејствување на позитивните контроли. 
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Како паралелни позитивни контроли наместо хлорпромазин може да се користат други 
хемикалии кои во поглед на хемиската класа или карактеристиките на растворливост 
одговараат на хемикалијата која се проценува. 

1.4.3. Постапка за испитување (6)(7)(8)(16)(17): 
1.4.3.1. 1 ден: 

Се распределува 100 μL хранлива подлога за раст на култура во периферни 
базенчиња на плоча со 96 базенчиња за микротитрација на ткивни култури (=слепи 
проби). Во преостанатите базенчиња се распределуваат 100 μL клеточна суспензија со 
содржина од 1×105 клетки/mL во хранлива подлога за раст на клетки (= 1×104 клетки/ 
базенчиња). За секоја низа на концентрации од поединечна супстанција за испитување и 
за растворувач и за позитивни контроли треба да се подготват две плочи. 

Клетките се инкубираат 24 часа (види оддел 1.4.1.2) додека не се соединат во полу-
конфлуентен монослој. Овој период на инкубација овозможува опоравување на клетките, 
адхеренција и експоненцијален раст. 

1.4.3.2. 2 ден: 

По инкубацијата, хранливата подлога се претура од клетките и внимателно се измива со 150 
μL разблажувач користен за инкубација. Се додаваат 100 μL од разблажувачот кој содржи 
соодветна концентрација на хемикалијата што се испитува или растворувач (контрола со 
растворувач).  Се применуваат осум различни концентрации од супстанцијата за 
испитување. Клетките се инкубираат со хемикалијата за иситување во темнина 60 минути 
(види оддел 1.4.1.2 и 1.4.1.4, втор параграф). 

Од двете плочи подготвени за секоја серија на концентрацијата за испитување и 
контролата, се избира една, најчесто произволно, за одредување на цитотоксичност (-Irr) 
(т.е. контролна плоча), и една (третирана плоча) за одредување на цитотоксичност (+Irr). 

За спроведување на изложеност +Irr, клетките се изложуваат на зрачење на собна 
температура во текот на 50 минути, преку капакот на плочата со 96 базенчиња со 
највисока доза на зрачење која не е цитотоксична (види додаток 2.). Неозрачените плочи (-
Irr) се држат на собна температура во темна кутија за време од 50 минути (=време на 
изложеност на светло). 

Растворот за испитување се претува и внимателно се испира два пати со 150 μL од 
разблажениот раствор користен за инкубацијал, но кој не содржи материјал за испитување. 
Разблажувачот се заменува со хранлива подлога и се инкубира (види оддел 1.4.1.2.) 
преку ноќ (18-22 часа). 

1.4.3.3. 3 ден: 

1.4.3.3.1. Микроскопска евалуација 

Растот и морфологијата на клетките, како и интегритетот на монослојот треба да се 
прегледаат со фазен контрастен микроскоп.  Промените во клеточната морфологија и 
ефектите на клеточниот раст треба да се евидентираат. 

1.4.3.3.2. Тест за вградување на Неутрално црвена боја  

Клетките се мијат со 150 μL претходно загреан разблажувач.  Растворот за миење се 
отстранува со нежно тапкање. Се додаваат 100 μL од 50 μg/mL Неутрално црвена боја 
(НР) (3-амино-7-диметиламино-2-метилфеназин хидрохлорид, EINECS бр. 209-035-8; 
CAS бр. 553-24-2; Ц.И.  50040) во средина без серум (16) и се инкубира 3 часа како што е 
опишано во став 1.4.1.2. По инкубацијата, средството со НР се отстранува, а клетките се 
мијат со 150 μL од разблажувачот. Вишокот разблажувач се претура и отстранува со 
блотирање или центрифугирање. 

Се додава точно 150 μL разблажувач со боја НР (свежо подготвен од 49 делови вода + 50 
делови етанол + 1 дел оцетна киселина). 



Стр. 414 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Плочата за микротитрација нежно се протресува на растресувач за плочи 10 минути 
додека НР не се екстрахира од клетките и не формира хомоген раствор. 

Се мери оптичката густина на екстрактот на НР на 540 nm во спектрометарот, 
користејќи слепа проба како референца. Податоците се чуваат во соодветна 
електронска датотека за понатамошна анализа. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ПОДАТОЦИ 

Резултатите од тестот треба да овозможат значајна анализа на односот 
концентрација-реакција во присуство и отсуство на зрачење, и по можност 
концентрација на хемикалијата за испитување кај која преживувањето на клетки се 
намалува на 50 % (IC50). Доколку се воочи цитотоксичност, треба да се постават 
опсегот на концентрација и интервалот меѓу секоја концентрација, за кривата да биде 
во согласност со податоците за експериментот. 

И за јасно позитивните и за јасно негативните резултати (види оддел 2.3., прв став), 
можеби е доволен само примарниот експеримент, поддржан со еден или повеќе 
тестови за определување обем.  

Двосмислените, гранични или нејасни резултати треба да се појаснат со 
понатамошно испитување (исто види оддел 2.4., втор став). Во таквите случаи, треба 
да се размисли за евентуални модификации на условите за експериментирање. 
Експерименталните услови кои може да претрпат модификации опфаќаат обем на 
концентрации или интервал меѓу две концентрации, време на пред-инкубација и 
време на изложување на зрачење. За хемикалиите кои не се стабилни во вода, 
можеби ќе биде посоодветно пократко време на изложеност. 

2.2. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

За да се овозможи евалуација на податоци, може да се пресмета факторот на фото-
надразнувачко дејство-ПИФ (Photo Irritation Factor) или среден фотоефект-МПЕ (Mean 
Photo Effect). 

За пресметка на мерилото за фототоксичност (види подолу), групата на произволни 
вредности за односот концентрација-реакција треба да се усогласи врз основа на 
соодветна постојана крива на односот концентрација-реакција (модел). 
Усогласувањето на кривата во поглед на податоците се спроведува со методот на 
нелинеарна регресија (18). За процена на влијанието на варијабилноста на 
податоците врз усогласената крива се препорачува самодополнувачка („bootstrap“) 
постапка. 

Факторот на фото-иритација ПИФ се пресметува со употреба на следната формула: 

 
Ако IC50 во присуство или отсуство на светлина не може да се пресмета, за 
материјалот за испитување не е можно да се одреди факторот ПИФ. Средниот фото-
ефект (МПЕ) се темели на спородбата на сите криви на концентрација/реакција (19). 
Средниот фото-ефект (МПЕ) се темели на споредба на комплетните криви на 
концентрација/реакција (19). Тој се дефинира како избројан просек на 
репрезентативна група на вредности на фото-ефект. 
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Фото-ефектот PEc кај било која концентрација C се дефинира како продукт на ефектот 
на забележани реакции со и без светлина т.е.  PEc = REc × DEc. Ефектот на реакцијата 
REc е разликата меѓу забележаните реакции без и во присуство на светлина, т.е. REc = 
Rc (-Irr) - Rc (+Irr). Дозата/ефектот се дадени со: 

 

 

каде C* ја претставува концентрацијата за еквиваленција, т.е. концентрацијата при 
која реакцијата +Irr е еднаква на реакцијата –Irr кај концентрација C. Доколку C* не е 
можно да се одреди бидејќи вредностите на реакцијата на кривата +Irr се системски 
поголеми или помали од RC (-Irr), ефектот на дозата се мести на 1. Факторите за 
пондерирање wi се одредуваат од вредноста за највисоката реакција, т.е. wi= MAX {Ri 
(+Irr), Ri (-Irr)}. Мрежата на концентрација Ci е избрана на начин што истиот број точки 
паѓа во секој од интервалите за концентрација дефиниран со вредностите на 
концентрација кои се користат во тестот. Пресметката на средниот фото-ефект МПЕ 
е ограничена на максималната вредност на концентрација на која најмалкуедна од 
две криви и понатаму покажува вредност на реакција од најмалку 10%. Ако оваа 
максимална вредност на концентрацијата е поголема од најголемата концентрација 
употребена во тестот +Irr, преостанатиот дел на кривата +Irr се мести на вредност на 
реакција „0“. Зависно од тоа дали вредноста на МПЕ е поголема од правилно 
избраната гранична вредност (MPEc = 0,15) или не, хемикалијата се класифицира 
како фототоксична. 

Софтверски пакет за пресметка на ПИФ и МПЕ е достапен од (20). 

2.3.ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Врз основа на студијата за валидација (8), супстанцијата за испитување со ПИФ < 2 или 
МПЕ < 0,1 се смета дека „нема фототоксичност“. ПИФ > 2 и < 5 или МПЕ > 0,1 и < 0,15 се 
предвидува „веројатна фототоксичност“; и ПИФ > 5 или MPE > 0,15 се предвидува 
„фототоксичност“. 

Секоја лабораторија која првично ја спроведуваа оваа анализа, референтните материјали 
наведени во Табела 1 треба ги тестира пред да започне со тестирање на супстанциите за 
испитување за оцена на фототоксичност. Вредностите на ПИФ или МПЕ треба да бидат 
близу до вредностите споменати во Табела 1. 

Табела 1 
Назив на 
хемикалија 

EINECS бр. CAS бр. ПИФ МПЕ Гранична 
вредност на 
апсорпција 

Растворувач1

Амиодарон ХЦЛ 243-293-2 [19774-82-4] > 3,25 0,2-0,54 242 nm 300 nm 
(закривен дел 
на кривата) 

етанол 

Хлоропромазин 
ХЦЛ 

200-701-3 [69-09-0] > 14,4 0,33-0,63 309 nm етанол 

Норфлоксацин 274-614-4 [70458-96-7] > 71,6 0,34-0,90 316 nm ацетонитрил 

Антрацен 204-371-1 [120-12-7] > 18,5 0,19-0,81 356 nm ацетонитрил 

Протопорфирин 
IX, Динатриум 

256-815-9 [50865-01-5] > 45,3 0,54-0,74 402 nm етанол 
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Л-хистидин  [7006-35-1] Нема 
фактор 
ПИФ 

0,05-0,10 211 nm вода 

Хексахлорофен 200-733-8 [70-30-4] 1,1-1,7 0,00-0,05 299 nm 317 nm 
(закривен дел 
на кривата) 

етанол 

Натриум лаурил 
сулфат 

205-788-1 [151-21-3] 1,0-1,9 0,00-0,05 нема 

апсорпција 

вода 

1 Растворувач кој се користи за мерење апсорпција. 

 

2.4. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ 

Ако фототоксичните ефекти се забележани само кај највисоките концентрации за 
испитување (особено за хемикалиите за испитување кои се растворливи во вода), за 
процена на ризикот може да бидат потребни додатни анализи. Тие можат да опфатат 
податоци за апсорпција на кожата и акумулација на хемикалии во кожата и/или податоци 
од други тестови, на пр. испитувања на хемикалии in vitro на кожа на животни и луѓе, или 
модели на кожа. 

Доколку токсичноста не е докажана (+Irr и -Irr), и доколку слабата растворливост ги 
ограничила концентрациите кои можеле да бидат испитани, можеби соодветноста на 
тестот за конкретната супстанција за испитување е ставена во прашање па треба да се 
предвиди потврдно испитување, на пр. употреба на друг модел. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕСТОТ 

Извештајот треба да ги содржи најмалку следниве податоци: 

Супстанција за испитување: 

— податоци за идентификација, општи генерични називи и IUPAC и CAS број, ако се 
познати, 

— физичка природа и чистота, 

— физичко-хемиски својства релевантни за спроведување на студијата, 

— спектар на апсорпција на УВ/видлива светлина, 

— стабилност и фотостабилност, ако е позната. Растворувач: 

— оправданост за изборот на растворувач, 

— растворливост на хемикалијата за испитување во растворувач, 

— процент на присутен растворувач во средството за третирање, 

Клетки: 

— вид и потекло на клетки, 

— отсуство на микоплазма, 

— број на премин на клетки, ако е познат, 

— чувствителност на клетките на зрачење утврдена со опрема за изложување на 
зрачење која се користи во in vitro тестот за фототксичност 3T3 НРУ.  
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Услови за испитување (1); инкубација пред и по третман: 
— вид и состав на хранливата подлога за раст на култури, 
— услови за инкубација (концентрација на CO2; температура, влажност), 
— времетраење на инкубација (пред и по третманот). 

Услови за испитување (2); третман со хемикалијата: 

— причина за избор на концентрации на хемикалијата за испитување користени во 
присуство и отсуство на зрачење, 

— во случај на ограничена растворливост на хемикалијата за испитување и отсуство на 
цитотоксичност: причина за користење на највисоката концентрација, 

— вид и состав на средината за третирање (разблажен солен раствор), 

— времетраење на третманот на хемикалијата.  

Услови за испитување (3); зрачење: 

— образложение за причината за избор на употребената светлина 

— производител и вид на изворот на светлина и радиометар, 

— карактеристики на спектралното зрачење на изворот на светлина, 

— карактеристики на трансмисија и апсорпција на користениот филтер(и), 

— карактеристики на радиометарот и детали за неговата калибрација, 

— оддалеченост на изворот на светлина од системот за испитување, 

— УВА зрачење на ова растојание, изразено во mW/cm2, 

— времетраење на изложеноста на УВ/видлива светлина, 

— УВА доза (густина на зрачење × време, изразена во J/cm2, 

—  температура на клеточни култури за време на зрачење и клеточни култури 
истовремено држени во темнина. 

Услови за тестирање (4); Тест за преживување со помош на бојата Неутрално црвена 

— состав на средината за третирање со Неутрално црвена, 

— времетраење на инкубација со Неутрално црвена, 

— услови за инкубација (концентрација на CO2; температура, влажност), 

— услови за екстракција на Неутрално црвена (средство за екстракција, траење), 

— бранова должина користена за спектрофотометриско читање на оптичката густина на 
Неутрално црвената боја; 

— втора бранова должина (референтна), ако е употребена, 

— содржина на примерокот наменет за слепа проба на спектрофотометар, ако е 
употребен.  

Резултати: 
— преживување на клетки кај секоја концентрација на супстанцијата за испитување, 
изразено во процент на преживување на средната вредност на паралелните контроли на 
растворувачот, 
— криви на реакција на концентрација (концентрација на хемикалијата за испитување 
наспроти релативното преживување на клетки) во паралелните тестови +Irr и –Irr, 
— анализи на кривите на односот концентрација-реакција: Ако е изводливо, 
пресметка/одредување на IC50 (+Irr) и IC50 (-Irr), 
— споредба на две криви на реакција на концентрација добиени без и во присуство на 
зрачење, или со пресметка на факторот на фото-надразнувачко дејство ПИФ, или со 
пресметка на среден фото-ефект МПЕ,  
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— критериуми за прифатливост на тестот; паралелна позитивна контрола: 
— апсолутно преживување (оптичка густиа на екстрактот на Неутрално црвена) на 
озрачени и неозрачени клетки, 
— претходни податоци за негативни и позитивни контроли и стандардни 
отстапувања, 
— критериуми за прифатливост на тестот; паралелна позитивна контрола, 
— IC50(+Irr) and IC50(-Irr) и ПИФ/МПЕ на хемикалијата за позитивна контрола, 
— податоци за претходни хемикалии за позитивна контрола: IC50(+Irr) и IC50(-Irr) и 
ПИФ/МПЕ, средни вредности и стандардни отстапувања. 

Дискусија за резултатите. 
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Додаток 1 

Улога на 3T3 НРУ ПТ во последователен пристап кон испитувањето на 
фототоксичноста на хемиските супстанци 

 
Првично оценување на физичките, хемиските и токсиколошките својства 
на супстанцијата за испитување  

• Физичко-хемиски својства 
• Хемиска структура, структурни предопредувања 
• УВ/вис - апсорпција 
• QSAR - фотохемија 
• Општа токсичност (вклучувајќи кинетика и метаболизам) 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                          Нема апсорпција 
 
 
 
 

 
 
 

Апсорпција  
 
 

In vitro 3T3 НРУ испитување за фототоксичност 
и/или други методи ако е потребно 

Испитување 
на 

фототоксичн
ост кое не се 
смета за 
потребно 

UV/vis 
спектари на апсорпција

во соодветен 
растворувач 

(пр. ОЕЦД ТГ 101) 
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Додаток 2 

Фигура 1 

Дистрибуција на спектрална енергија од филтриран соларен симулатор 

Зрачење  

 

(видете Оддел 1.4.1.5, вториот став) 

Слика 1 дава пример на прифатлива дистрибуција на спектрално зрачење на 
филтриран соларен симулатор. Зрачењето доаѓа од изворот на полнет метален 
халид кој се употребува при испитувањето за проверка на 3T3 НРУ ПТ (6)(8)(17). 
Влијанието на два различни филтри и дополнителното влијание на филтрирањето на 
плочата на капакот на садот со 96 базенчиња за клеточна култура. Х2 филтерот 
единствено се употребуваше кај системи за испитување кои можат да толерираат 
повисок износ на УВБ (испитување на модел на кожа и испитување на фотохемолиза 
на црвени крвни клетки). Во 3T3 НРУ-ПТ беше употребен Х1 филтер. Сликата 
покажува дека дополнителното влијание на филтрирањето на плочата на капакот 
главно се следи во опсегот на УВБ, кој и понатаму остава доволно УВБ во спектарот 
на зрачење за да ги предизвика хемиските супстанции кои вообичаено се 
апсорбираат во опсегот на УВБ, како на пример Амиодарон (видете Табела 1).   

 

 

 

 

 

 

 

SOL 500 + H2 Filter 
SOL 500 + H1 Filter 
SOL 500 + H1 Filter + lid of 
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Слика 2:Осетливост на клетките Balb/c 3T3 на зрачење (измерено во опсег на 
УВА) 

Виабилност ( способност за преживување )на клетките (% на превземање на Neutral 
Red од контрола на темно) 

 

 
 
Време на зрачење (минути) 
10 мин. = 1 џул УВА/cm2) 

(видете Оддели 1.4.1.5.2, вториот став; 1.4.2.2.1, 1.4.2.2.2) 
 
  
 
 

Чувствителноста на клетките Balb/c 3T3 на зрачење со соларниот симулатор кој се 
употребува во испитувањето за проверка на испитувањето за 3T3NRU-
фототоксичност, измерено во опсегот УВА. Сликата ги покажува резултатите кои се 
добиваат во седум различни лаборатории во студијата за претходно потврдување (1).  
Додека двете криви со проѕирни симболи се добиваат со остарени клетки (висок број 
на премини), кои треба да се заменат со нови клеточни резерви, кривите со 
задебелени симболи прикажуваат клетки со прифатлива толеранција на зрачење.  

Од овие податоци се изведува највисоката доза на нецитотоксично зрачење од 5 
J/cm2 (вертикална испрекината линија). Хоризонталната испрекината линија како 
дополнување го прикажува максимално прифатливото влијание на зрачење кое се 
дава во став 1.4.2.2. 
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Б.42. СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА КОЖАТА: ТЕСТ НА ЛОКАЛНИ ЛИМФНИ ЈАЗЛИ 

1. МЕТОД 

Овој метод на испитување е еквивалентен на ОЕЦД ТГ 429 (2002) 

1.1. ВОВЕД 

Тестот на локалните лимфни јазли (ТЛЛЈ) е доволно потврден и прифатен за да се оправда 
неговото прифаќање како нов метод (1)(2)(3). Ова е вториот метод за оценување на 
потенцијалот на хемиските супстанции за сензибилизација на кожата кај животните.  
Другиот метод (Б.6) употребува испитување на заморчиња, особено испитување за 
максимизација на заморчиња и Буехлерово испитување (4). 

ТЛЛЈ обезбедува алтернативен метод за идентификација на хемиските супстанции за 
сензибилизација на кожата и за да потврди дека на хемиските супстанции им недостига 
значителен потенцијал да предизвикаат сензибилизација на кожата.  Ова не треба да 
наметнува дека во соите случаи ТЛЛЈ треба да се употребува наместо испитувањето на 
заморчиња, туку дека анализата е со еднаква заслуга и може да се употреби како 
алтернатива во која позитивните и негативните резултати генерално повеќе не бараат 
дополнително потврдување. 

ТЛЛЈ обезбедува одредени предности во однос на научниот напредок и добросостојбата на 
животните. Тестот ја проучува индукциската фаза на сензибилизација на кожата и 
обезбедува квантитативни податоци кои се соодветни за оценување на реакцијата на 
дозата. Деталите од потврдувањето на ТЛЛЈ и прегледот на сродната работа се објавени 
(5)(6)(7)(8). Освен тоа, треба да се нагласи дека благите/умерените сензибилизатори, кои 
се препорачуваат како соодветни позитивни контролни супстанции за испитувањето на 
заморчиња м, исто така се соодветни за употреба кај ТЛЛЈ (6)(8)(9). 

ТЛЛЈе in vivo метод и, како последица на тоа, нема да ја елиминира употребата на животни 
во оценувањето на контактните сензибилизациски активности. Тој сепак го има 
потенцијалот да го намали бројот на животни кои се потребни за оваа цел. Освен тоа, 
ТЛЛЈ нуди значително подобрување на начинот на кој животните се употребуваат за 
испитување на контактната сензибилизација. ТЛЛЈ се заснова на факторите на имунолошки  
појави од хемиски супстанции во текот на индукциската фаза на сензибилизација. За 
разлика од испитувањата на заморчиња, кај ТЛЛЈ не е бара примена на оспорувани 
дермални реакции на хиперсензибилизација.  Освен тоа, кај ТЛЛЈ нема потреба од 
употреба на адјувант, како што е случајот со испитувањето на максимизација на 
заморчиња.  Затоа, ТЛЛЈ го намалува страдањето на животните. Покрај предностите на 
ТЛЛЈ пред традиционалното испитување на заморчиња, треба да се признае дека постојат 
одредени ограничувања кои можат да побараат употреба на традиционални испитувања 
врз заморчиња (пр. лажни негативни наоди во ТЛЛЈ со одредени метали, лажни позитивни 
наоди со одредени надразнувачи на кожата)(10).  

Видете исто така Воведен дел Б. 

1.2. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Основното начело кое е во суштината на ТЛЛЈ е дека сензибилизаторите доведуваат до 
примарна пролиферација на лимфоцити во лимфните јазли кои го дренираат местото на 
примена на хемиските супстанции. Оваа пролиферација е пропорционална на дозата која 
се применува (и на потентноста на алергенот) и претставува едноставно средство за 
добивање на реално, квантитативно мерење на сензибилизација. ТЛЛЈ го оценува ова 
ширење како однос доза-одговор  во која пролиферацијата во испитните групи се споредува 
со ширењето во контролните третирани со носач. Соодносот на пролиферацијата во 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 423 
 

третираните групи во споредба со пролиферацијата во контролните груоу со 
носач(растворувач) , наречен Индекс на стимулација, се определува и треба да биде 
најмалку три, пред супстанцијата за испитување да може понатаму да се процени како 
потенцијален сензибилизатор на кожа. Методите опишани овде се засноваат на 
употребата на радиоактивно означување за да се измери пролиферацијата на клетката. 
Сепак, други крајни точки за оценување на пролиферацијата можат да се употребат 
доколку постои оправдување и соодветна научна поддршка, вклучувајќи целосно 
наведување и опис на методологијата. 

1.3. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.3.1. Подготовки  

1.3.1.1. Услови за сместување и хранење 

Животните треба да се сместат поединечно. Температурата на собата за експерименти на 
животните треба да биде 22 oC (±3 oC). Иако релативната влажност треба да изнесува 
најмалку 30 % и првенствено да не надминува 70 %, освен за време на чистењето на 
собата, целта треба да биде 50-60 %. Осветлувањето треба да е вештачко, во серии од 12 
часа светлина, 12 часа темница. За хранење, можат да се употребуваат конвенционални 
лабораториски режими на исхрана со неограничена достава на вода за пиење. 

1.3.1.2. Подготовка на животни 

Животните се избираат по случаен избор, се обележуваат за да се дозволи поединечна 
идентификација (но не со ушни маркици) и се чуваат во нивните кафези најмалку 5 дена 
пред почетокот на дозирањето за да се дозволи аклиматизација на условите во 
лабораторијата. Пред почетокот на постапката, сите животни се прегледуваат за да се 
обезбеди дека немаат забележливи оштетувања на кожата. 

1.3.2. Услови на испитување 

1.3.2.1. Животни за експеримент 

Глушецот е пожелен вид за ова испитување. Млади возрасни глувци-женки од сојот CBA/Ca 
или CBA/J, кои сè уште немале потомство и не се бремени. На почетокот на 
истражувањето, животните треба да се стари од осум до 12 недели и разликата во тежина 
на животните треба да е минимална и да не надминува 20 % од средната тежина. Други 
соеви и мажјаци можат да се употребат кога се добиени доволно податоци за да се покаже 
дека значителен сој и/или разлики кои се особени за еден пол во реакцијата од ЛАЛЈ не 
постојат. 

1.3.2.2. Проверка на веродостојноста 

Се употребуваат позитивни контроли за да се покаже соодветна функционалност на 
анализата и компетентност на лабораторијата успешно да ја спроведе истата. 
Позитивната контрола треба да произведе позитивна реакција на ТЛЛЈ на ниво на 
изложеност кое се очекува да даде зголемување во индексот на стимулација (ИС) > 3 над 
негативната контролна група. Дозата на позитивната контрола треба да се избере на 
начин на кој индукцијата е јасна, но не е прекумерна. Супстанции кои се претпочитаат се 
хексил цинамиn алдехид (КАС бр.101-86-0, EINECS бр. 202-983-3) и 
меркаптобензотиазол (КАС бр. 149-30-4, EINECS бр. 205-736-8). Можно е да постојат 
околности во кои, со соодветна оправданост, можат да се употребуваат други контролни 
супстанции, кои ги исполнуваат горенаведените критериуми. Кога вообичаено може да е 
потребна позитивна контролна група, можно е да постојат ситуации во кои лабораториите 
за испитување ќе имаат на располагање историски податоци за позитивни контроли за да 
се покаже доследноста на задоволителната реакција во текот на период од шест месеци 
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или продолжен. Во тие ситуации, може да е соодветна употребата на помалку зачестено 
испитување со позитивни контроли на интервали кои не се подолги од шест месеци. Иако 
позитивната контролната супстанција треба да се испитува во носачот кој се знае дека 
извлекува доследна реакција (пр. ацетон: Маслиново масло), можно е да постојат 
одредени регулаторни ситуации  во кои испитувањето во нестандарден носач 
(клинички/хемиски соодветна формулација) исто така ќе биде потребна. Во таква 
ситуација, можната интеракција на позитивната контрола со овој неконвенционален носач 
треба да се испита. 

1.3.2.3. Број на животни, нивоа на дозирање и избор на носачи. 

Најмалку четири животни се употребуваат на група на дозирање, со минимум три 
концентрации на супстанцијата на испитување, плус негативна котролна група која се 
третира единствено со носачот за супстанцијата за испитување и како што е соодветно, 
позитивна контрола. Во случаите каде поединечни информации за животните треба да се 
соберат, се употребуваат најмалку пет животни по група на дозирање.   Освен кога не 
постои третман со супстанцијата за испитување, животните во контролните групи треба да 
се третираат и со нив да се располага на ист начин како и со животните во групите за 
третирање. 

Изборот на доза и носач треба да се заснова на препораките кои се дадени во користените 
дела  (1). Дозите се избираат од сериите на концентрации 100 %, 50 %, 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 
%, 1 %, 0,5 % и тн. Треба да се земе предвид постоењето на актна токсичност и дермална 
иритација, онаму каде е соодветно, при изборот на три последователни концентрации, така 
што највисоката концентрација ја максимизира изложеноста додек се избегнува токсичноста 
и прекумерната локална иритација на кожата (2)(11). 

Носачот (растворувачот)/вехикулумот треба да се избере врз основа на максимизирање 
на концентрациите за испитување и растворливоста додека се произведува 
растворувач/суспензија која е соодветна на примената на супстанцијата за испитување. 
По редослед на првенство, препорачаните носачи(растворувачи)/вехикулуми се 
ацетон/маслиново масло (4:1 v/v), диметилформамид, метил етил кетон, пропилен 
гликол и диметил силфоксид (2)(10), но можат да се употребат други ако се обезбеди 
доволна научна целисходниот. Во одредени ситуации може да е потребно да се употреби 
клинички соодветен растворувач или комерцијална формулација во која супстанцијата за 
испитување се пушта во промет како дополнителна контрола. Треба да се води посебна 
грижа за да се обезбеди дека хидрофиличните материјали се вклопени во системот на 
носачи, што ја натопува кожата и не се сушат веднаш. Затоа, треба да се избегнуваат 
целосно водени носачи(растворувачи/вехикулуми. 

1.3.3. Постапка за испитување 

1.3.3.1. План за спроведување експерименти 

Планот за експерименти на анализата е како што следува: 

Ден 1: 

поединечно идентификувајте ја и евидентирајте ја тежината на секое животно. Се 
започнува со примена на 25μl од соодветниот раствор на супстанцијата за испитување, 
самиот растворувач или позитивната контрола (како што е соодветно), на страничниот 
дел од увото. 

Денови 2 и 3: 

повторете ја постапката за примена која е спроведена во првиот ден. 
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Денови 4 и 5: 

нема третман. 

Ден 6: 

евидентирајте ја тежината на секое животно. Вбризгајте 250μl фосфатен пуфер (ПБС) кој 
содржи 20 μCi (7,4e + 8 Bq) од 3H-метил тиамидин во сите глувци за испитување и контрола 
преку вената на опашката. Или, вбризгајте 250 2 μCi (7,4e + 7 Bq) од 125I-јододеоксиуридин и 
10-5 M флуородеоксиуридин во сите глувци преку вената на опашката. 

Пет часа подоцна, животните умираат. Се сечат аурикуларни лимфни јазли за дренажа од 
секое уво и се потопуваат во ПБС за секоја експериментална група (пристап на група со 
третман со потопување); или парови на лимфни јазли од поединечни животни можат да се 
исечат и да се потопат во ПБС за секое животно (поединечен пристап кон животните). 
Детали и дијаграми за идентификација на јазлите и дисекција можат да се најдат во 
Додаток I од упатувањето 10. 

1.3.3.2. Подготовка на клеточни суспензии 

Единечна клеточна суспензија на клетки на лимфни јазли (КЛЈ) или од групи со потопен 
третман или билатерално од поединечни животни се подготвува со нежна механичка 
дисагрегација преку 200 μm мрежичка од челик што не ’рѓосува. Клетките на лимфните јазли 
се перат два пати со преостанатиот ПБС и се оставаат 18 часа да се наталожат со 5 % 
трихлороацетична киселина (TCA) на 4 oC (2). Пелетите или повторно се суспензираат во 1 
ml TCA и се пренесува до сцинтилациски боцички кои содржат 10 ml сцинтилациска течност 
за 3H броење или директно се пренесуваат до епруветите за гама броење на јод 125I со 
помош на гама зраци. 

1.3.3.3. Определување на пролиферацијата на клетките (вградена радиоактивност) 

Вградувањето на 3H-метил тиамид се мери со β-сцинтилациско броење како 
дизинтеграција по минута (ДПМ). Вградувањето на 125I-јододеоксиуридин се мери со 125I-
мерење и исто така се изразува како ДПМ. Во зависност од употребениот пристап, 
вградувањето се изразува како ДПМ/група за третирање (пристап на потопување) или 
ДПМ/животно (поединечен пристап). 

1.3.3.4. Согледувања  

1.3.3.4.1. Клинички следења 

Животните треба внимателно да се следат еднаш дневно за какви било знаци, од 
локална иритација на местото на примена или од системска токсичност. Сите следења 
се систематски забележани со поединечни евиденции дека се водат за секое животно.  

1.3.3.4.2. Телесна тежина 

Како што е наведено во оддел 1.3.3.1, телесните тежини на поединечните животни треба 
да се мерат на почетокот на испитувањето на планираното усмртување на животното. 

1.3.4. Пресметување на резултати 

Резултатите се изразени како Индекс на стимулација (ИС). Кога се употребува 
пристап на збирна третирана група, ИС се добива со делење на збирното 
радиоактивно вградување за секоја група за третирање со вградување на збирна 
контролна група на носач/растварач ; ова дава средна вредност на ИС. Кога се 
употребува поединечен пристап, ИС се изведува со делење на средната вредност на 
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ДПМ/животно во рамките на секоја група на супстанција за испитување и позитивната 
контролна група со средна вредност на ДПМ/животно за контролната група на 
растворувач/носач. Средната вредност на ИС за контролите кои се третирани со 
носачи е помала од 1. 

Употребата на поединечен пристап за пресметување на ИС ќе ја овозможи изведбата 
на статистичка анализа на податоците. При изборот на соодветниот метод на 
статистичка анализа, истражувачот треба да одржува свесност за можните 
нееднаквости на отстапувањата и други сродни проблеми кои можат да бараат 
претворање на податоци или непараметрички статистички податоци. Соодветен 
пристап за интерпретација на податоците треба да ги оцени сите поединечни 
податоци на третирани контроли и контроли на носачи и од нив да ја изведе 
најсоодветната крива за реакција на дозата, земајќи ги предвид доверливите 
ограничувања (8)(12)(13 ). Сепак, истражувачот треба да е подготвен на можни 
„неподобни“ реакции за поединечни животни во рамките на групата што може да бара 
употреба на алтернативна мерка на реакција (пр. медијан, а не просечна вредност) 
или елиминација на неподобните. 

Процесот на одлучување во однос на позитивна реакција опфаќа индекс на 
стимулација ≥ 3, при што треба да се земе предвид реакцијата на дозата и онаму 
каде е соодветно, статистичката значајност (3)(6)(8)(12)(14 ). 

Ако е потребно да се разјаснат добиените резултати, треба да се посвети внимание 
на различните својства на супстанцијата за испитување, вклучувајќи дали таа има 
структурна врска со познатите сензибилизатори на кожа, без разлика дали 
предизвикува прекумерна иритација на кожата и природата на забележаната 
реакцијата на дозата. Овие и други прашања детално се дискутираат на друго место 
(7). 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да се резимираат во табела која ја покажува средната вредност и 
поединечните ДПМ вредности и индексите на стимулација за секоја група на доза 
(вклучувајќи контрола на носачи). 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот од испитувањето треба да ги содржи следните информации. 

супстанција за испитување: 

— податоци за идентификација (пр. CAS  број, ако е достапен, извор, 
чистота, познати онечистувања, број на серија), 

— физичка природа и физичкохемиски својства (пр. нестабилност, 
стабилност, растворливост), 

— ако е смеса, составот и релативните проценти на состојките.  

Носач: 

— податоци за идентификација (чистота, концентрација (каде е соодветно); 
употребениот волумен 

— оправданост на изборот на носач/растворувач. 
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Животни за испитување: 

— сој на глувци кој се употребува, 

— микробиолошки статус на животните, кога е познат, 

— број, старост и пол на животните, 

— извор на животни, услови на сместување, режим на исхрана и тн. 

Услови на испитување: 

— детали за подготовката на супстанцијата за испитување и примена. 

— оправдување на изборот на дозата, вклучувајќи резултати од распонот на дозата, 
ако е спроведена; носач и концентрации на супстанцијата за испитување која се 
употребува и вкупниот износ на применета супстанција, 

— детали за квалитетот на храна и вода (вклучувајќи вид на режим/извор на исхрана, 
извор на вода). 

Проверка на веродостојноста: 

— резиме на резултатите од последната проверка на веродостојноста, вклучувајќи 
информации за супстанцијата, концентрацијата и употребениот носач, 

— паралелни и/или минати позитивни и негативни контролни податоци за лабораторија 
за испитување. 

Резултати: 

— поединечни тежини на животни на почетокот на дозирањето и на планираното 
усмртување, 

— табела на средни (потопен пристап) и поединечни (поединечен пристап) ДПМ 
вредности како и опсег на вредности за двата пристапи и индекси на стимулација за секоја 
група на доза (вклучувајќи контрола на носачи),  

— статистичка анализа каде е соодветно, 

— време на прво појавување и знаци на токсичност, вклучувајќи дермална иритација на 
местото на примање, ако има, за секое животно. 

Расправа на резултатите: 

— кратка забелешка на резултатите, анализата на реакцијата на дозата и анализата на 
статистичките податоци, каде е соодветно, со заклучок дали супстанцијата за испитување 
треба да се смета за сензибилизатор на кожата. 

4. ДЕЛА 

(1) Kimber, I. and Basketter, D.A., (1992) The murine local lymph node assay; collaborative 
studies and new directions: A commentary. Food and Chemical Toxicology 30, стр. 165-
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(2) Kimber, I, Derman, R.J., Scholes E.W, and Basketter, D.A. (1994). The local lymph node 
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(3) Kimber, I., Hilton, J., Dearman, R.J., Gerberick, G.F., Ryan, C.A., Basketter, D.A., Lea, L., 
House, R.V., Ladies, G.S., Loveless, S.E., Hastings, K.L., (1998) Assessment of the skin 
sensitisation potential of topical medicaments using the local lymph node assay: An 
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(4) Testing Method B.6. 
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Б.43. СТУДИЈА ЗА НЕВРОТОКСИЧНОСТ КАЈ ГЛОДАРИ 

1. МЕТОД 

Овој метод е еднаков на ОЕЦД ТГ 424 (1997). 

Овој метод на испитување е осмислен за да се добијат потребните информации потребни 
да се потврди или дополнително карактеризира потенцијалната невротоксичност на 
хемиските супстанции кај возрасните животни. Тој може или да се комбинира со 
постојните методи за испитување за студии на токсичност со повторени дози или да се 
спроведе како одделна студија. Се препорачува Документот за упатства на ОЕЦД во врска 
со Стратегиите и методите за испитување на невротоксичност (1) да се консултираат за 
да се помогне во проектирањето на студиите врз основа на овој метод на испитување. 
Ова е особено важно кога се земаат предвид измени на следењата и постапките за 
испитување како што е препорачано за рутинска употреба на овој метод. Документот за 
упатства се подготвува за да го олесни изборот на други постапки за испитување за 
употреба во посебни околности. 

Оценувањето на развојната невротоксичност не е предмет на овој метод. 
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1.1. ВОВЕД 

При оценувањето и проценувањето на токсичните својства на хемиските супстанции, 
важно е да се земе предвид потенцијалот за невротоксични влијанија. Методот на 
испитување на системска токсичност со примена на повторена доза опфаќа следења 
кои бараат потенцијална невротоксичност.  Овој метод на испитување може да се 
употреби за да се проектира студија за да се добијат информации за, или да се потврдат 
невротоксичните влијанија кои се следат во студиите за системска токсичност со 
повторена доза. Сепак, земајќи ја предвид потенцијалната невротоксичност на одредени 
класи на хемикалии може да наговести дека тие можат да посоодветно да се проценат со 
употреба на овој метод без претходни индикации за потенцијална невротоксичност од 
студиите за составна токсичност со повторена доза. Тие примери вклучуваат, на пример: 

— следење на невролошките знаци или невропатолошките оштетувања во студиите за 
токсичност, различни од студиите за системска токсичност со повторена доза, или 

— структурна врска или други информации кои ги поврзуваат со познатите 
невротоксиканти. 

Освен тоа, можно е да постојат други примери кога е соодветна употребата на овој метод 
на испитување; за дополнителни детали видете (1). 

Овој метод е развиен за да може да биде прилагоден за да ги исполни посебните потреби 
за да се потврди посебната хистопатолошка и активна невротоксичност на хемиска 
супстанција, како и за да обезбеди карактеризација и квантификација на невротоксичните 
реакции. 

Во минатото, невротоксичноста беше израмнета со невропатологија која вклучува 
невропатолошки оштетувања или невролошки дисфункции, како на пример напади, 
парализа или треперење. Ако невропатологијата е важна манифестација на 
невротоксичност, сега е јасно дека постојат многу други знаци на токсичност на нервниот 
систем (пр. губење на моторната координација, сетилни недостатоци, учење и 
дисфункции на меморијата) кои можат и да не бидат одразени во невропатијата или други 
видови на студии. 

Ова испитување за невротоксичност се проектира за да се откријат поголемите 
невробихејвиорални и невропатолошки влијанија кај возрасни глодари. Додека 
бихејвиоралните влијанија, дури и во отсуството на морфолошки промени, може да 
предизвикаат несакано дејство врз организамот, не сите бихејвиорални промени се 
специфични за нервниот систем. Затоа, сите промени кои се следат треба да се проценат 
заедно со корелациските хистопатолошки, хематолошки или биохемиски податоци, како и 
податоците за други видови на составна токсичност. Испитувањето преземено во овој 
метод за да се обезбеди карактеризација и квантификација на невротоксичните реакции 
вклучува посебни хистопатолошки и бихејвиорални постапки кои дополнително можат да 
се поддржат со електрофизиолошки и/или биохемиски истражувања (1)(2)(3)(4). 

Невротоксикантите можат да дејствуваат врз основа на голем број на цели во рамките на 
нервниот систем и со различни механизми. Бидејќи ниту една единствена низа на 
испитувања не е способна темелно да го оцени невролошкиот потенцијал на сите 
супстанции, може да е потребно да се употреби друго in vivo или in vitro испитување кое е 
особено определено за видот на невротоксичноста која е согледана или се очекува. 

Овој метод на испитување може исто така да се употреби, заедно со упатството утврдено 
во Документот за упатства на ОЕЦД за Стратегии и методи за  испитување на 
невротоксичноста (1) за да проектира студии кои се наменети за дополнително да ја 
карактеризираат или зголемат чувствителноста на квантификацијата на односот доза-
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реакција со цел да се добие подобра проценка на нивото на несакани дејства кои не се 
забележливи или да се потврдат познатите или очекуваните опасности на хемиската 
супстанција. На пример, студиите можат да се проектираат за да се идентификува или 
процени невротоксичниот механизам (механизми) или да се дополнат податоците кои 
се веќе на располагање од употребата на основните постапки за 
невробихејвиористичко и невропатолошко следење.  Тие студии не треба да ги 
размножуваат податоците кои би се добиле од употребата на стандардните постапки кои 
се препорачани во овој метод, ако таквите податоци се веќе на располагање и не се 
сметаат дека се потребни за интерпретација на резултатите од студијата.  

Оваа студија за невротоксичност, кога се употребува самостојно или во комбинација, 
обезбедува информации кои можат да: 

— идентификуваат дали врз нервниот систем постојано или повратно влијае хемиската 
супстанција која се испитува; 

— придонесуваат кон карактеризацијата промените на нервниот систем кои се 
поврзани со изложеноста на хемиската супстанција и придонесуваат кон разбирање на 
основниот механизам. 

— определуваат односите на реакција на доза/време со цел да се направи проценка на 
нивото на несаканите дејства кои не можат да се следат (кои можат да се употребат за да 
се воведе критериуми за безбедност за хемиската супстанција). 

Овој метод на испитување се состои во орално примање на супстанцијата за испитување. 
Други планови на примање (пр. дермално или по пат на инхалација) можат да бидат 
посоодветни и можат да бараат измена на препорачаните постапки. Причините за 
изборот на планот на примање зависат од профилот на изложеност на човекот и 
токсиколошките или кинетичките информации. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Несакано дејство: е секоја промена поврзана со третман од основата која ја намалува 
способноста на организмот да преживее или да се прилагоди на средината. 

Доза: е износот на супстанцијата за испитување која се прима. Дозата се изразува како 
тежина (g, mg) или како тежина на супстанцијата за испитување по единица тежина на 
животното за испитување (пр.mg/Kg) или како постојани концентрации на режимот на 
исхрана (ppm). 

Дозирање: е општ поим кој се состои од доза, нејзината зачестеност и времетраењето 
на дозирањето.  

Невротоксичност: е несакана промена во структурата или функцијата на нервниот 
систем која се добива од изложеноста на хемиски, биолошки или физички агенс. 

Невротоксикант: е кој било хемиски, биолошки или физички агенс кој има потенцијал да 
предизвика невротоксичност. 

НОАЕЛ:  Скратеница за доза без несакано дејство и е највисокото ниво на доза каде не се 
забележани штетни ефекти во врска со третманот. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Хемиската супстанција за испитување се дава по орален пат преку распон  на дози на 
неколку групи на лабораториски глодари. Вообичаено се потребни повторени дози и 
системот на дозирање може да биде 28 дена, субхроничен (90) дена или хроничен (1 
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година или подолго). Постапките утврдени во ова испитување можат исто така да се 
употребуваат за студија на акутна невротоксичност. Животните се испитуваат за да се 
овозможи детекцијата или карактеризацијата на бихејвиоростичките и/или невролошките 
абнормалности. Рспонот на однесувања врз кои можат да влијаат невротоксикантите се 
проценува во текот на секој период на следење. На крајот од испитувањето, кај подгрупи од 
животните од секој пол од секоја група се спроведува перфузија in situ и се подготвуваат и 
испитуваат пресеци од деловите од мозокот, ’рбетниот мозок и периферни нерви. 

Кога студијата се спроведува како самостојна студија за да се направи проверка за 
невротоксичност или за да се карактеризираат невротоксичните влијанија, животните во 
секоја група кои не се употребуваат за перфузија и последователна хистопатологија 
(видете Табела 1) можат да се употребат за посебни невробихејвиористички, 
невропатолошки, неврохемиски или електрофизиолошки постапки кои можат да ги 
надополнат податоците кои се добиени од стандардните испитувања кои се потребни 
според овој метод (1). Овие постапки за надополнување можат да се особено корисни 
кога емпириските следења или очекуваните влијанија означуваат посебен вид или цел на 
невротоксичноста на хемиската супстанција. Во спротивно, останатите животни можат да 
се употребат за проценки како оние кои се наложуваат во методите за испитување за 
повторени студии за токсичност на доза кај глодари. 

Кога постапките од овој метод за испитување се комбинираат со оние од другите методи 
за испитување, доволен број на животни се потребни за да се задоволат потребите за 
следењата на двете студии. 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Избор на видови на животни 

Вообичаено се користи стаорец од видот на глодари, иако други видови на глодари, со 
оправдување можат да се употребат. Треба да се применуваат вообичаено 
употребуваните лабораториски соеви на млади возрасни здрави животни. Женките не 
треба претходно да имаат потомство и не треба да бидат бремени. Дозирањето 
вообичаено треба да започне во најкус можен рок по доењето, најдобро најдоцна до шест 
месеци старост на животните и во секој случај, пред животните да бидат девет недели 
стари.  Сепак, кога оваа студија се комбинира со други студии, овој услов за возраста може 
да треба да се регулира. На почетокот на студијата, разликата во тежината на животните 
кои се употребени не треба да надминува  ± 20 % од средната тежина на секој пол. Кога се 
спроведува повторлива студија на дозата со кратко времетраење како првична до 
долготрајна студија, животните од истиот сој и извор треба да се употребат во двете 
студии. 

1.4.2. Услови за сместување и хранење 

Температурата на собата за експерименти на животните треба да биде 22 °C (± 3 °C). 
Иако релативната влажност треба да изнесува најмалку 30 % и првенствено да не 
надминува 70 %, освен за време на чистењето на собата, целта треба да биде 50-60 %. 
Осветлувањето треба да е вештачко, во серии од 12 часа светлина, 12 часа темница. 
Гласна испрекината бучава треба да се одржува на минимум. За хранење, можат да се 
употребуваат конвенционални лабораториски режими на исхрана со неограничена достава 
на вода за пиење. Врз изборот на режим на исхрана може да влијае потребата да се 
обезбеди со соодветна мешавина од супстанцијата за испитување кога се прима со овој 
метод. Животните можат да се сместат поединечно или да се стават во кафез во мали 
групи од ист пол. 
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1.4.3. Подготовка на животни 

Здравите млади животни по случаен избор се ставаат во групи за третман и контрола. 
Кафезите треба да се организираат на таков начин што можните влијанија како резултат 
на лоцирањето на кафезот се сведени на минимум. Животните се идентификуваат со 
единствена ознака и се чуваат во нивните кафези најмалку пет (5) дена пред почетокот на 
студијата за да се дозволи аклиматизација на лабораториските услови. 

1.4.4. План на давање и подготовка на дозите 

Овој метод на испитување особено се однесува на орално примање на супстанцијата за 
испитување. Оралното примање може да биде преку сонда за хранење, во режимот на 
исхрана, во водата за пиење или со капсули. Други планови на примање (пр. дермално 
или по пат на инхалација) можат да се употребуваат и да бараат измена на 
препорачаните постапки. Причините за изборот на планот на примање зависат од 
профилот на изложеност на човекот и токсиколошките или кинетичките информации. 
Треба да се назначи причината за избор на планот на примање како и измените кои се 
добиваат како резултат на постапките на овој метод на испитување. 

Кога е потребно, супстанцијата за испитување може да се раствори или да се суспендира во 
соодветен носач/растворувач. Се препорачува употребата на воден раствор/суспензија да 
се земе предвид најпрво, проследено со причината за растворот/суспензијата во масло 
(пр. масло од пченка) и потоа со можниот раствор/суспензија на друг носач. Токсичните 
карактеристики на носачот треба да бидат познати. Освен тоа, треба да се земат 
предвид следните карактеристики на носачот: Влијанија на носачот на апсорпција, 
распределба, метаболизам или задржување на супстанцијата за испитување која може да 
ги промени токсичните карактеристики; и влијанијата врз консумацијата на храна или вода 
или хранливиот статус на животните. 

1.5. ПОСТАПКИ 

1.5.1. Број и пол на животните 

Кога студијата се спроведува како посебна студија, најмалку 20 животни (10 женки и 10 
мажјаци) треба да се употребат во секоја доза и контролна група за проценка на деталните 
клинички и функционални следења. Најмалку пет мажјаци и пет женки, избрани од овие 10 
мажјаци и 10 женки, треба да се перфузираат in situ и да се употребат за детална 
неврохистологија на крајот од студијата. Во случаите каде единствено ограничен број на 
животни во дадена група на дозирање се следат за знаци на невротоксични влијанија, 
треба да се земе предвид вклучувањето на овие животни во оние коие се избрани за 
перфузија. Кога студијата се спроведува во комбинација со повторлива студија за 
токсичност на доза, треба да се употребува соодветен број на животни за да се исполнат 
целите на двете студии. Минималните броеви на животни по група за различни 
комбинации на студии се дадени во Табела 1. Ако се планирани времени групи за 
усмртување или оздравување за следење на повратливоста, отпорноста или одложеното 
појавување на токсичните влијанија по третманот или кога дополнителни следења се 
земаат предвид, тогаш бројот на животни треба да се зголеми за да се обезбеди дека 
бројот на животни кои се потребни за следење и хистопатологија е на располагање. 

1.5.2. Група за третман и контрола 

Генерално треба да се употребуваат најмалку три дозни групи и контролна група,   но ако 
од проценката на другите податоци, не би се очекувале ефекти при повторена доза од 
1000 mg/kg телесна тежина/ден, може да се спроведе тест на гранична доза.. Ако нема на 
располагање соодветни податоци, студија за определување на обемот/распонот на 
дозата може да се спроведе за да се помогне во определувањето на дозите кои треба да 
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се употребуваат. Освен третман со супстанцијата за испитување, животните во 
контролните групи треба да се третираат на ист начин како и предметите во групите за 
испитување. Ако се употребува носач/растворувач при примањето на супстанцијата за 
испитување, контролната група треба да го добие носачот/растворувачот во најголемиот 
употребен волумен.  

1.5.3. Проверка на веродостојноста 

Лабораторијата која ја спроведува студијата треба да претстави податоци со кои ја 
покажува способноста за спроведување на студијата и чувствителноста на употребените 
постапки.  Таквите податоци треба да обезбедат доказ за способноста да се детектираат 
и квантифицираат, како што е соодветно, промените во различните крајни точки кои се 
препорачани за следење, како што се на пример автономни знаци, сензорната 
реактивност, јачина на стисок на екстремитетот и моторна активност. Можат да се 
употребат информации за хемиските супстанции кои причинуваат различни видови на 
невротоксични реакции и можат да се употребат како супстанции за позитивни контроли 
кои можат да се најдат во користените дела 2 до 9. Историски податоци можат да се 
употребат ако основните аспекти на експерименталните постапки остануваат исти.  
Периодични ажурирања на историските податоци се препорачуваат. Нови податоци кои 
покажуваат постојана чувствителност на постапките треба да се развијат кога некој 
основен елемент од спроведувањето на испитувањата се променила од страна на 
лабораторијата која го спроведува испитувањето. 

1.5.4. Избор на доза 

Нивоата на доза треба да се изберат со земање предвид на сите претходно следени 
податоци за токсичност и кинетички податоци кои се на располагање за соединението за 
испитување или сродните материјали. Највисокото ниво на доза треба да се избере со цел 
да се назначат невротоксичните влијанија или јасните составни токсични влијанија. Потоа, 
опаѓачка серија на нивоа на доза треба да се избере со цел да се прикаже секоја сродна 
реакција во врска со дозата и НОАЕЛ при најниското ниво на доза.  Начелно, нивоата на 
доза треба да се постават така што првичните токсични влијанија врз нервниот систем 
можат да се разграничат од влијанијата кои се поврзани со составната токсичност. Два до 
три интервали се често оптимални и додавањето на четврта група за испитување често се 
претпочита при употребата на големи интервали (пр. повеќе од фактор 10) помеѓу дозите. 
Кога постои разумна проценка на човечката изложеност, ова исто така треба да се земе 
предвид. 

1.5.5. Гранично испитување 

Ако едно испитување на едно ниво на доза од најмалку 1 000 mg/kg телесна тежина/ден, со 
употреба на опишаните постапки, произведува невротоксични влијанија кои не можат да се 
следат и ако токсичноста не се очекува врз основа на податоците од структурно поврзаните 
соединенија, тогаш целосна студија со употреба на три нивоа на доза можат да не се 
сметаат за потребни. Очекуваната човечка изложеност може да ја назначи потребата за 
повисоко ниво на орална доза која треба да се употреби во граничното испитување.  За 
други видови на примање, како на пример инхалација или дермално давање, физичко-
хемиските својства на супстанцијата за испитување често можат да налагаат максимално 
ниво на изложеност кое може да се постигне. За спроведувањето на орална акутна 
студија, дозата за граничното испитување треба да е најмалку 2 000 mg/kg. 

1.5.6. Примање на дозите 

Животните се дозираат со супстанцијата за испитување на дневна основа, седум дена 
секоја недела, за период од најмалку 28 дена; треба да се оправда пет-дневниот план на 
дозирање или пократок период на изложеност. Кога супстанцијата за испитување се дава 
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со сонда за хранење, тоа треба да се направи во единствена доза со употреба на 
стомачна цевка или соодветна канула за интубација.  Максималниот волумен на течноста 
која може да се прими наеднаш зависи од големината на животните за испитување. 
Волуменот не треба да надмине 1 ml/100 g телесна тежина. Сепак, во случајот на водени 
раствори, употребата на најмногу 2 ml/100 g телесна тежина може да се земе предвид. 
Освен за иритирачки или корозивни супстанции, кои вообичаено покажуваат зголемени 
ефекти при повисоки концентрации, разликата во волуменот за испитување треба да се 
намали со регулирање за да се обезбеди постојан волумен на сите нивоа на дозирање.  

За супстанциите кои се примаат преку режим на исхрана или вода за пиење, важно е да 
се обезбеди дека количините на супстанцијата за испитување која е вклучена не се 
мешаат со вообичаената рамнотежа на исхрана или вода.   Кога супстанцијата за 
испитување се прима во режимот на исхрана, може да се употреби или постојана 
концентрација во режимот на исхрана (ppm) или постојано ниво на доза во смисла на 
телесна тежина на животното; спротивната употреба треба да се посочи. За секоја 
супстанција кој се дава со сонда за хранење, дозата треба да се дава во слично време 
секој ден и да се регулира во согласност од потребата за да се одржи постојано ниво на 
доза во смисла на телесна тежина на животното. Кога студија за повторени дози се 
употребува како претходно на долготрајна студија, треба да се употреби сличен режим на 
исхрана во двете студии. За акутни студии, ако еднократна доза не е возможна, дозата 
може да се дава во помали фракции во текот на период кој не надминува 24 часа. 

1.6. СЛЕДЕЊЕ  

1.6.1. Зачестеност на следењата и испитувањата 

Во студии за повторено дозирање, периодот за следења треба да го покрие периодот на 
дозирање. Во акутните студии, 14-дневниот пост-третмански период треба да се 
забележи.  За животните во придружните групи кои се чуваат без изложување во текот на 
пост-третманскиот период, следењата треба да го покријат и тој период исто така. 

Согледувањата треба да се направат со доволна зачестеност за да се зголеми најмногу 
што може можноста за детекција на кои било бихејвиористички/или невролошки 
абнормалности. Согледувањата треба да се направат најдбор во исто време секој ден и да 
се земе предвид максималната вредност на период на очекуваните влијанија по 
дозирањето. Зачестеноста на клиничките следења и функционални те испитувања се 
резимира во Табела 2. Ако кинетичките или други податоци кои се добиени од 
претходните студии посочуваат на потребата да се употребуваат различни временски 
точки за следења, испитувањата или периодите по следењата, треба да се донесе 
алтернативен распоред со цел да се постигнат максимални информации. Треба да се 
даде причината за промените во распоредот.  

1.6.1.1. Согледувања од општите здравствени услови и морталитетот/морбидитетот 

Сите животни треба претпазливо да се следат најмалку еднаш дневно во врска со нивната 
здравствена состојба, како и најмалку два пати дневно за морбидитет и морталитет.  

1.6.1.2. Детални кличнички следења 

Детални клинички следења треба да се спроведат на сите животни кои се избрани за оваа 
цел (видете Табела 1) еднаш пред првото изложување (за да се дозволи споредба на 
истиот предмет) и на различни интервали, во зависност од времетраењето на студијата 
(видете Табела 2). Детални клинички следења на придружните групи за заздравување 
треба да се направат на крајот од периодот на заздравување. Детални клинички следења 
треба да се направат надвор од матичниот кафез во стандардната арена. Тие треба 
внимателно да се забележат со употреба на системи за поени кои вклучуваат критериуми 
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или скали за поени за секое мерење во следењата. Критериумите или скалите кои се 
употребуваат треба експлицитно да се дефинираат од страна на лабораторијата за 
испитување. Треба да се направи напор за да се обезбеди дека разликите во условите 
на испитување се минимални (не систематски поврзани со третманот) и дека следета 
се спроведуваат од страна на обучени набљудувачи кои не се свесни за реалниот 
третман.  

Се препорачува следењата да се изведуваат на структурен начин на кој добро-
дефинираните критериуми (вклучувајќи дефинирање на нормалниот „обем“) се 
систематски применети на секое животно во секое време на следење. „Нормалниот обем“ 
треба соодветно да се документира. Сите согледани знаци треба да се забележат. Секогаш 
кога е изводливо, големината на согледаните знаци треба да се забележи. Кличничките 
следења треба да опфаќаат, но не да се ограничени на, промените на кожата, крзното, 
очите, мукозните мембрани, појавувањето на секрети и излачување и автономна активност 
(пр. лакримација, пилоерекција, големина на зениците, невообичаена респираторна шема 
и/или дишење на уста, секакви невообичаени знаци на уринирање или дефекација и 
урина без боја). 

Сите невообичаени реакции во врска со позицијата на телото, нивото на активност (пр. 
намалено или зголемено искористување на стандардната арена) и координација на 
движењата треба да се забележат.  Промените во одот (пр. поткривнување, атаксија), 
држењето (пр. згрбавеност) и реакција на ракување, инсталација или други стимули, како 
и присуството на клонични или тонични движења, конвулзии или треперења, стереотипи 
(пр. прекумерно негување на крзното, невообичаени движења на главата, повторливи 
движења во круг) или бизарно однесување (пр. гризење или прекумерно лижење, 
самоповредување, одење наназад, вокализација) или агресија треба да се забележат.  

1.6.1.3. Функционални испитувања 

Слично на деталните клинички следења, функционалните испитувања треба исто така да 
се спроведуваат еднаш пред изложувањето и почесто после тоа кај сите животни кои се 
избрани за оваа цел (видете Табела 1). Зачестеноста на функционалното испитување 
исто така зависи од времетраењето на студијата (видете Табела 2). Освен периодите на 
следење како што се утврдени во Табела 2, функционалните следења на пропратните 
групи исто така треба да се направат најблизу што може до терминалното усмртување. 
Функционалните испитувања треба да вклучуваат сензорна реакција на стимулите од 
различни модалитети (пр. ревизија, визуелни и проприоцептивни стимули (5)(6)(7)), 
проценка на јачината на стисокот на екстремитетите (8) и проценка на моторната активност 
(9).  Моторната активност треба да се мери со автоматски уред кој може да детектира и 
намалување и зголемување на активноста. Ако друг дефиниран систем се употребува, тој 
треба да биде квантитативен и неговата чувствителност и објективност треба да се 
покаже. Секој уред треба да се испита за да се обезбеди објективност низ времето и 
доследност помеѓу уредите. Дополнителни детали за постапките кои можат да се следат 
се дадени во соодветната користени дела.  Ако нема податоци (пр. структурна активност, 
епидемиолошки податоци, други токсиколошки студии) за да се посочат потенцијалните 
невротоксични влијанија, треба да се земе предвид вклучувањето на поспецијализирани 
испитувања на сензорната и моторната функција или учење и меморија за подетално да се 
испитаат овие можни влијанија.  Повеќе информации за поспецијализирани испитувања и 
нивна употреба се даваат во (1). 

Во исклучителни случаи, животните кои покажуваат знаци на токсичност до степен кој 
значително би се измешал со функционалното испитување можат да се изземат од тоа 
испитување. Треба да се обезбеди оправдување за отстранувањето на животните од 
функционалното испитување. 
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1.6.2. Телесна тежина и консумација на храна/вода 

За студиите со траење до 90 дена, сите животни треба да се измерат најмалку еднаш 
неделно и треба да се направат мерења на консумацијата на храна (консумација на вода, 
кога супстанцијата за испитување се дава преку тој медиум) барем на неделна основа. За 
долготрајни студии, сите животни треба да се измерат најмалку еднаш неделно за првите 13 
недели и најмалку на секои четири недели потоа. Мерења треба да се прават за 
консумација на храна (консумација на вода, кога супстанцијата за испитување се дава 
преку тој медиум) најмалку еднаш неделно за првите 13 недели и потоа на интервали од 
приближно три месеци, освен ако здравствениот статус или промените во телесната 
тежина не налагаат поинаку. 

1.6.3. Офталмологија 

За студиите кои се подолги од 28 дена, офталмолошкото испитување, со употреба на 
офталмоскоп или еквивалентен соодветен инструмент, треба да се направат пред 
давањето на супстанцијата за испитување и на завршувањето на студијата, првенствено 
за сите животни, но најмалку на животните во високите групи на дози и контрола. Ако се 
откријат промени во очите или ако клиничките знаци посочуваат потреба, сите животни 
треба да се испитаат. За долготрајни студии, треба исто така да се спроведе 
офталмолошко испитување на 13 недели. Офталмолошките испитувања не треба да се 
спроведат ако податоците веќе се достапни од другите студии со слично времетраење и 
на слични нивоа на дози. 

1.6.4. Хематологија и клиничка биохемија 

Кога студијата за невротоксичност се спроведува во комбинација со студијата за составна 
токсичност при повторување на доза, треба да се спроведат хематолошки испитувања и 
биохемсики испитувања, како што е утврдено во соодветниот метод на студијата за 
составна токсичност. Треба да се спроведе збир на примероци на начин на кој сите 
потенцијални влијанија на невротоксичноста на однесувањето се сведени на минимум. 

1.6.5. Хистопатологија 

Невропатолошкото испитување треба да е дизајнирано да ги надополнува и проширува 
следењата кои се направени во текот на ин виво фазата од студијата. Ткивата од 
најмалку пет животни/пол/група (видете Табела 1 и следниот став) треба да се утврдат in 
situ, со употреба на општо признати техники на перфузија и фиксација (видете користени 
дела 3, поглавје 5 и користени дела 4, поглавје 5).  Сите големи промени кои можат да се 
согледаат треба да се забележат. Кога студијата се спроведува како самостојна студија за 
проверка на невротоксичноста или за да се карактеризираат невротоксичните влијанија, 
остатокот од животните можат да се употребуваат или за посебните 
невробихејвиористички (10)(11), невропатолошките (10)(11)(12)(13), неврохемиските 
(10)(11)(14)(15 ) или електрофизиолошките (10)(11)(16)(17) постапки кои можат да ги 
дополнат постапките и испитувањата опишани овде или да го зголемат бројот на предмети 
кои се испитани за хистопатологија. Овие постапки за надополнување се особено корисни 
кога емпириските следења или очекуваните влијанија означуваат посебен вид или цел 
на невротоксичност 2)(3). Во спротивно, остатокот од животните може исто така да се 
употреби за рутински патолошки проценки како што е опишано во Методот за студии со 
повторливи дози. 

На сите примероци на ткиво вклопени во парафин треба да се спроведе општа постапка 
за боење, пр. хематоксин и еозин (H&E ) и треба микроскопски да се прегледаат. Ако се 
согледаат или постои сомнение за знаци на невропатија, треба да се прегледаат 
примероците од периферното нервно ткиво кое е вклопено во пластиката. Клиничките 
знаци можат исто така да укажуваат на дополнителни места за испитување или употреба 
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на посебни постапки за боење. Насоки за дополнителни места кои т6реба да се проверат 
можат да се најдат во (3)(4). Исто така можат да бидат од помош соодветни посебни 
боења за да се покажат посебните видови на патолошка промена (18). 

Репрезентативни секции од централниот и периферниот нервен систем треба да се 
испитаат хистолошки (видете користени дела 3, поглавје 5 и користени дела 4, поглавје 
50). Областите кои се испитуваат треба вообичаено да вклучуваат: Големиот мозок, 
центарот на церебрумот, вклучувајќи и секција низ хипокампусот, средниот мозок, малиот 
мозок, Варолиев мост, продолженото мозочно стебло, окото со оптички нерв и ретина, 
’рбетниот мозок и цервикалните и лумбалните задебелувања, дорзални и вентрални 
основни влакна, проксимален исхијатичен нерв, проксимален тибиален нерв (на коленото) 
и гранките на тибиалниот нерв на мускулот на потколеницата.  ’Рбетниот мозок и секциите 
од периферниот нерв треба да ги вклучат и накрсните или трансверзалните и 
лонгитудиналните секции.  Треба да се посвети внимание на васкулатурата на нервниот 
систем. Примерок од скелетниот мускул, особено мускулот на потколеницата, треба исто 
така да се испита. Посебно внимание треба да се посвети на местата со клеточна и 
влакнеста структура во ЦНС и ПНС за кои се знае дека се особено зафатени со 
невротоксиканти. 

Насоките за невропатолошките измени кои вообичаено се добиваат од изложеноста на 
токсикант можат да се најдат во користени дела (3)(4). Се препорачува да се направи 
постепен преглед на примероците од ткиво каде секциите од групата со висока доза 
најпрво се споредуваат со оние од контролната група.  Ако не се согледаат никакви 
невропатолошки измени во примероците од овие групи, не е потребна последователна 
анализа. Ако се забележат невропатолошки измени во групата со висока доза, примерок 
од секој од потенцијално зафатените ткива од групите со средна и мала доза треба да се 
кодира и прегледа последователно. 

Ако се најде доказ за невропатолошки измени во квалитативниот преглед, тогаш треба 
да се спроведе втор преглед за сите региони од нервниот систем кои ги покажуваат овие 
промени. Секциите од сите групи на дози од секој од потенцијално зафатените региони 
треба да се кодираат и прегледаат по случаен избор без да се знае кодот. Зачестеноста и 
јачината на секоја повреда треба да се забележи. Откако се оценети сите региони од сите 
групи на дози, кодот може да се пробие и можат да се изведат статистички анализи за да се 
проценат врските доза/реакција. Треба да се опишат примери на различни степени на 
јачина на секоја повреда. 

Невропатолошките наоди треба да се проценат во контекст на следењата и мерењата 
на однесувањето, како и други податоци од претходните и паралелните студии на 
составна токсичност на супстанцијата за испитување. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Треба да се обезбедат поединечни податоци. Дополнително, сите податоци треба да се 
резимираат во таблична форма, за секое испитување покажувајќи го бројот на животни на 
почетокот на испитувањето, бројот на животни кои умреле во текот на испитувањето или 
се усмртени од хумани причини и времето на настапување на смртта или усмртувањето 
од хумани причини, бројот на оние кои покажуваат знаци на токсичност, опис на 
согледаните знаци на токсичност, вклучувајчи време на прва појава, времетраење, вид и 
јачина на сите токсични влијанија, број на животни кои имаат повреди, вклучувајќи го видот 
и јачината на повредата (повредите).  
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2.2. ПРОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Наодите од студијата треба да се проценат во смисла на зачестеноста, јачината и 
врската на невробихејвиоралните и невропатолошките влијанија (исто така и 
неврохемиските или електрофизиолошките влијанија, ако се исклучени дополнителните 
прегледи) и сите други согледани несакани дејства. Кога е можно, нумеричките резултати 
треба да се проценат со соодветен и општо прифатлив статистички метод. Статистичките 
методи треба да се изберат во текот на проектирањето на студијата. 

3 ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

извештајот од испитувањето треба да ги содржи следните информации: 

Супстанција за испитување: 

— физичка природа (вклучувајќи изомеризам, чистота и физиохемиски својства), 

— податоци за идентификација. 

Носач (ако е соодветно): 

— оправданост на изборот на носач/растворувач. 

животни за испитување: 

— употребени видови/соеви, 

— број, старост и пол на животните, 

— извор, услови за сместување, аклиматизација, режим на исхрана и тн., 

— поединечни телесни тежини на животните на почетокот од испитувањето.  

— Услови на испитување: 

— детали за формулацијата на супстанцијата за испитување/подготовка на режимот на 
исхрана, постигнатата концентрација и хомогеност на препаратот, 

— спецификација на дадените дози, вклучувајќи детали за носачот/растворувачот, 
волуменот и физичкиот облик на дадениот материјал, 

— детали за давање на супстанцијата за испитување, 

— причина за избраните нивоа на дози, 

— причина за планот на движење и времетраењето на изложеноста, 

— претворање од концентрација на супстанцијата за испитување на режимот на исхрана 
/водата за пиење (ppm) во реална доза (mg/kg телесна тежина/ден), ако е применливо, 

— детали за квалитетот на храната и водата.  следење и постапки за испитување: 

— детали за назначувањето на животните во секоја група до подгрупите за перфузија, 

— детали за системите за поени, вклучувајќи критериуми и скали за давање поени за 
секое мерење во детални клинички следења, 

— детали за функционалните испитувања за сензорна реакција на стимули од различни 
модалитети (пр. ревизија, визуелни и проприоцептивни), за проценка на јачината на 
стисокот на екстремитетот, за проценка на моторна активност (вклучувајќи детали за 
автоматски уреди за детекција на активност) и други постапки кои се употребени, 

— детали за офталмолошките прегледи и ако е соодветно, хематолошките прегледи и 
испитувањата за клиничка биохемија со соодветни основни вредности, 
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— детали за посебните невробихејвиористички, невропатолошки, неврохемиски или 
електрофизиолошки постапки. 
Резултати: 

— промени на телесната тежина/телесната тежина, вклучувајќи ја и телесната тежина 
при усмртувањето, 

— консумација на храна и вода, како што е соодветно, 

— податоци за токсична реакција по пол и ниво на доза, вклучувајќи знаци на токсичност 
или морталитет, 

— природа, јачина и времетраење (време на отпочнување и последователен курс) на 
деталните клинички следења (без разлика дали се реверзни или не), 

— детален опис на сите резултати од функционалното испитување, 

— наоди од аутопсија, 

— детален опис на сите невробихејвиористички, невропатолошки и неврохемиски или 
електрофизиолошки наоди, ако се на располагање, 

— податоци за апсорпција и метаболизам, ако се на располагање, 

— статистичка обработка на резултатите, каде е соодветно, Расправа на резултатите: 

— информации за реакција на дозата; 

— поврзаност на сите други токсични влијанија со заклучок за невротоксичниот потенцијал 
на хемиската супстанција за испитување; 

— ниво на несогледани несакани дејства.  

Заклучоци: 

— се поттикнува посебна изјава за целокупната невротоксичност на хемикалијата за 
испитување. 
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Табела 1 

Минимален број на животни кои се потребни по група коха се спроведува 
студијата за невротоксичност одделно или во комбинација со студиите 

СТУДИЈА ЗА НЕВРОТОКСИЧНОСТ СПРОВЕДЕНА КАКО:  

Одделна студија Комбинирана 
студија со студија 
од 28 дена 

Комбинирана 
студија со студија 
од 90 дена 

Комбинирана 
студија со студија 
за хронична 
токсичност 

Вкупен број на животни по 
група 

10 мажјаци и 10 
женки 

10 мажјаци и 10 
женки 

15 мажјаци и 15 
женки 

25 мажјаци и 25 
женки 

Број на животни кои се 
избрани за функционално 
испитување, вклучувајќи 
детални клинички 
следења 

10 мажјаци и 10 
женки 

10 мажјаци и 10 
женки 

10 мажјаци и 10 
женки 

10 мажјаци и 10 
женки 

Број на живиотни кои се 
избрани за перфузија in 
situ и неврохистологија 

5 мажјаци и 5 женки 5 мажјаци и 5 женки 5 мажјаци и 5 женки 5 мажјаци и 5 женки 
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Број на животни кои се 
избрани за следења за 
токсичност при примена 
на повторлива 
доза/супхронична 
токсичност/хронична 
токсичност, хематологија, 
клиничка биохемија, 
хистопатологија и тн. како 
што е наведено во 
соодветните Насоки 

 5 мажјаци и 5 женки 10 мажјаци † и 10 
женки †  

20 мажјаци † и 20 
женки †  

Дополнителни следења, 
како што е соодветно 

5 мажјаци и 5 женки    

† Опфаќа пет животни кои се избрани за функционално испитување и детални клинички следења како 
дел од невротоксичноста студија. 

Табела 2 

Зачестеност на клиничките следења и функционалните испитувања 
Вид на следења Времетраење на студијата 

 Акутна 28-дневна 90-дневна Хронична 

Општи здравствени 
услови 

дневно дневно дневно дневно Кај сите животни 

Морталитет/морбидитет Два пати дневно Два пати 
дневно 

Два пати 
дневно 

Два пати 
дневно 

Детални кличнички 
следења 

—пред првата 
изложеност 
—во рок од 8 
часа од 
дозирањето на 
проценето време 
со најголемо 
влијание 
—На 7-ми и 14-
ти ден по 
дозирањето 

ред првата 
изложеност 

днаш неделно 
потоа 

ред првата 
изложеност 

днаш во текот 
на првата или 
втората 
недела од 
изложувањето 

днаш месечно 
потоа 

ред првата 
изложеност 

днаш на крајот 
на првиот 
месец од 
изложеноста 

а секои три 
месеци потоа

Кај сите животни 
кои се избрани за 
функционални 
следења 

Функционални 
испитувања 

—пред првата 
изложеност 
—во рок од 8 
часа од 
дозирањето на 
проценето време 
со најголемо 
влијание 
—На 7-ми и 14-
ти ден по 
дозирањето 

ред првата 
изложеност 
о текот на 
четвртата 
недела од 
третманот, 
најблизу што 
може до 
крајот на 
периодот на 
изложеност 

ред првата 
изложеност 

днаш во текот 
на првата или 
втората 
недела од 
изложувањето 

днаш месечно 
потоа 

ред првата 
изложеност 

днаш на крајот 
на првиот 
месец од 
изложеноста 

а секои три 
месеци потоа
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Б.44. АПСОРПЦИЈА НА КОЖАТА: IN VIVO МЕТОД  

1. МЕТОД 

Овој метод на испитување е еквивалентен на ОЕЦД ТГ 427 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Изложеноста на многу хемиски сусптанции се појавува главно преку кожата, додека 
поголемиот дел од токсиколошките студии се изведуваат кај лабораториските животни со 
перорална примена. Студијата за in vivo перкутана апсорпција утврдена во овие насоки 
обезбедува поврзување кое е потребно за екстраполација од студијата за орално примање, 
правејќи проценки за безбедност по дермалната изложеност.  

Супстанцијата треба да помине голем број на клеточни слоеви на кожата пред да може да 
стигне до крвотекот. Слојот кој кај многу хемиски супстанции се зема за одредување на 
брзината тек е stratum corneum кој се состои од мртви клетки. Пермеабилноста низ кожата 
зависи од липофилноста на хемиската супстанција и густината на надворешниот слој на 
епидермисот, како и од факторите како што се молекулската тежина и концентрацијата на 
супстанцијата. Воопшто, кожата и стаорците и зајците е повеќе пермеабилна од онаа на 
човекот, додека пермеабилноста на кожата на заморчињата и мајмуните е послична на 
онаа на луѓето. 

Методите за мерење на перкутаната апсорпција може да се подели на две категории; in 
vivo и in vitro. In vivo методот може да обезбеди добри информации, кај различни 
лабораториски видови, за апсорпција на кожата. Во поскоро време, се развиваат in vitro 
методите. Тие користат пренос низ цел или делумен слој животинска или човечка кожа во 
резервоар за течност. Методот in vitro се опишува  во посебен метод на испитување (1). Се 
препорачува Документот за насоки за спроведување на студии за апсорпција на кожата на 
ОЕЦД (2) да се консултира за да се помогне во изборот на најсоодветен метод во дадена 
ситуација, бидејќи истиот обезбедува повеќе детали за соодветноста на двете методи in 
vivo и in vitro 

Методот in vivo , опишан во овој метод, дозволува определување на пенетрацијата на 
супстанцијата за испитување низ кожата во составниот оддел. Техниката е широко 
употребувана многу години (3)(4)(5) (6)(7). Иако студиите за in vitro перкутана апсорпција 
може во многу случаи да се соодветни, можнат да постојат ситуации во кои единствено in 
vivo студијата може да ги обезбеди потребните податоци. 

Предностите на методот in vivo се дека тој употребува физиолошки и метаболички 
интактен систем, употребува вид кој е вообичаен за многу студии за токсичност и може да 
се измени за употреба со други видови.  Недостатоците се употреба на живи животни, 
потребата за радиоактивен материјал за да се олеснат објективните податоци, 
потешкотиите при определувањето на раната фаза на апсорпција и разликите во 
пермеабилноста на видовите кои се претпочитаат (стаорец) и човечка кожа. Кожата од 
животни генерално е попермеабилна и затоа може да ја прецени перкутаната апсорпција 
на човекот (6)(8)(9). Каустичните/ корозивни супстанции не треба да се испитуваат врз 
живи животни. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Неапсорбирана доза: претставува измиена количина од површината на кожата по 
изложеноста и секоја количина која е присутна на неoклузивната покривка, вклучувајќи ја 
секоја доза која е прикажана дека изветреала од кожата во текот на изложеноста.   
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Апсорбирана доза (in vivo ): Се состои од онаа која се наоѓа во урината,  во течноста со 
која е измиен кафезот, изметот, издувниот гас (ако се мери), крвта, ткивата (ако се 
собираат) и остатокот од трупот, по отстранувањето од кожата на местото на примената. 

Доза која може да се апсорбира: претставува онаа која е присутна на или во кожата по 
миењето. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување, првенствено радиоактивната, се нанесува на острижена 
кожа на животни на едно или повеќе соодветни нивоа на доза во облик на репрезентативен 
препарат за општа употреба. Препаратот за испитување се дозволува да остане во 
контакт со кожата за утврден временски период по соодветна покривка (неоклузивна, 
полуоклузивна или оклузивна) за да спречи проголтување на препаратот за испитување. 
На крајот од периодот на изложеност се отстранува прекривката и кожата се чисти со 
соодветен агенс за чистење, прекривката и материјалите за чистење се задржуваат за 
анализа и се нанесува свежа прекривка. Животните се сместуваат пред, за време на и по 
периодот на изложување во поединечни метаболички кафези и секрет и издувен гас во 
текот на овие периоди се собираат за анализа. Збирот на издувниот воздух може да се 
испушти кога постојат доволно информации дека се создава малку или воопшто не се 
создава испарлив радиоактивен метаболит. Секоја студија нормално ќе опфати 
неколку групи на животни кои ќе се изложат на препаратот за испитување. Една група 
ќе се усмрти на крајот од периодот на изложување. Други групи ќе се усмртат на 
планирани временски интервали потоа (2). На крајот од времето за земање 
примероци, остатокот од животните се усмртуваат, крвта се собира за анализа, 
местото на примена се отстранува за анализа и трупот се анализира за каков било 
неизлачен материјал. Примероците се анализираат со соодветни средства и 
степенот на перкутана апсорпција се проценува (6)(8)(9). 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.4.1. Избор на видови на животни 

Стаорецот е најмногу користен вид, но соевите без влакна и видовите кои имаат 
стапки на апсорпција на кожата кои се послични на оние на човекот, можат исто така 
да се употребуваат (3)(6)(7)(8)(9). Младите возрасни здрави животни од ист пол (со 
мажјаци како предодреден пол) со лабораториски видови кои вообичаено се 
употребуваат треба да се применат. На почетокот на студијата, разликата во 
тежината на животните кои се употребени не треба да надминува ± 20 % од средната 
тежина. Како пример, мажјаците стаорци од 200 g – 250 g се соодветни, особено во 
горниот дел од овој обем. 

1.4.2. Број и пол на животните 

Група од најмалку четири животни од ист пол треба да се употребува за секој 
препарат за испитување и секое време предвидено за завршување. Секоја група на 
животни ќе се усмрти по различните временски интервали, на пример на крајот од 
периодот на изложеност (вообичаено 6 или 24 часа) и последователните прилики (пр. 
48 и 72 часа). Ако има податоци кои се достапни и кои покажуваат значителни 
разлики во дермалната токсичност помеѓу мажјаците и женките, почувствителниот 
пол треба да се избере. Ако нема такви податоци, тогаш може да се употреби кој 
било пол. 
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1.4.3. Услови за сместување и хранење 

Температурата на собата за експерименти на животните треба да биде 22 °C (± 3 °C). 
Иако релативната влажност треба да изнесува најмалку 30 % и првенствено да не 
надминува 70 %, освен за време на чистењето на собата, целта треба да биде 50-
60% . Осветлувањето треба да е вештачко, во серии од 12 часа светлина, 12 часа 
темница. За хранење, можат да се употребуваат конвенционални лабораториски 
режими на исхрана и треба да се достапни по желба заедно со неограничена достава 
на вода за пиење. Во текот на студијата и првенствено во текот на аклиматизацијата, 
животните се сместени поединечно во метаболички кафези. Бидејќи расипувањето на 
храната и водата би донело до сомнителни резултати, веројатноста за такви случаи 
треба да се минимизира. 

1.4.4. Подготовка на животни 

Животните се означуваат за да се овозможи единствена идентификација и се чуваат 
во нивните кафези најмалку пет дена пред почетокот на студијата за да се дозволи 
аклиматизација на лабораториските услови. 

По периодот на аклиматизација и приближно 24 часа пред дозирањето, на секое 
животно ќе му се истриже областа на кожа во регионот на рамената и грбот.  
Пермеациските својства на оштетената кожа се различни од интактната кожа и треба 
да се внимава да се избегне дерење на кожата. По стрижењето и приближно 24 часа 
пред супстанцијата за испитување да се нанесе на кожата, (видете Оддел 1.4.7) 
површината на кожата треба да се избрише со ацеток за да се отстрани себумот. Не 
се препорачува дополнително миење со сапун и вода бидејќи секаков остаток од 
сапун би можел да предизвика апсорпција на супстанцијата за испитување. Областа 
треба да биде доволно голема за да се дозволи објективно пресметување на 
апсорбираниот износ на хемикалијата за испитување на cm2 кожа, првенствено 
најмалку 10 cm2. Ваа област е изводлива со стаорци со телесна тежина од 200-250 g. 
По подготовката, животните се враќаат во метаболичките кафези. 

1.4.5. Супстанција за испитување 

Супстанцијата за испитување е субјект чии карактеристики на пенетрација треба да 
се истражуваат.  Во идеални услови, супстанцијата за испитување треба да е 
обележана дека е радиоактивна.  

1.4.6. Препарат за испитување 

Подготовката на супстанцијата за испитување (пр. чист, разреден или формулиран 
материјал кој се состои од хемиската супстанција за испитување која се нанесува на 
кожата) треба да е иста (или реален сурогат) како онаа на која луѓето или други 
потенцијални целни видови би можеле да се изложат. Сите отстапувања од 
подготовката „за општа употреба“ треба да се оправдани. Кога е потребно, 
супстанцијата за испитување може да се раствори или да се суспендира на 
соодветен носач. За носачи различни од вода, апсорпциските карактеристики и 
потенцијалното мешање со супстанцијата за испитување треба да се познати. 

1.4.7. Нанесување на кожата 

Местото за нанесување од посебна површинска област се дефинира на површината на 
кожата. Познат износ од препаратот за испитување потоа еднакво се нанесува на 
местото. Овој износ постојано треба да биде еднаков на потенцијалната изложеност на 
луѓето, вообичаено 1-5 mg/cm2 за тврди материи или до 10 μl/cm2 за течности. Сите други 
количини треба да се оправдани од очекуваните услови на употреба, целите на студијата 
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или физичките карактеристики на препаратот за испитување. По нанесувањето, 
третираното место треба да се заштити за животното да не го лиже. Пример за вообичаен 
уред е прикажан на Слика 1. Вообичаено, местото на нанесување се заштитува со 
неоклузивна прекривка (пр. прекривка од пермеабилна најлонска газа).  Сепак, кај 
неограничени нанесувања, местото на нанесување треба да е оклузивно заштитено. Во 
случај кога испарувањето на полуиспарливи супстанции за испитување ја намалува 
стапката на рекуперација на супстанцијата за испитување до неприфатлив размер (видете 
исто така оддел 1.4.10, прв став), потребно е да се собере испарената супстанција на 
филтер од јаглен кој ја покрива направата за нанесување (видете Слика 1). Важно е секоја 
направа да не ја оштетува кожата, ниту да апсорбира или да реагира со препаратот за 
испитување. Животните се враќаат во поединечните метаболички кафези со цел да се 
собере секрет. 

1.4.8. Времетраење на изложувањето и земањето примероци 

Времетраењето на изложеноста е временскиот интервал помеѓу нанесувањето и 
отстранувањето на препаратот за испитување со измивање на кожата. Соодветен период 
на изложеност (вообичаено 6 или 24 часа) треба да се применува, врз основа на 
очекуваното времетраење на изложеност кај човекот. По периодот на изложување, 
животните се чуваат во метаболичките кафези сè до предвиденото завршување. 
Животните треба да се следат за знаци на токсичност/абнормални рекации на редовни 
интервали за целото времетраење на студијата. На крајот од периодот на изложеност, 
третираната кожа треба да се следи за видливи знаци на иритација. 

Метаболичките кафези треба да овозможуваат одделно собирање на урина и измет во 
текот на целата студија. Тие исто така треба да овозможат  собирање на 14C-јаглерод 
диоксид и испарливи соединенија на 14C-јаглерод, кои треба да се анализираат кога се 
произведуваат количински (> 5 %). Урината, изметот и испарени течности (пр. 14C-јаглерод 
диоксид и испарливи 14C-соединенија) треба поединечно да се собираат од секоја група на 
секое време на земање примероци. Ако има доволно информации дека е создадено многу 
малку или не е создаден радиоактивен метаболит, можат да се употребат отворени 
кафези. 

Секретите се собираат во текот на периодот на изложеност, до 24 часа, по првиот контакт 
со кожата и потоа еднап дневно до крајот на експериментот. Додека три интервали на 
собирање на секрети се вообичаено доволни, предвидената цел на препаратот за 
испитување или постојните кинетички податоци можат да предложат посоодветни или 
дополнителни временски точки за  истражување. 

На крајот од периодот на изложување, заштитната направа се отстранува од секое 
животно и се задржува одделно за анализа. Третираната кожа на сите животни треба да 
се измие најмалку три пати со агенс за чистење со употреба на соодветни тампони. Мора 
да се внимава да се избегне загадувањето на други делови од телото. Агенсот за чистење 
треба да е за редовна хигиена, пр. раствор од сапун и вода. На крајот, кожата треба да се 
исуши. Сите тампони и средства за миење треба да се задржат за анализа. Треба да се 
примени свежа прекривка за да се заштити третираното место на тие животни создавајќи 
групи за временска точка пред нивното враќање во поединечните кафези. 

1.4.9. Постапки за усмртување 

За секоја група, поединечните животни треба да се усмртат во предвиденото време и да се 
собере крвта за анализа. Заштитната направа или прекривка треба да се отстрани за 
анализа. Кожата од местото за нанесување и сличната област каде не се нанела доза и 
кожата е истрижена треба да се отстрани од секое животно за одделна анализа. Местото 
за нанесување може да се подели за да се оддели stratum corneum од основниот 
епидермис за да се обезбедат повеќе информации како се распоредува супстанцијата за 
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испитување. Определувањето на ова распоредување во текот на временски курс по 
периодот на изложеност треба да обезбеди некои индикации за судбината на која било 
хемиска супстанција за испитување во stratum corneum. За да се олесни делењето на 
кожата (по конечното измивање на кожата) се отстранува секоја заштитна прекривка. 
Кожата на местото за нанесување, со прстенест појас на кожата околу местото, се 
отсекува од стаорецот и се прицврстува на плоча. На површината на кожата нежно се 
става леплива лента и лентата се отстранува заедно со дел од stratum corneum. Се 
ставаат последователни ленти сè додека лентата повеќе не се лепи на површината, кога 
се отстранува целиот stratum corneum. За секое животно, сите ленти можат да се 
комбинираат во единствен контејнер во кој е додаден стимулатор за дигестија на ткиво за да 
се раствори stratum corneum. Сите потенцијални целни ткива можат да се отстранат за 
одделно мерење пред да се анализира преостанатиот труп за апсорбирана доза на трупот. 
Труповите на поединечните животни треба да се задржат за анализа. Вообичаено 
анализата на вкупната содржина е доволна. Целните органи можат да се отстранат за 
одделна анализа (ако е назначено од други студии). Урината која е присутна во мочниот 
меур на предвиденото усмртување треба да се додаде во претходното собирање на 
урина. По собирање на секретите од метаболичките кафези во времето на предвиденото 
усмртување, кафезите и нивните садовите за собирање треба да се измијат со соодветен 
растворувач. Друга потенцијално загадена опрема треба на ист начин да се анализира. 

1.4.10. Анализа  

Во сите студии, треба да се постигне соодветната рекуперација (т.е. средна вредност од 
100 ± 10 % од радиоактивност). Рекуперациите надвор од овој обем мораат да се 
оправдаат. Износот на нанесената доза во секој примерок треба да се анализира со 
соодветни докажани постапки. 

Статистичките податоци треба да вклучуваат мерка на отстапување за повторените 
експерименти за секое нанесување. 

2. ПОДАТОЦИ 

Следните мерења треба да се спроведат за секое животно, во секое време на земање 
примероци за хемиската супстанција за испитување и/или метаболитите. Освен 
поединечните податоци, податоците кои се групирани во согласност со времињата на 
земање примероци треба да се пријават како средни вредности. 

— количина поврзана со заштитните помагала, 

— количина која може да се помести од кожата, 

— количина во/на кожата која не може да се измие од кожата, 

— количина во крвта земена како примерок, 

— количина во секретот и издувниот воздух (ако е соодветно), 

— количина која останува во трупот и сите органи кои се отстранети за одделна 
анализа.  

Количината на супстанцијата за испитување и/или метаболитите во секретот, издувниот 
воздух, крвта и во трупот ќе дозволи определување на вкупниот износ кој е апсорбиран на 
секоја временска точка. Пресметување на износот на хемиска супстанција за испитување 
кој се апсорбира по cm2 од кожата која е изложена на супстанцијата за испитување над 
периодот на изложеност може исто така да се добие. 
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3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот од испитување треба да ги вклучи условите кои се пропишани во протоколот, 
вклучувајќи оправдување за системот за испитување и треба да се состои од следново: 

супстанција за испитување: 

— податоци за идентификација (пр. КАС број, ако е достапен, извор, чистота 
(радиохемиска чистота), познати примси, број на потсерија), 

— физичка природа, физичкохемиски својства (пр. pH, нестабилност, стабилност, 
растворливост, молекулска тежина и log Pow). 

Препарат за испитување: 

— формулирање и оправдување за употреба, 

— детали за препаратот за испитување, нанесената количина, постигнатата 
концентрација, носач, стабилност и хомогеност. 

Животни за испитување: 

—   употребени видови/соеви, 

— број, старост и пол на животните, 

— извор на животни, услови на сместување, режим на исхрана и тн., 

— поединечни тежини на животните на почетокот на испитувањето. 

Услови на испитување: 

  —детали за примање на препаратот за испитување (место на 
нанесување, методи на анализа, оклузија/без оклузија, волумен, екстракција, 
детекција), 

— детали за квалитетот на храната и водата. 

Резултати: 

— какви било знаци на токсичност, 

— табеларен приказ на податоците за апсорпција (изразени како стапка, износ 
или процент), 

— вкупни рекуперации од експериментот, 

— интерпретација на резултатите, споредување со други достапни податоци 
на перкутана апсорпција од соединението за испитување. 

Расправа за резултатите. 

Заклучоци. 

4. ДЕЛА 
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Слика 1 

Пример за дизајн на типичен уред кој се употребува за да се дефинира и заштити 
местото за дермално нанесување во текот на студиите за ин виво перкутана 

апсорпција  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филтер од активен јаглен 
или прекривка од газа 

Поклопка со навој 

Подлога со навој 
Цијаноакрилен лепак 

Кожа  
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Б.45. АПСОРПЦИЈА НА КОЖАТА: IN VITRO МЕТОД  

1. МЕТОД 

Овој метод на испитување е еквивалентен на ОЕЦД ТГ 428 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод е наменет да обезбеди информации за апсорпција на супстанцијата за 
испитување која се применува на отсечена кожа. Таа може или да се комбинира со 
методот за апсорпција на кожата: метод in vivo  (1), или да се спроведува одделно. Се 
препорачува Документот за упатства на ОЕЦД во врска со спроведувањето на студии за 
апсорпција на кожата (2) да се консултираат за да се помогне во проектирањето на 
студиите врз основа на овој метод. Документот за упатства е подготвен за да се олесни 
изборот на соодветни in vitro постапки за употреба во посебни околности, за да се 
обезбеди објективноста на резултатите кои се добиени со овој метод. 

Методите за мерење на апсорпцијата на кожата и дифузија по дермален пат може да се 
поделат на две категории: in vivo и in vitro. In vivo методите на апсорпција на кожата се 
добро утврдени и обезбедуваат фармакокинетички информации во обем од животински 
видови. In vivo методот одделно се опишува во друг метод на испитување (1). In vitro 
методите исто така се употребуваат многу години за да се измери апсорпцијата на кожата. 
Иако не се изведени формални студии за потврдување на in vitro методите кои се 
опфатени со овој метод на испитување, експертите на ОЕЦД се согласија во 1999 год. дека 
имаше доволно податоци  кои се проценети за да го поддржат in vitroметодот  (3). 
Дополнителни детали кои ја докажуваат оваа поддршка, вклучувајќи значителен број на 
директни споредби на методите in vivo и in vitro се обезбедуваат со Документот за 
упатства (2). Постојат голем број на монографи кои ја прегледуваат оваа тема и 
обезбедуваат детална позадина за употреба на in vitro метод  (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12). 
In vitro методите ја мерат дифузијата на хемиските супстанции во и низ кожата до 
резервоарот за течност и можат да користат нежива кожа за да се измери единствено 
дифузијата, или свежа метаболитичка активна кожа за истовремено да се измери 
дифузијата и метаболизамот на кожата. Тие методи имаат особена примена како скрининг 
за споредба на добавувањето на хемиски супстанции во и низ кожата од различни 
формулации и можат исто така да обезбедат корисни модели за проценка на перкутаната 
апсорпција кај луѓето. 

In vitro методот може да не може да се примени за сите ситуации и класи на хемиски 
супстанции. Може да е можно да се употреби in vitroметодот за испитување за почетна 
квалитативна проценка на пенетрацијата на кожата. Во одредени случаи, може да е можно 
да се следи ова со in vivo податоци. Документот за упатства (2) треба да се консултира за 
дополнителна разработка на ситуациите каде in vitro методот би бил соодветен. 
Дополнителни детални информации за поддршка на одлуката се дадени во (3).  

Овој метод ги претставува општите начела за мерење на дермална апсорпција и 
добавување на супстанција за испитување со употреба на отсечена кожа. Може да се 
употреби кожа од многу видови цицачи, вклучувајќи луѓе. Пермеабилните својства на 
кожата се одржуваат по отсекувањето од телото бидејќи првичната дифузиска граница е 
неактивен stratum corneum; активен транспорт на хемиски супстанции низ кожата не се 
забележани. Кожата има способност да метаболизира некои хемиски супстанции во текот 
на перкутаната апсорпција (6), но овој процес не ја ограничува стапката во смисол на 
реалната апсорбирана доза, иако тоа може да влијае врз природата на материјалот кој 
навлегува во крвотекот. 
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1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Неапсорбирана доза: претставува измиена количина од површината на кожата по 
изложеноста и секоја количина која е присутна на неконклузивната прекривка, вклучувајќи 
ја секоја доза која е прикажана дека изветреала од кожата во текот на изложеноста.  

Апсорбирана доза (in vitro): Маса на супстанцијата за испитување која во определено 
време дошла во течноста-рецептор или системската циркулација. 

Доза која може да се апсорбира (in vitro): претставува онаа која е присутна на или во 
кожата по миењето. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Супстанцијата за испитување, која може да е радиоактивно означена, се нанесува на 
површината на примерокот од кожата одделувајќи ги двете комори од дифузиската клетка.  
Хемиската супстанција останува на кожата во определен временски период под 
определени услови, пред отстранувањето со соодветна постапка за чистење. Од течноста-
рецептор се зема примерок во временски точки низ експериментот и се анализира за 
хемиската супстанција за испитување и/или метаболити.  

Кога се употребуваат метаболички активни системи, метаболитите од хемикалиите за 
испитување можат да се анализираат со соодветни методи. На крајот од експериментот, 
распределбата на хемиската супстанција за испитување и нејзините метаболити се 
квантифицираат, кога е соодветно. 

Со употреба на соодветни услови, кои се опишани во овој метод и документот за упатства 
(2), апсорпцијата на супстанцијата за испитување во текот на даден временски период се 
мери со анализа на течноста-рецептор и третираната кожа. Супстанцијата за испитување 
која останува во кожата треба да се смета за апсорбирана, освен ако може да се покаже 
дека апсорпцијата може да се определи од самите вредности на течноста-рецептор. 
Анализа на другите состојки (материјал измиен од кожата и кој останува во слоевите на 
кожата) дозволува проценка на дополнителни податоци, вклучувајќи распределба на 
вкупната супстанција за испитување и процент на рекуперација. 

За да се покаже изведбата и објективноста на системот за испитување во лабораторијата, 
резултатите за соодветните референтни хемиски супстанции треба да се достапни и во 
согласност со објавените дела за употребениот метод. Овој услов може да се исполни со 
испитување на соодветна референтна супстанција (првенствено со липофилност која е 
слична на супстанцијата за испитување) истовремено со супстанцијата за испитување или 
со обезбедување на соодветни податоци за голем број на референтни супстанции со 
различна липофилност (пр. кофеин, бензоична киселина и тестостерон). 

1.4. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.4.1. Дифузиска клетка 

Дифузиската ќелија се состои од донорска комора и рецепторска комора помеѓу кои се 
става кожата (пример за типичен дизајн е даден на Слика 1). Ќéлијата треба да обезбеди 
добра затвореност околу кожата, да овозможи лесно земање примероци и добро мешање 
на растворот-рецептор во допир со долната страна од кожата и добра контрола на 
температурата на клетката и нејзиниот состав. Прифатливи се статичните и проточните 
клетки.  Вообичаено, донорските комори се оставаат непокриени во текот на изложеноста 
на конечната доза на препаратот за испитување. Сепак, за конечни нанесувања и одредени 
сценарија на конечни дози, донорските комори можат да се покријати. 
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1.4.2. Течност-рецептор 

Употребата на физиолошки спроводлива течност-рецептор се претпочита иако другите 
можат исто така да се употребуваат доколку е оправдано. Точниот состав на течноста-
рецептор треба да се обезбеди. Соодвената растворливост на хемиската супстанција за 
испитување во течноста-рецептор треба да се прикаже за да истата не дејствува како 
ограничување на апсорпцијата. Освен тоа, течноста-рецептор не треба да влијае врз 
интегритетот на подготвувањето на кожата. Во проточен систем, стапката на проток не 
смее да спречува дифузија на супстанцијата за испитување во течноста-рецептор. Во 
статичен клеточен систем, течноста треба да постојано да се меша и од неа да се земаат 
редовно примероци. Ако се истражува метаболизмот, течноста-рецептор треба да ја 
поддржува отпорноста на кожата низ експериментот. 

1.4.3. Подготовки на кожата 

Може да се употребува кожата од луѓето или животните. Употребата на човечка кожа 
подлежи на национални и меѓународни етички прашања и услови. Иако се претпочита 
активна кожа, неактивната кожа може исто така да се употребува доколку интегритетот на 
кожата може да се покаже. Прифатливи се или епидермални мембрани (ензимски, 
топлински или хемиски изделени) или слоевите на кожата (вообичаено со дебелина од 200-
400 μm) подготвени со дерматом. Кожата може да се употреби со целосна дебелина, но 
прекумерната дебелина (приближно > 1 mm) треба да се избегнува, освен ако тоа посебно 
не се бара за одредување на хемиската супстанција за испитување во слоевите на кожата. 
Изборот на видовите, анатомското место и техниката за подготвување треба да се 
оправда. Потребни се прифатливи податоци од минимум четири повторувања по 
препарат за испитување. 

1.4.4. Интегритет на подготвување на кожата 

Основно е кожата да е правилно подготвена. Несоодветното ракување може да резултира 
со оштетување на stratum corneum, бидејќи интегритетот на подготвената кожа треба да се 
провери. Кога метаболизмот на кожата се проверува, треба да се употреби свежо исечен 
дел од кожата во најкус можен рок и под услови кои се познато дека ја поддржуваат 
метаболичката активност. Како општо упатство, свежо исечената кожа треба да се 
употребува во рок од 24 часа, но прифатливиот период на чување може да варира во 
зависност од ензимскиот систем кој се применува во метаболизацијата и температурите на 
чување (13). Кога препаратите од кожа се чуваат пред употреба, треба да се приложи 
доказ за да се покаже дека се одржувала гранична функција. 

1.4.5. Супстанција за испитување 

Супстанцијата за испитување е субјект чии карактеристики на пенетрација треба да се 
истражуваат.  Во идеални услови, супстанцијата за испитување треба да е радиоактивно. 
обележана   

1.4.6. Препарат за испитување 

Подготовката на супстанцијата за испитување (пр. чист, разреден или формулиран 
материјал кој се состои од хемиската супстанција за испитување која се нанесува на 
кожата) треба да е иста (или реален сурогат) како онаа на која луѓето или други 
потенцијални целни видови би можеле да се изложат. Сите отстапувања од подготовката 
„за општа употреба“ треба да се оправдани. 
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1.4.7. Концентрации на супстанциите за испитување и формулациите 

Вообичаено, повеќе од една концентрација на супстанцијата за испитување се 
употребува која ги опфаќа горните вредности на потенцијлната изложеност на луѓето. 
Исто така, испитувањето на обемот на типични формулации треба да се земе предвид. 

1.4.8. Нанесување на кожата 

Во вообичаени услови на човечка изложеност на хемиски супстанции, вообичаено се 
сретнуваат конечни дози.  Затоа, треба да се употреби примена која е слична на онаа на 
човечката изложеност, вообичаено 1-5mg/cm2 од кожата за тврди материи и до 10 μl/cm2 за 
течности. Количината треба да се оправда од очекуваните услови на употреба, целите на 
студијата или физичките карактеристики на препаратот за испитување. На пример, 
нанесувањата на површината на кожата можат да се неодредени во случаи кога се 
нанесуваат големи волумени по единица површина.. 

1.4.9. Температура 

Врз пасивната дифузија на хемиски супстанции (и притоа нивната апсорпција на кожата) 
влијае температурата.  Дифузиската комора и кожата треба да се одржуваат на постојана 
температура слична со нормалната температура на кожата од 32 ± 1 oC. За различни 
конструкции на клетки се потребни различни водени бањи или загреани блокови за да се 
обезбеди дека рецепторот/кожата е во рамките на физиолошките норми.  Влажноста 
треба да е првенствено помеѓу 30 и 70 %. 

1.4.10. Времетраење на изложувањето и земањето примероци 

Изложеноста на кожата на препаратот за испитување може да биде за целото 
времетраење на експериментот или за покусо време (т.е., треба да се емулира посебен 
вид на изложеност на луѓето). Кожата треба да се измие од вишокот на препаратот за 
испитување со соодветен агенс за чистење, а испраната течност да се собере за анализа. 
Постапката за отстранување на препаратот за испитување ќе зависи од очекуваните 
услови за употреба и треба да е оправдана. Вообичаено се бара 24 часовен период за 
земање примероци за да се овозможи соодветна карактеризација на апсорпцискиот 
профил. Бидејќи интегритетот на кожата може да започне да се влошува под 24 часа, 
времињата на земање примероци не треба вообичаено да надминат 24 часа. За 
супстанциите за испитување кои брзо пенетрираат во кожата, ова може да не биде 
потребно, но, за супстанциите кои полека пенетрираат, можно е да е потребно подолго 
време. Зачестеноста на земање примероци од течноста-рецептор треба да дозволи 
апсорпцискиот профил на супстанцијата за испитување да се претстави графички. 

1.4.11. Постапки за усмртување 

Сите составни делови од системот за испитување треба да се анализираат и треба да се 
утврди рекуперацијата. Ова ја опфаќа донорската комора, измивањето на површината на 
кожата, подготовката на кожата и течноста-рецептор/комора. Во некои случаи, кожата 
може да се подели во изложена област на кожа и област на кожата под фланшата на 
клетката и во stratum corneum, епидермисот и фракциите од дермисот за одделна 
анализа. 

1.4.12. Анализа  

Во сите студии треба да се постигне соодветна рекуперација (целта треба да биде средна 
вредност од 100±10 % од радиоактивноста и секакво отстапување треба да биде 
оправдано). Износот на супстанцијата за испитување во течноста-рецептро, подготовката 
на кожата, течноста од измивање на површината на кожата и течноста од плакнењето на 
апаратурата треба да се анализира, со употреба на соодветна техника. 
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2. ПОДАТОЦИ 

Анализа на течноста-рецептор, распределба на хемиската супстанција за испитување во 
системот за испитување и апсорпцискиот профил со време треба да се претстави. Кога 
се употребуваат конечни услови за изложеност на дозирање, количината која е измиена 
од кожата, количината која е поврзана со кожата (и во различни слоеви на кожата ако се 
анализирани) и количината која е присутна во течноста-рецептор (стапка и износ или 
процент на нанесена доза) треба да се пресметаат. Апсорпцијата на кожата може 
понекогаш да се изрази само со употреба на податоци од течноста-рецептор.  Сепак, кога 
супстанцијата за испитување останува во кожата на крајот на студијата, таа може да треба 
да се вклучи во вкупниот апсорбиран износ (видете став 66 во користените дела (3)). Кога 
се употребуваат неконечни услови на изложеност на дозирање, податоците можат да 
дозволат пресметување на константа на пермеабилност (Kp). Под вторите услови, 
апсорбираниот процент не е соодветен. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот од испитување треба да ги вклучи условите кои се пропишани во протоколот, 
вклучувајќи оправдување за системот за испитување и треба да се состои од следново: 

супстанција за испитување: 

— физичка природа, физиохемиски својства (најмалку молекулска тежина и log Pow), 
чистота (радиохемиска чистота), 

— информации за идентификација (пр. број на серија), 

— растворливост во течноста-рецептор. 

Препарат за испитување: 

— формулирање и оправдување за употреба, 

— хомогеност. Услови на испитување: 

— Извори и место на кожата, метод на подготовка, услови за чување пред употреба, 
сите претходни обработки (чистење, антибиотски третмани и тн.), мерење на 
интегритетот на кожата, метаболитички статус, оправдување за употребата, 

— дизајн на клетка, состав на течноста-рецептор, стапка на проток на течноста-
рецептор или времиња на земање примероци и постапки, 

— детали за нанесување на препаратот за испитување и одредување на количината на 
применетата доза, 

— времетраење на изложеноста, 

— детали за отстранување на препаратот за испитување од кожата, пр. измивање на 
кожата, 

— детали од анализата на кожата и какви било техники на фракционирање кои се 
применуваат за да се покаже распределбата на кожата, 

— постапки за измивање на клетките и опремата, 

— методи на анализа, техники на екстракција, ограничувања на детекција и потврдување 
на методот за анализа, 

Резултати: 

— севкупни рекуперации на експериментот (нанесена доза = измивања на кожата + 
кожа + течност-рецептор + измивање на клетките), 
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— табличен приказ на поединечните рекуперации на клетките во секој оддел, 

— профил на апсорпција, 

— табеларен приказ на податоците за апсорпција (изразени како стапка, износ или 
процент), 

Расправа на резултатите: 

Заклучоци. 
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Слика 1 

Пример на типичен дизајн на статичка дифузиска клетка за in vitroстудии 
перкутана апсорпција  

 
 
 
MK јазик: 

Activated charcoal filter (for volatile test substances) = Филтер од активен јаглен (за 
испарливи супстанции за испитување) 

Cell donor chamber = Комора на донорска клетка 

Skin membrane (2.54 cm2) = Мембрана од кожа (2,54 cm2) 

Support grid = Носива решетка 

Glass diffusion cell = Стаклена дифузиска ќелија 

Magnetic stirrer bar = Магнетна полуга за мешање 

Receptor chamber/ fluid maintained at 32°C ± 1 °C in a temperature-controlled water bath = 
Комора/течност рецептор која се одржува на 32°C ± 1 °C во водена бања со 
регулирана температура 

(AUTO) SAMPLER Programmed to sample specific time-course = (АВТОМАТСКИ) 
ЗЕМАЧ НА ПРИМЕРОЦИ – програмиран за земање примероци на одредени 
интервали 

(Auto) pipette/syringe sampling into scintillation or ХПЛЦ vials = (Автоматско) земање 
примероци со пипета/инјекција во садови за сцинтилација или хроматографија ХПЛЦ 

Volume maintained by replacement of fresh receptor fluid = Волумен кој се одржува со 
замена на свежа течност-рецептор. 

 

(AUTO) SAMPLER 
Programmed to 
sample specific(Auto) pipette/syringe 
sampling into 

Volume maintained 
by replacement of 

Activated 
charcoal 
filter (for 
volatile test 
substances)
Cell 
donor

Skin 
membra
ne 
(2 54cm2
Support grid - 

Glass diffusion cell ■ Receptor chamber/ fluid 
maintained at 32°C + 1 °C in a 
temperature-controlled water 
bath

Magnetic stirrer bar 
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ДЕЛ В: МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕКОТОКСИКОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА 
ХЕМИКАЛИИТЕ  

В.1.        АКУТНА ТОКСИЧНОСТ ЗА РИБИ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Целта на ова испитување е да се определи леталнаta акутна токсичност на одредена 
супстанција за слатководни риби..  Потребно е да се располага, доколку е возможно, со 
информации за растворливоста во вода, притисокот на пареа, хемиската стабилност, 
дисоцијативните константи и биоразградливоста на супстанцијата за да се олесни 
изборот на најсоодветниот метод за испитување (статичен, полустатичен или со 
постојан проток) со цел обезбедување на задоволителни постојани концентрации на 
супстанцијата при спроведување на испитувањето. 

Дополнителните информации (на пример структурна формула, степен на чистота, 
природа и процент на значајни нечистотии, присуство и количина на адитиви и 
коефициент на распределување на n-октанол/вода) треба да се земат предвид како 
при подготовката на испитувањето, така и при толкување на резултатите. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Акутната токсичност е видлив штетен ефект кој настанува во организмот по 
изложување на супстанцијата во краток временски период (денови). Во ова испитување 
акутната токсичност е изразена како средна летална концентрација (LC50), односно 
концентрацијата во вода која умртвува 50% од испитуваните групи риби при постојан 
период на изложување кој треба да биде наведен. 

Сите концентрации на супстанциите за испитување се изразуваат во тежина на волумен 
(милиграми на литар). Тие исто така можат да бидат изразени и во тежина на тежина 
(mg/kg-1). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтната супстанција може да се испитува како средство за докажување дека во 
услови на лабораториско испитување реакциите на испитаните видови не се 
менуваат значително. 

За ова испитување не се посочуваат референтни супстанции. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Може да се изврши ограничено испитување со 100 mg/l за да се покаже дека LC50 е 
поголема од оваа концентрација. 

Рибите се изложуваат на супстанцијата за испитување која се додава во водата во 
одреден опсег на концентрации во текот на 96 часа. Умртвените примероци се 
евидентираат во интервали од најмалку 24 часа и на секој набљудуван интервал, каде 
што е возможно, се пресметуваат концентрациите кои умртвиле 50% од рибите 
(LCso). 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Критериумите за квалитет се применуваат за ограниченото испитување, како и за 
целосното испитување. 

Смртноста кај контролите не смее да надминува 10% (или една риба, доколку се користат 
помалку од десет) до крајот на испитувањето. 
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Концентрацијата на растворен кислород треба да е поголема од 60% од вкупната 
вредност на заситеноста со воздухот. 

Во текот на испитувањето концентрациите на супстанцијата за испитување се одржуваат 
до 80% од почетните концентрации. 

За супстанции кои лесно се раствораат во медиумот за испитување и образуваат стабилни 
раствори, односно раствори кои не испаруваат во значителна мера, не деградираат, не 
хидролизираат или апсорбираат, почетната концентрација може да се смета за  
еквивалент на номиналната концентрација. Треба да се достават докази дека во 
периодот на испитувањето концентрациите биле одржувани на постојано ниво и дека 
се исполнети критериумите за квалитет. 

За супстанции кои се: 

(i) слабо растворливи во медиумот за испитување или 

(ii) способни да формираат стабилни емулзии или дисперзии или 

(iii) нестабилни во водни раствори, 

како почетна концентрација се смета измерената концентрација во растворот (или, 
ако е технички невозможно, измерена во воден столб) на почетокот на испитувањето. 
Концентрацијата на супстанцијата се определува по период на воспоставување 
рамнотежа, но пред воведување на рибите за испитување. 

Во секој од овие случаи треба да се спроведат дополнителни мерки за да се потврдат 
конкретните концентрации на изложување или треба да се исполнат критериумите за 
квалитет. 

рН не треба да варира повеќе од 1. 

1.6. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Може да се користат 3 вида постапки: 

Статичен тест: 

Тест за токсичност во кој нема проток на раствор за испитување. (Растворите 
остануваат непроменети во текот на испитувањето.) 

Полустатичен тест: 

Тест без додавање на раствор за испитување, но со редовно обновување во неколку 
наврати на испитниот раствор по долготраен период (на пример 24 часа). 

Проточен тест: 

Тест за токсичност во кој водата постојано се обновува во коморите за испитување, 
хемикалијата што се испитува се пренесува со водата употребена за обновување на 
медиумот за испитување. 

1.6.1. Реагенси  

1.6.1.1.       Раствори на супстанциите за испитување 

Матичните раствори со потребната јачина се подготвуваат преку разредување на 
супстанцијата со дејонизирана вода или во вода која е во согласност со 1.6.1.2. 

Избраните концентрации за испитување се подготвуваат со разредување на 
матичниот раствор. Ако се испитуваат високи концентрации, супстанцијата може да 
се раствори директно во водата која се користи за разблажување. 

Супстанциите се тестираат додека не се постигне границата на растворливост. За 
некои супстанции (на пример супстанции со слаба растворливост во вода или висок 
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Pow или оние кои повеќе формираат стабилна дисперзија отколку вистински раствор 
во вода) се дозволува концентрацијата за испитување да биде над границата на 
растворливост за супстанцијата за да се гарантира дека е добиена максималната  
растворлива/стабилна концентрација. Сепак, важно е оваа концентрација на никаков 
начин да не го наруши системот за испитување (на пример, филмот на супстанцијата 
на водената површина спречувајќи ја оксигенацијата на водата итн.). 

Ултразвучната дисперзија, органските растворувачи, емулгаторите или дисперзиони 
средства можат да се користат како помагала за подготовка на матични раствори на 
супстанции со слаба растворливост во вода или да помогнат во дисперзирањето на 
овие супстанции во медиумот за испитување. Кога се користат такви помошни 
супстанции, сите концентрации за испитување треба да содржат еднакво количество 
од помошната супстанција, а дополнителните примероци на риби за испитување да 
бидат изложени на истата концентрација од помошната супстанција како таа што се 
користи во сериите за испитување. Концентрацијата на овие помошни супстанции 
треба да се минимизира, но во никој случај не треба да надминува 100 mg/l во 
средина за испитување. 

Тестот се извршува без приспособување на pH. Ако се појават значајни промени на pH, 
се препорачува тестот да биде повторен со приспособување на pH и да се запишат 
резултатите. Во тој случај, вредноста на рН на матичниот раствор треба да се 
приспособи кон вредноста на рН на водата за разредување, освен ако нема 
конкретни причини да не се направи тоа.  За оваа цел се преферираат HCl и NaOH. 
Ова приспособување на рН треба да се изврши така што концентрацијата на 
супстанцијата за испитување во матичниот раствор да не се промени во голема мера. 
Ако како резултат на приспособување на рН се добие некаква хемиска реакција или 
физичко таложење, тоа исто така треба да се забележи. 

1.6.1.2.       Вода за чување и разредување 

Може да се користи вода за пиење од водовод (неконтаминирана од потенцијално 
штетните концентрации на хлор, тешки метали или други супстанции), природна вода 
со добар квалитет или обработена вода (види Додаток 1). Се претпочита вода со 
вкупна тврдина помеѓу 10 и 250 mg/l (како СаСО3) и со pH од 6,0 до 8,5. 

1.6.2. Апаратура  

Целата апаратура треба да биде направена од хемиски инертен материјал: 

— автоматски систем за разредување (за проточен тест), 

— мерач на кислород, 

— опрема за определување на тврдината на водата, 

— соодветна апаратура за контрола на температурата, 

— pH-метар. 

1.6.3. Риби кои се користат за испитување 

Рибите треба да се во добра здравствена состојба и без видливи деформации. 

Видовите кои се употребуваат треба да се избираат врз основа на практични 
критериуми, како на пример постојана достапност во текот на годината, лесно 
одгледување, соодветни за испитување, релативна чувствителност на хемикалии, 
како и на сите економски, биолошки или еколошки фактори кои постојат. Потребата 
од споредување на добиените податоци и постојното меѓународно усогласување 
(упатување 1) треба исто така да се земат предвид при изборот на видовите риби. 

Списокот со видовите риби кои се препорачуваат за извршување на ова испитување се 
дадени во Додаток 2; Се претпочитаат видовите риба зебра и калифорниска пастрмка. 
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1.6.3.1.       Чување  

Првенствено, рибите за испитување треба да бидат од иста сорта со слична големина 
и возраст. Тие треба да се чуваат најмалку 12 дена под следниве услови: 

воведување: 

соодветно на системот (рециркулација или проток) и на видот на рибите, 

вода: 

види 1.6.1.2. 

светлина: 

осветлување од 12 до 16 часа дневно, 

концентрација на растворен кислород: 

најмалку 80 % од вредноста на заситеноста на воздухот, 

хранење: 

трипати неделно или еднаш дневно, а се престанува 24 часа пред почетокот на 
испитувањето. 

1.6.3.2.       Смртност  

По период на стабилизација од 48 часа се забележува смртноста и се применуваат 
следниве критериуми: 

— над 10 % од популацијата за седум дена:  

се отстранува целата група, 

— помеѓу 5 и 10 % од популацијата: 

периодот на чување се продолжува за уште 7 дена. 

Ако после тоа повеќе не се забележи смртност, групата се  одобрува, во спротивно 
таа треба да се отстрани, 

— под 5 % од популацијата:  

групата се одобрува. 

1.6.4. Приспособување  
Рибите треба да се стават во вода со квалитет и температура кои ќе се користат за 
испитувањето, најмалку 7 дена пред да се користат. 

1.6.5. Постапка на испитување 

На крајниот тест му претходи тест за определување на опсегот за да се добијат 
информации за опсегот на концентрациите кои ќе се користат во крајниот тест. 

Во прилог на сериите за испитување се врши еден контролен тест без супстанцијата 
за испитување, а доколку е соодветно се врши и еден контролен тест со помошната 
супстанција,  

Во зависност од физичките и хемиските својства на соединението за испитување, 
треба да се избере соодветниот тест: статичен, полустатичен или проточен , за да се 
исполнат критериумите за квалитет. 

Рибите се изложуваат на супстанцијата како што е опишано подолу: 

— времетраење: 96 часа, 

— број на животни: најмалку седум за секоја концентрација, 

— резервоари: со соодветен капацитет во зависност од препорачаното полнење, 
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— полнење: се препорачува максимално полнење од 1 g/l за статичните и 
полустатичните тестови, а за проточните системи се дозволува поголемо полнење, 

— концентрација за испитување: Најмалку пет концентрации кои се разликуваат за 
постојан фактор кој не надминува 2,2 и доколку е можно, покривање на опсегот на 
смртност од 0 до 100%, 

— вода: види 1.6.1.2, 

— светлина: осветлување од 12 до 16 часа дневно, 

— температура: соодветна за видовите (Додаток 2), но со дозволената толеранција 
од ± 1 oС за секој тест, 

— концентрација на растворен кислород: не помалку од 60% од вредноста на 
заситеност на воздухот при одредената температура, 

— хранење: никакво. 

Рибите се следат по првите 2 до 4 часа и најмалку на интервали од 24 часа. Рибите 
се сметаат за мртви ако при допир на грбната перка нема никаква реакција и ако не 
се видливи никакви знаци на дишење. Откако ќе се забележат, мртвите риби се 
отстрануваат, а смртноста се запишува. Се води евиденција и за абнормалностите 
(на пр. губење на рамнотежата, промени во начинот на пливање, респираторната 
функција, пигментацијата итн.). 

Треба да се вршат дневни мерења на pH, на растворениот кислород и на 
температурата. 

Граничен тест 

Користејќи ги постапките наведени во овој тест метод, може да се изврши граничен тест 
со 100 mg/l за да се покаже дека LC50 е поголема од оваа концентрација.  

Ако природата на супстанцијата е таква што не може да се постигне концентрација од 
100 mg/l во водата за испитување, граничниот тест треба да се изврши при 
концентрација еднаква на растворливоста на супстанцијата (или максималната 
концентрација која формира стабилна дисперзија) во користената средина (исто така 
види точка 1.6.1.1). 

Граничниот тест треба да се изврши со 7 до 10 риби, и со ист број на риби во 
контролата(-ите). (Според биномната теорија, кога се користат 10 риби и е 
регистрирана нулта смртност, тоа е 99,9 процентен доказ дека LC50 е поголема од 
концентрацијата која се користи во граничниот тест. Кога се користат 7, 8 или 9 риби, 
отсуството на смртност е барем 99 процентен доказ дека LC50 е поголема од 
користената концентрација.) 

Во случај на смртност, треба да се изврши целосно истражување. Ако се следат 
сублеталните ефекти, истите треба да се запишат. 

2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

За секој период во кој се евидентирани набљудувања (24, 48, 72 и 96 часа), на 
логаритамска хартија графички се претставува процентот на смртност во однос на 
концентрацијата, за секој препорачан период на изложеност  

Кога е возможно и за секој период на набљудување, LC50 и границите на доверливост 
(р = 0,05) треба да се оценуваат користејќи ги стандардните постапки; овие вредности 
треба да се заокружуваат на еден или најмногу два броја (примери на заокружување 
на два броја:  173, 5 на 170; 0,127 на 0,13; 1,21 на 1,2). 

Во случаи кога нагибот на кривата концентрација/процент е премногу надолен и кога 
пресметувањето на LC50 е отежнато, доволна е само графичка проценка на 
вредноста. 
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Кога две последователни концентрации , во опсег со фактор од 2,2 даваат само 0 и 
100 процентна смртност, овие две вредности се доволни за наведување на опсегот 
во кој спаѓа LC50. 

Ако е забележано дека не може да се одржи стабилност или хомогеност на 
супстанцијата за испитување, тоа треба да се запише и да се внимава при 
интерпретација на резултатите. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
Извештајот од испитувањето треба, доколку е возможно, да ги содржи следниве 
информации: 

— информации за рибите за испитување (научно име, вид, доставувач, некаква 
претходна обработка, големина и број искористен во секоја концентрација за испитување), 

— потекло на вода за разредување и основни хемиски карактеристики (pH, тврдина, 
температура), 

— во случај на супстанција со мала растворливост во вода, методот за подготовка 
на матични раствори и раствори за испитување; 

— концентрација на сите помошни супстанции, 

— список на користените концентрации и сите расположливи информации за 
стабилноста во концентрациите на хемикалијата за испитување во растворот за 
испитување, 

— ако се извршени хемиски анализи, користените методи и добиените резултати, 

— резултати од граничниот тест, ако е извршен, 

— причини за изборот и детали за користената постапка за испитување (на пр. 
статична или полустатична, стапка на дозирање, стапка на проток, аерирација, начин 
на воведување на риби и др.); 

— опис на опремата за испитување, 

— режимот на осветлување, 

— концентрации на растворен кислород, вредности на pH и температурите на 
испитуваните раствори на секои 24 часа, 

— докази дека се исполнети критериумите за квалитет, 

— табела која ја покажува вкупната смртност при секоја концентрација и контрола (и 
контрола со помошна супстанција, доколку е потребно) на секој од препорачаните 
интервали за набљудување, 

— графикон на кривата на зависност на процентот на смртност од испитуваната 
концентрација на крајот од тестот, 

— доколку е возможно, вредностите на LC50 на секој од препорачаните интервали за 
набљудување (со граници на доверливост од 95%), 

— искористени статистички постапки при определување на вредностите на LC50, 

— ако се користи референта супстанција, се посочуваат добиените резултати, 

— највисоката концентрација за испитување која не предизвикува смртност во 
периодот на испитување, 

— најниската концентрација за испитување која предизвикува 100 % смртност во 
периодот на испитување. 
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Додаток 1 

Обработена вода 

Пример за соодветна вода за разредување 

Сите хемикалии треба да се со аналитичка чистота. 
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Водата треба да е дестилирана со добар квалитет или дејонизирана вода со 
спроводливост помала од 5 μScm-1. 

Апаратурата за дестилирање на вода не треба да содржи делови направени од бакар. 

Матични раствори 

CaCI2. 2H2O (калциум хлорид дихидрат): 11,76 g 

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар. 

MgSO4. 7H2O (магнезиум сулфат хептахидрат): 

 

4,93 g 

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар. 

NaHCO3 (натриум хидроген карбонат): 

 

2,59 g 

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар. 

KCI (калиум хлорид): 

 

0,23 g 

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар.  

 

Обработена вода за разредување 

Се мешаат 25 ml од секој од 4-те матични раствори и се дополнуваат со вода до 1 
литар. 

Се аерира додека концентрацијата на растворен кислород се изедначи со 
концентрацијата на кислород во заситен воздух. 

pH треба да биде 7,8 ± 0,2. 

Доколку е потребно, pH се приспособува со NaOH (натриум хидроксид) или со HCI 
(хлороводородна киселина). 

Така подготвената вода за разредување се остава да отстои 12 часа и не треба 
повеќе да се аерира.  

Збирот од Ca и Mg јони во овој раствор е 2,5 mmol/l. Односот на Ca:Mg јони е 4:1, а на 
Na:K јони е 10:1.  Вкупната алкалност на растворот е 0,8 mmol/l. 

Сите отстапувања при подготовка на водата за разредување не треба да го променат 
составот или својствата на водата. 

 

Додаток 2 

Видови риби препорачани за испитување 

 
Препорачани видови Препорачан опсег 

на температура за 
испитување (oC) 

Препорачана должина 
на животното за 
испитување (cm) 

Brachydanio rerio (Teleostei, Cyprinidae) 
(Hamilton-Buchanan) Риба зебра 

од 20 до 24 3,0 ± 0,5 

Pimephales promelas (Teleostei, 
Cyprinidae) (Rafinesque) Дебелоглава 
рипка 

од 20 до 24 5,0 ± 2,5 
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Cyprinus carpio (Teleostei, Cyprinidae) 
(Linneaus 1758) Крап 

од 20 до 24 6,0 ± 2,0 

Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae) 
Cyprinodontidae (Tom-minck and 
Schlege 1850) Оризова риба (Медака) 

од 20 до 24 3,0 ± 1,0 

Poecilia reticulata (Teleostei, Poeciliidae) 
(Peters 1859) Гупи 

од 20 до 24 3,0 ± 1,0 

Lepomis maaochirus (Teleostei, 
Centrarchidae) (Rafinesque Linneaus 
1758) Деверика 

од 20 до 24 5,0 ± 2,0 

Onchorhynchus mykiss (Teleostei, 
Salmonidae) (Walbaum 1988) 
Калифорниска пастрмка 

од 12 до 17 6,0 ± 2,0 

Leuciscus idus (Teleostei, Cyprinidae) 
(Linneaus 1758) Златна риба 

од 20 до 24 6,0 ± 2,0 

 

Собирање 

Претходно наведените риби се лесни за одгледување и/или лесни за наоѓање текот 
на целата година. Тие можат да се размножуваат и одгледуваат во рибници или во 
лабораторија, во услови на контрола на болести и паразити, така што животните за 
испитување да бидат здрави и со познато потекло. Овие риби се наоѓаат во многу 
делови од светот. 
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Додаток 3 

Пример за концентрација: смртност во проценти 

Пример за одредување на LC50 со употреба на логаритамска хартија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смртност во % (скала 
на веројатност) 

Концентрации 
(логаритамска 
скала)
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В.2.        DAPHNIA SP. АКУТЕН ТЕСТ ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЈА 
1. МЕТОД 

Овој тест метод за акутна имобилизација е еднаков на ОЕЦД ТГ 202 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод опишува тест за акутна токсичност за оценка на влијанието на хемикалии 
врз дафнии. Постојните тест методи се искористени онолку колку што е можно (1) (2) 
(3). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Во контекст на овој метод се користат следниве дефиниции: 

EC50: е концентрацијата за која е проценето дека имобилизира 50% од дафниите во 
рамките на одреден период на изложеност. Ако се користи друга дефиниција, тоа 
треба да се пријави заедно со упатувањето. 

Имобилизација: животните кои не се во состојба да пливаат 15 секунди по нежно 
протресување на садот за испитување се сметаат за имобилизирани (дури и ако сè 
уште можат да ги движат пипките). 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Младите дафнии, кои се помлади од 24 часа на почетокот на испитувањето, се изложени 
на супстанции за испитување во серии на концентрации за период од 48 часа. 
Имобилизацијата се запишува на 24-тиот и 48-иот час и се споредува со контролните 
вредности. Резултатите се анализираат за да се пресмета ЕС50 на 48-тиот час (види 
Оддел 1.2 за дефинициите). Одредувањето на ЕС50 на 24-тиот час е по избор. 

1.4. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Растворливоста на водата и притисокот на пареата на супстанцијата за испитување 
треба да се познати и треба да има конзистентен аналитички метод за квантификација 
на супстанцијата во растворите за испитување со пријавена ефикасност на 
обновување, како и граница на детекција. Корисната информација вклучува структурна 
формула, чистота на супстанцијата, стабилност во вода или на светлина, Pow и 
резултати од испитувањето за биоразградливост (види метод В.4). 

Забелешка: упатството за супстанции за испитување со физичко-хемиски својства кои 
ги прават тешки за испитување е дадено во (4). 

1.5. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтната супстанција може да се испитува за ЕС50 како средство за потврда 
дека условите за испитување се веродостојни.  Токсичните супстанции кои се 
користат во меѓународни прстенести испитувања (1)(5) се препорачуваат за оваа 
цел24. Се препорачува испитувањето/испитувањата со референта супстанција да се 
прават секој месец или барем двапати во годината. 

1.6. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

За едно испитување да биде валидно, се применуваат следниве критериуми за 
извршување: 

— при контролите, вклучувајќи ја и контролата која содржи агенс за растворање, не 
треба да се имобилизираат повеќе од 10 % од дафниите; 

— концентрацијата на растворен кислород на крајот на испитувањето треба да биде ≥ 3 
mg/l во садовите за контрола и испитување. 

 
                                                           
24 Резултатите од овие инертни лабораториски испитувања и според Техничкиот коригендум ИСО 6341 
даваат EC50 – 24 часа калиум дихромат (K2Cr2O7) во рамките од 0,6 mg/l до 1,7 mg/l. 
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Забелешка: За првиот критериум, не повеќе од 10% од контролните дафнии треба да 
покажуваат имобилизација или други знаци на болест или стрес, на пример: 
деколоризација, невообичаено однесување како што е преклопување на површината 
на водата. 

1.7. ОПИС НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

1.7.1. Апаратура  
Садовите за испитување и другата опрема која доаѓа во контакт со растворите за 
испитување треба да бидат целосно од стакло или од друг хемиски инертен материјал. 
Садовите за испитување обично се стаклени епрувети или мензури; тие треба да 
бидат исчистени пред секоја употреба при стандардни лабораториски постапки. 
Садовите за испитување треба да бидат слободно покриени за да се намали загубата 
на вода поради испарување и за да се избегне навлегување на прав во растворите. 
Испарливите супстанции треба да се испитуваат во целосно полни затворени садови 
кои се доволно големи за нивото на кислород да не стане органичено или премногу 
ниско (види Оддел 1.6 и прв став од Оддел 1.8.3). 

Освен тоа, ќе се користи дел или целата опрема: мерач на кислород/оксиметар (со 
микроелектрода или друга соодветна опрема за мерење на растворен кислород во 
примероци со мал волумен); рН-метар; соодветна апаратура за контрола на 
температурата; опрема за одредување на вкупната концентрација на органски 
јаглерод (ТОЦ); опрема за одредување на хемиската потрошувачка на кислород 
(ЦОД); опрема за одредување на тврдоста итн. 

1.7.2. Организми за испитување 

Daphnia magna Straus е вид којшто се претпочита, иако за тоа испитување можат да 
се користат и други соодветни видови Daphnia (на пр.  Daphnia pulex). На почетокот на 
испитувањето животните треба да се на возраст не поголема од 24 часа и за да се 
намали варијабилноста строго се препорачува да не се од прво јато потомство. Тие 
треба да потекнуваат од здрава сорта (т.е. таква која не пројавува знаци на стрес, 
како висока смртност, присуство на мажјаци и ефипии, доцнење во создавањето на 
првото јато, животните да не ја менуваат бојата итн.) Сите организми кои се користат 
за некое испитување треба да потекнуваат од култури создадени од дафнии од иста 
сорта. Сортата животни треба да се одржува во услови (светлина, температура, 
средина) слични со оние кои ќе се користат за време на испитувањето. Ако средината 
на дафниите која ќе се користи за време на испитувањето се разликува од средината 
која се користи за вообичаени дафнии, добра практика е да се предвиди 
прелиминарен период за аклиматизација пред испитувањето. Затоа младите дафнии 
треба да се одржуваат во вода за разредување на температурата за испитување, 
најмалку 48 часа пред почетокот на испитувањето. 

1.7.3. Вода за чување и разредување 

Природната вода (површинска или подземна вода), обработената вода или 
дехлорираната вода од чешма може да се користат како вода за чување и 
разредување, ако дафниите преживеат во неа за време на одгледување, 
аклиматизација и испитување на културата, без покажување знаци на стрес. Водата 
која одговара на хемиските карактеристики на вода прифатлива за разредување, како 
што е наведено во Додаток 1, е погодна да се користи како вода за испитување. Таа 
треба да е со постојан квалитет во текот на испитувањето. Обработената вода може 
да се добие со додавање на специфични количини реагенси од аналитичка чистота 
на дејонизирана или дестилирана вода. Примерите за пречистена вода се дадени во (1) 
(6) и во Додаток 2. Забележете дека треба да се избегнуваат средините кои содржат 
агенси за хелирање како М4 и М7 во Додаток 2 за супстанции за испитување кои 
содржат метали. рН треба да биде во границите од 6 до 9. Тврдоста помеѓу 40 и 250 
mg/l (како СаСО3) се препорачува за Daphnia magna, додека помалата тврдост исто 
така може да биде соодветна за други видови Daphnia. Водата за разредување може 
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да се аерира пред да се употреби за испитување, така што концентрацијата на 
растворен кислород да достигне заситеност. 

Ако се користи природна вода, параметрите за квалитет треба да се мерат најмалку 
двапати годишно или секогаш кога постои сомневање дека тие карактеристики може 
значително да се променат (види го претходниот став и Анекс 1). Треба да се извршат 
мерења и на тешките метали (на пр. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni). Ако се користи дехлрорирана 
вода од чешма, пожелно е секојдневно да се прави анализа на хлор. Ако водата за 
разредување е од површинска или подземна вода, треба да се измери 
спроводливоста и вкупниот органски јаглерод (ТОЦ) или хемиската потрошувачка на 
кислород (ЦОД). 

1.7.4. Раствори за испитување 

Растворите за испитување со избраните концентрации обично се подготвуваат со 
разредување на матичен раствор. Матичниот раствор првенствено се подготвува со 
растворање на супстанцијата за испитување во водата за разредување. Употребата 
на растворувачи, емулгатори или дисперзиони средства треба да се избегнува што е 
можно повеќе. Сепак, во некои случаи може да бидат потребни такви соединенија со 
цел да се произведе соодветно концентриран матичен раствор. Насоките за 
соодветните растворувачи, емулгатори и дисперзиони средства се дадени во (4). Во 
секој случај супстанцијата за испитување во растворите за испитување не треба да ја 
надминува границата на растворливост во вода за разредување. 

Тестот се извршува без приспособување на pH. Ако pH вредноста не остане во 
границите од 6-9, треба да се изврши второ испитување, приспособувајќи ја рН на 
матичниот раствор со онаа на водата за разредување пред додавање на 
супстанцијата за испитување. Приспособувањето на рН треба да се изврши така што 
концентрацијата на матичниот раствор да не се промени во голема мера и да не 
предизвикува никаква хемиска реакција или таложење на супстанцијата за испитување.  
Се претпочитаат HCl и NaOH. 

1.8. ПОСТАПКА 

1.8.1. Услови на изложување 

1.8.1.1. Групи за испитување и контроли 

Садовите за испитување се полнат со соодветна количина вода за разредување и 
раствори на супстанцијата за испитување. Односот на волуменот воздух/вода во 
садовите треба да е идентичен на групата за испитување и на контролната група. Потоа 
дафниите се ставаат во садовите за испитување. За секоја концентрација за испитување и 
за контролите потребни се најмалку 20 животни, поделени во четири групи од по пет 
животни. За секое животно треба да се обезбедат најмалку 2 ml од растворот за 
испитување (т.е. волумен од 10 ml за пет дафнии по сад за испитување). Испитувањето 
може да се изврши со употреба на полустатичен систем на обновување или со проточен 
систем ако концентрацијата на супстанцијата за испитување не е стабилна. 

Една контролна серија со вода за разредување и, исто така, доколку е соодветно, 
една контролна серија која содржи агенси за растворање, треба да се спроведе во 
прилог на обработени серии. 

1.8.1.2. Концентрации за испитување 

Може да се направи испитување заради одредување на опсегот за да се утврдат 
концентрациите за крајното испитување, освен ако нема достапни информации за 
токсичноста на супстанцијата за испитување. За таа цел, дафниите се изложуваат на 
серија од многу разделени концентрации на супстанцијата. Пет дафнии треба да се 
изложат на секоја концентрација за испитување за период од 48 часа или помалку и 
не е потребно размножување. Периодот на изложеност може да биде скратен (на 
пример 24 часа или помалку), ако податоците соодветни за целта на испитувањето за 
определување на обемот можат да се добијат за пократко време. 
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Треба да се искористат најмалку пет концентрации за испитување. Тие треба да 
формираат геометриска серија со фактор на одделување кој по можност не 
надминува 2,2. Треба да се даде оправдување ако се користат помалку од пет 
концентрации. Највисоката испитана концентрација треба да резултира со 100 
процентна имобилизација, а најниската испитана концентрација да не предизвикува 
никаков видлив ефект. 

1.8.1.3. Услови за инкубација 

Температурата треба да биде во опсег од 18 до 22 oС, а за секое поединечно 
испитување таа треба да биде постојана во границите ± 1 oС. Се препорачува циклус 
од 16 часа на светло и 8 часа на темно. Исто така се прифаќа и целосна темнина, 
особено за испитни супстанци кои се нестабилни на светлина. 

Садовите за испитување не треба да се аерират за време на испитувањето. Тестот се 
извршува без приспособување на pH. Дафниите не треба да се хранат за време на 
испитувањето. 

1.8.1.4. Времетраење 

Времетраењето на тестот е 48 часа. 

1.8.2. Набљудувања  
Секој сад за испитување треба да биде проверен за имобилизирани дафнии на 24-
тиот и 48-иот час по почетокот на испитувањето (види Оддел 1.2 за дефинициите). 
Освен неподвижноста, треба да се пријави секое абнормално однесување или секоја 
абнормална појава. 

1.8.3. Аналитички мерења 

Растворениот кислород и рН се мерат на почетокот и на крајот од испитувањето во 
контролнатагрупа и во групата со највисока концентрација на супстанцијата за 
испитување. Концентрацијата на растворен кислород во контролите треба да 
соодветствува на критериумите за валидност (види Оддел 1.6). рН нормално не 
треба да варира со повеќе од 1,5 единици во секое испитување. Температурата 
обично се мери во контролни садови или во амбиентен воздух и треба постојано да 
се запишува за време на испитувањето или барем на почетокот и на крајот од 
испитувањето. 

Концентрацијата на супстанцијата за испитување треба да се мери барем во 
највисоката и најниската концентрација за испитување, на почетокот и на крајот на 
испитувањето (4). Препорачливо е резултатите да се базираат врз измерените 
концентрации. Сепак, ако има докази кои покажуваат дека концентрацијата на 
супстанцијата се одржува доволно добро во рамките на ± 20% од номиналната или 
првичната измерена концентрација за време на испитувањето, тогаш резултатите 
може да се базираат на номиналните или измерените првични вредности. 

1.9. ГРАНИЧЕН ТЕСТ 

Користејќи ги постапките опишани во овој метод, може да се изведе граничен тест при 100 
mg/l од супстанцијата или при нејзина растворливост во средина за испитување (таа која е 
помала) за да се покаже дека EC50 е поголема од оваа концентрација.  Граничниот тест 
треба да се извршува со 20 дафнии (по можност одделени во четири групи по пет), со 
истиот број во контролната/контролните  групи. Ако се појави некаков вид 
имобилизација, треба да се направи целосно испитување. Треба да се евидентира 
секое абнормално однесување.  

 

2. ПОДАТОЦИ 

Податоците треба да бидат сумирани во табеларен облик и за секоја третирана група 
и контрола да го покажуваат бројот на користените дафнии и регистрираната 
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имобилизација при секое набљудување. Процентот на имобилизираност на 24-тиот и 
48-иот час се нанесува графички во функција на  концентрациите за испитување.  
Податоците се анализираат со помош на соодветни статистички методи (на пример 
анализа на веродостојност итн.) за да се пресметаат наклоните на кривите и ЕС50 со 
95% граница на доверба (p = 0,05) (7) (8). 

Кога стандардните методи за пресметување на ЕС50 не се применливи за добиените 
податоци, треба да се користат највисоката концентрација која не предизвикува 
имобилизација и најниската концентрација која предизвикува 100% имобилизација 
како приближување за ЕС50 (ова се смета за геометриско средство на овие две 
концентрации). 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот за испитувањето треба да го вклучува следново: 

Супстанција за испитување: 

— физичка природа и соодветни физичко-хемиски својства, 

— податоци за хемиска идентификација, вклучувајќи чистота.  

Видови за испитување: 

— извор и видови Daphnia, снабдувач на изворот (доколку е познат) и условите за 
културата кои се користат (вклучувајќи извор, вид и количество храна, динамика на 
исхрана). 

Услови за испитување: 

— опис на садовите за испитување: вид садови, волумен на растворот, број на 
дафнии на сад за испитување, број на садови за испитување (репликати) на 
концентрација, 

— методи на подготовка на залихи и раствори за испитување, вклучувајќи ја и 
употребата на какви било растворувачи или дисперсанти и концентрации кои се 
користат, 

— детали за водата за разредување: извор и карактеристики за квалитетот на 
водата (pH, тврдост, сооднос Ca/Mg, сооднос Na/K, алкалност, спроводливост итн.); 
состав на пречистената вода, доколку се користи, 

— услови за инкубација: температура, интензитет и периодичност на светлина, 
растворен кислород, рН итн. 

Резултати: 

— бројот и процентот на дафниите кои се имобилизирани или кои покажуваат некои 
несакани дејства (вклучувајќи го абнормалното однесување) во контролите и во секоја 
третирана група, при секое набљудување и при секој опис на природата на 
набљудуваните дејства, 

— резултати и датум на извршеното испитување со референта супстанција, доколку 
има, 

— треба да се пријават и номиналните концентрации за испитување и резултатот од 
сите анализи за одредување на концентрацијата на супстанцијата за испитување во 
садовите за испитување; ефикасноста на обновување на методот и границата на 
одредување, 

— сите физичко-хемиски мерења на температурата, pH и растворениот кислород 
направени за време на испитувањето, 
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— ЕС50 на 48-иот час за имобилизација со интервалите на доверба и графикон од 
моделот што се користи за нивно пресметување, наклонот на кривата на дозната 
зависност и нивната стандардна грешка; статистички постапки кои се користат при 
одредување на ЕС50; (овие податоци за имобилизација на 24-тиот час, исто така, 
треба да се пријават кога ќе се измерат); 

— објаснување на сите отстапувања од тест методот и дали тоа отстапување влијае 
на резултатите од испитувањето. 
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Додаток 1 

НЕКОИ ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИФАТЛИВА ВОДА ЗА РАЗРЕДУВАЊЕ 

 

Супстанција Концентрација 

Суспендирани материи < 20 mg/l 

Вкупен органски јаглерод < 2 mg/l 

Нејонизиран амонијак < 1 Pg/l 

Резудуален хлор < 10 pg/l 

Вкупно органофосфорни пестициди < 50 ng/l 

Вкупно органохлорни пестициди плус полихлорирани 
бифенили 

< 50 ng/l 

Вкупен органски хлор < 25 ng/l 



Додаток 2 

ПРИМЕРИ ЗА СООДВЕТНА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

ИСО Вода за испитување (1) 
 

Матични раствори (единствена супстанција) 

Супстанција Количество додадено на 
1 литар вода (*) 

За подготвување на пречистена 
вода се додаваат следниве 

волумени од матичните раствори 
и се дополнуваат до 1 литар вода 

(*) 

Калциум хлорид CaCl2, 
2H2O 

11,76 g 25 ml 

Магнезиум сулфат 
MgSO4, 7H2O 

4,93 g 25 ml 

Натриум бикарбонат 
NaHCO3 

2,59 g 25 ml 

Калиум хлорид KCl 0,23 g 25 ml 

(*) Вода со соодветна чистота, на пример дејонизирана, дестилирана или добиена со 
реверзна осмоза, со спроводливоста која по можност не надминува 10 μS.cm-1. 

Elendt M7 и М4 МЕДИУМ 

Адаптација на Elendt M4 и М7 медиум 

Некои лаборатории имале потешкотии при директен пренос на Daphnia до М4 и М7 
медиум. Сепак, постигнат е одреден успех во постепената адаптација, односно 
преместување од сопствената средина во 30% Elendt, па во 60% Elendt и потоа во 
100% Elendt. Периодите на адаптација можат да траат до еден месец. 

Подготовка 

Микронутриенти 

Одделните матични раствори (I) на поединечни микронутриенти прво се подготвуваат 
во вода со соодветна чистота т.е. дејонизирана, дестилирана или вода добиена со 
реверзна осмоза. Од овие различни матични раствори (I) се подготвува втор 
единствен матичен раствор (II) кој ги содржи сите микронутриенти(комбиниран 
раствор), односно: 

 

Матичен(ни) 
раствор(и) I 
(единствена 
супстанција) 

Количина 
додадена на 
вода (mg/l) 

Концентрација 
(во однос на  
М4 медиум) 

За подготовката на 
комбинираниот матичен раствор 

II, се додава следново 
количество матичен раствор I на 

водата (ml/1)  

   M4 M7 

H3 BO3 57 190 20 000 пати 1,0 0,25 
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MnCl2.4H2O 7 210 20 000 пати 1,0 0,25 

LiCl 6 120 20 000 пати 1,0 0,25 

RbCl 1 420 20 000 пати 1,0 0,25 

SrCl2.6H2O 3 040 20 000 пати 1,0 0,25 

NaBr 320 20 000 пати 1,0 0,25 

Na2 MoO4.2H2O 1 230 20 000 пати 1,0 0,25 

CuCl2.2H2O 335 20 000 пати 1,0 0,25 

ZnCl2 260 20 000 пати 1,0 1,0 

CoCl2.6H2O 200 20 000 пати 1,0 1,0 

KI 65 20 000 пати 1,0 1,0 

Na2 SeO3 43,8 20 000 пати 1,0 1,0 

NH4 VO3 11,5 20 000 пати 1,0 1,0 

Na2 EDTA.2H2O 5 000 2 000 пати — — 

FeSO4.7H2O 1 991 2 000 пати — — 

 

Растворите Na 2 EDTA и FeSO4 се подготвуваат поединечно, се мешаат заедно и 
веднаш се ставаат во автоклав.  

 

Од ова се добива: 

2 L Fe-EDTA 
раствор 

 1 000 пати 20,0 5,0 
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М4 и М7 медиум 
 
М4 и М7 медиум се подготвуваат со користење на матичен раствор II, 
макронутриенти и витамини, како што следува: 

 

Количина на матичен раствор II 
додадена за да се подготви 
медиумот (ml/l) 

 Количина 
додадена на 
вода (mg/l) 

Концентрација 
(во однос на  М4 
медиум) 

M4 M7 

Матичен раствор II 
(комбинирани 
микронутриенти) 

 20 пати 50 50 

Макронутриентни 
матични раствори 
(единствена 
супстанција) 

    

CaCl2 · 2H20 293 800 1 000 пати 1,0 1,0 

MgSO4 · 7H2O 246 600 2 000 пати 0,5 0,5 

KCl 58 000 10 000 пати 0,1 0,1 

NaHCO3 64 800 1 000 пати 1,0 1,0 

Na2 SiO3 · 9H2O 50 000 5 000 пати 0,2 0,2 

NaNO3 2 740 10 000 пати 0,1 0,1 

KH2PO4 1430 10 000 пати 0,1 0,1 

K2HPO4 1 840 10 000 пати 0,1 0,1 

Комбинирани 
витамини 

— 10 000 пати 0,1 0,1 

 
Комбинираниот витамински матичен раствор е подготвен со додавање на 3 витамини 
во 1 литар вода, како што е прикажано подолу:  
 

Тиамин хидрохлорид 750 10 000 пати   

Цианокобаламин (B12) 10 10 000 пати   

Биотин 7,5 10 000 пати   
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Комбинираните витамини се чуваат замрзнати во мали точно одредени делови 
(аликвоти). Витамините се додаваат во средината непосредно пред употребата. 

Забелешка: за да се избегне таложење на соли при подготовка на целиот медиум, 
додадете ги точно одредените делови од матичните раствори во околу 500-800 ml 
дејонизирана вода, а потоа дополнете до 1 литар.  

Забелешка: првото објавување на М4 медиумот е на Elendt, В. P. (1990). Selenium 
deficiency in crustacea; an ultrastructual approach to antennal damage in Daphnia magna 
Straus. Protoplasma, 154, 25-33. 

 

В.3.        ТЕСТ ЗА ИНХИБИЦИЈА НА РАСТОТ НА АЛГИ 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Целта на ова испитување е да се утврдат ефектите на дадена супстанција врз растот 
на видови едноклеточни зелени алги. Релативно кратки (72 часа) испитувања можат 
да покажат ефекти врз неколку генерации. Овој метод може да се приспособи за 
употреба со неколку видови едноклеточни алги, а во такви случаи описот на 
искористениот метод треба да биде придружен со извештај од испитувањето. 

Овој метод најлесно се применува за супстанции растворливи во вода и кои се 
стабилни во водени раствори при дефинирани услови. 

Методот може да се користи за супстанции кои директно не го попречуваат мерењето 
на растот на алгите. 

Пред да започне тестирањето, пожелно е да има, колку што е можно, информации за 
растворливоста во вода, притисокот на пареа, хемиската стабилност, растворливите 
константи и биолошката разградливост на супстанцијата. 

Дополнителните информации (на пример структурна формула, степен на пречистеност, 
природа и процент на значајни нечистотии, присуство и количина на адитиви и коефициент 
на распределување на n-октанол/вода) треба да се земат предвид како при планирањето 
на тестот, така и при толкување на резултатите. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Густина на клетки: број на клетки на милиметар. 

Раст: зголемување на густината на клетки за време на периодот на испитување. 

Стапка на раст: зголемување на густината на клетки за единица време. 

EC50: при овој метод, таа концентрација на супстанција за испитување која резултита со 50 
% намалување во растот (EbC50) или стапка на раст (ErC50) во однос на контролата. 

НОЕЦ (концентрација без воочен ефект): при овој метод, највисоката концентрација за 
испитување во која не се забележува значителна инхибиција на растот во однос на 
контролата. 

Сите концентрации на супстанции за испитување се дадени во тежина на обем (милиграми 
на литар). Тие исто така можат да бидат изразени и како тежина на тежина (mg./kg-1). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтната супстанција може да се испитува за да се покаже дека во услови на 
лабораториско испитување, чувствителноста на испитните видови не се менува 
значително. 

Ако се користи референта супстанција, резултатите треба да се наведат во извештајот за 
испитување.. Како референта супстанција може да се користи калиум дихромат, но 
неговата боја може да се одрази на квалитетот и интензитетот на светлината која е 



Стр. 476 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

достапна до клетките, а исто така може да се користат и спектрофотометриски 
определувања. Калиум дихромат се користи во меѓународно меѓулабораториско 
испитување (види упатување  (3) и Додаток 2). 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Може да се изврши граничен тест со 100 mg/l за да се покаже дека EC50 е поголема од 
оваа концентрација. 

Култури од избрани зелени алги во фаза на експоненцијален раст се изложуваат на 
различни концентрации од супстанции за испитување во тек на неколку генерации под 
одредени услови. 

Растворите за испитување се инкубираат за период од 72 часа и во тој период се 
мери густината на клетките на секои 24 часа. Се определува инхибицијата на растот 
во однос на културата за контрола.  

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Критериумите за квалитет се применуваат за граничното тестирање, како и за целиот 
тест метод. 

Густината на клетките во културите за контрола треба да се зголемува барем со 
фактор 16 во рок од три дена. 

Концентрациите на супстанцијата за испитување се одржуваат до 80% од почетните 
концентрации/ во текот на времето кое одговара на времетраењето на испитувањето. 

За супстанции кои лесно се раствораат во медиум за испитување и формират стабилни 
раствори, односно оние кои до значителна мера не испаруваат, деградираат, 
хидролизираат или се апсорбираат, почетната концентрација може да се смета за 
еквивалент на номиналната концентрација. Треба да се достават докази дека во периодот 
на испитувањето концентрациите биле одржувани на постојано ниво и дека се исполнети 
критериумите за квалитет. 

За супстанции кои се: 

(i) слабо растворливи во средината за испитување или 

(ii) способни да формираат стабилни емулзии или дисперзии или 

(iii) нестабилни во водни раствори, 

почетната концентрација се смета за концентрација измерена на почетокот на 
испитувањето. Концентрацијата се определува по период на воспоставување рамнотежа.  

Во секој од овие случаи треба да се вршат понатамошни мерки за да се потврдат 
конкретните концентрации на изложување или треба да се исполнат критериумите за 
квалитет. 

Познато е дека значителни количини од супстанцијата за испитување може да се 
вклучат во биомасата на алгата за време на испитувањето. Затоа, за да се покаже 
усогласеност со горенаведените критериуми, треба да се земат предвид и 
количината на супстанцијата вклучена во биомасата на алгата и количеството во 
растворот (или, ако не е технички возможно, мерено во водниот столб). Со оглед на 
тоа што одредувањето на концентрацијата на супстанцијата во биомасата на алгата 
може да предизвика значителен технички проблем, усогласеноста на критериумите за 
квалитет може да се покаже и преку полнење на сад за испитување со највисока 
концентрација на супстанцијата, но без алги и мерни концентрации во растворот (или, 
ако не е технички возможно, во водниот столб) на почетокот и на крајот на периодот 
на испитување. 
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1.6. ОПИС НА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Реагенси  
1.6.1.1.       Раствори на супстанциите за испитување 

Матичните раствори со неопходната јачина се подготвуваат преку растворање на 
супстанцијата во дејонизирана вода или во вода која е во согласност со 1.6.1.2. 

Избраните концентрации за испитување се подготвуваат преку додавање на точно 
одредени делови (аликвот) кон предкултури од алги (види Додаток 1).  

Обично супстанциите се испитуваат само до границата на растворливост. За некои 
супстанции (на пример супстанции со слаба растворливост во вода или висок Pow или оние 
кои повеќе формираат стабилна дисперзија отколку вистински раствор во вода) се 
дозволува концентрацијата за испитување да биде над границата на растворливост на 
супстанцијата за да се гарантира дека е добиена максималната растворлива стабилна 
концентрација. Сепак, важно е оваа концентрација на никаков начин да не го наруши 
системот за испитување (на пример, филмот на супстанцијата на водената површина 
спречувајќи ја оксигенацијата на водата итн.). 

Ултразвучната дисперзија, органските растворувачи, емулгаторите или средствата за 
диспергирање можат да се користат како помагала за подготовка на матични раствори на 
супстанции со слаба растворливост во вода или да помогнат во дисперзирањето на овие 
супстанции во средината за испитување. Кога се користат такви помошни супстанции, 
сите концентрации за испитување треба да содржат еднакво количество од помошните 
супстанции, а дополнителните контроли треба да бидат изложени на истата концентрација 
од помошната супстанција како онаа која е искористена во сериите за испитување. 
Концентрацијата на овие помошни супстанции треба да се минимизира, но во никој случај 
не треба да надминува 100 mg/l во средина за испитување. 

Тестот се извршува без регулирање на pH. Ако дојде до значајни промени во pH, се 
препорачува тестот да биде повторен со регулирање на pH и да се запишат резултатите. 
Во тој случај, рН вредноста на матичниот раствор треба да се приспособи кон рН 
вредноста на водата за растворање, освен ако нема конкретни причини да не се направи 
тоа.  За оваа цел се преферираат HCl и NaOH. Ова регулирање на рН треба да се изврши 
така што концентрацијата на супстанцијата за испитување во матичниот раствор да не се 
промени во голема мера. Ако како резултат на регулирање на рН се добие некаква 
хемиска реакција или физичко таложење, тоа исто така треба да се забележи. 

1.6.1.2.       Средина за испитување 

Водата треба да е дестилирана со добар квалитет или дејонизирана вода со 
спроводливост помала од 5 μScm-1. Апаратурата за дестилирање на вода не треба да 
содржи делови направени од бакар. 

Се препорачува следнава средина. 

Се подготвуваат четири матични раствори според табелата дадена подолу. 
Матичните раствори се стерилизираат со мембранско филтрирање или преку 
автоклавирање и се чуваат на темно при температура од 4 oС. Матичниот раствор 
број 4 се стерилизира само со мембранско филтрирање. Овие матични раствори се 
разредуваат за да се добијат крајните концентрации на хранливи материи во 
растворите за испитување. 

 
Нутриенти Концентрација во 

матичниот раствор 
Крајна концентрација во растворот 

за испитување 

Матичен раствор 1: макро-нутриенти 

NH4Cl 1,5 g/l 15mg/l 
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MgCl2.6H2O 1,2 g/l 12mg/l 

CaCl2.2H2O 1,8 g/l 18mg/l 

MgSO4.7H2O 1,5 g/l 15mg/l 

KH2PO4 0,16 g/l 1,6 mg/l 

Матичен раствор 2: Fe-EDTA 

FeCl3.6H2O 80 mg/l 0,08 mg/l 

Na2EDTA.2H2O 100 mg/l 0,1 mg/l 

Матичен раствор 3: микронутриенти 

H3BO3 185 mg/l 0,185 mg/l 

MnCl2.4H2O 415 mg/l 0,415 mg/l 

ZnCl2 3 mg/l 3 × 10-3 mg/l 

CoCl2.6H2O 1,5 mg/l 1,5 × 10-3 mg/l 

CuCl2.2H2O 0,01 mg/l 10-5 mg/l 

Na2MoO4.2H2O 7 mg/l 7 × 10-3mg/l 

 
Матичен раствор 4: NaHCO3 

NaHCO3 50 g/l 50 mg/l 

pH вредноста на средината по постигнување на рамнотежа со воздухот е околу 8. 

1.6.2. Апаратура  
— Стандардна лабораториска опрема. 

— колби со соодветен волумен (на пр. 250 милилитарски колби се соодветни кога 
волуменот на растворот за испитување е 100 ml). Сите колби треба да се изработени 
од ист материјал и да имаат исти димензии. 

— апаратура за одгледување: соба или комора во која може да се одржува 
температура од 21 oС до 25 oС со ± 2oС и постојано подеднакво осветлување во 
спектрален опсег од 400 до 700 nm. Ако алгата во културите за контрола ја достигне 
препорачаната стапка на раст, може да се смета дека условите за раст, вклучувајќи 
го интензитетот на светлината, се соодветни. 

Кај просечно ниво на растворите за испитување се препорачува употреба на 
светлина со интензитет од 60 до 120 μE.m-2.s-1 (35 до 70 × 1018 фотони.m-2.s-1) кога се 
мери во опсег од 400 до 700 nm, користејќи соодветен рецептор.  За инструментите за 
мерење на светлината калибрирани во лукси, прифатлив е опсегот од 6000 до 10000 
lх. 

Интензитетот на светлината може да се добие со четири до седум флуоресцентни 
светилки од 30 W со универзална бела светлина (температура на бојата околу 4.300 
К), на растојание од 0,35 m од алгата, 

— Мерењето на густината на клетките се прави со методот на директно броење на 
живи клетки, на пример микроскоп со комори за броење. Сепак, може да се користат и 
други постапки (фотометрија, турбидиметрија, ...), ако се доволно чувствителни и ако 
се покаже дека имаат добра корелација со густината на клетките. 
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1.6.3. Организми за испитување 

Се претпоставува дека користените видови зелени алги се брзо растечки видови и се 
погодни за одгледување и испитување. Се претпочитаат следниве видови: 

— Selenastrum capricornutum, на пример АТЦЦ 22662 или ЦЦАП 278/4, 

— Scenedesmus subspicatus, на пример 86.81 САГ,  

Забелешка: 

АТЦЦ  = Американска колекција од видови култури (САД)  

ЦЦАП = Центар за култури од алги и протозои (Велика Британија)  

САГ      = Колекција на култури од алги (Готинген, Германија) 

Ако се користат други видови, треба да се наведе видот. 

1.6.4. Постапка на испитување 

Опсегот од концентрација во кој се очекува да се појават ефекти, се определува врз 
основа на резултатите од испитувањето за откривање на опсегот. 

Двете мерки за раст (биомаса и стапка на раст) можат да дадат сосема различни 
резултати за инхибицијата на растот; и двете треба да се користат во испитувањето 
за откривање на опсегот за да се гарантира дека геометриската прогресија на 
концентрации ќе овозможи да се проценат и EbC50 и ErC50. 

Почетна густина на клетките 

Се препорачува почетната густина на клетките да биде околу 104 клетки/ml за 
Selenastrum capricornutum и Scenedesmus subspicatus. Кога се користат други видови, 
нивната биомаса треба да е слична. 

Концентрација на супстанцијата за испитување 

За испитувањето се подготвуваат најмалку пет концентрации во геометриски низи со 
коефициент на концентрацијата кој не надминува 2,2. Кај најниската концентрација за 
испитување не треба да се забележува ефект врз растот на алгите. Највисоката 
концентрација за испитување треба да го инхибира растот до најмалку 50% во 
споредба со контролата или, по можност, целосно да го инхибира растот. 

Повторувања и контроли 

Планот на испитување треба да вклучува три повторувања за секоја концентрација. 
Се вршат три контроли без супстанција за испитување и, доколку е соодветно, три 
контроли со помошна супстанција. Ако е оправдано, планот за испитување може да 
се промени, со зголемување на бројот на концентрации и со намалување на бројот на 
повторувања по концентрација. 

Извршување на испитувањето 

Културите за испитување кои ги содржат саканите концентрации од супстанцијата за 
испитување и саканата количина алгаст инокулум се подготвуваат со додавање на 
точно одредени делови(аликвоти) од матичните раствори на супстанцијата кон 
соодветни количини предкултури од алги (види Додаток 1). 

Колбите со културата се протресуваат и се ставаат во апаратурата за одгледување. 
Клетките од алгата се одржуваат како суспензија преку тресење, мешање или 
аерација за да се подобри размената на гас и за да се намалат промените во рН 
вредноста на растворите за испитување. Културите треба да се одржуваат на 
температура од 21 до 25 oС со регулирање во рамките ± 2 oС. 
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Густината на клетките во секоја колба се определува барем на 24, 48 и 72 часа по 
започнување на испитувањето. Филтрираниот медиум кој содржи соодветна 
концентрација на инспитувана супстанција се користи како слепа проба доколку густината 
на клетките не е се одредува со директно мерење. 

pH вредноста се мери на почетокот на испитувањето и на 72-риот час. 

pH вредноста на контролите нормално не треба да отстапува за повеќе од 1,5 
единици за време на испитувањето. 

Испитување на испарливи супстанции 

Досега нема прифатен начин за испитување на испарливи супстанции. Кога некоја 
материја покажува тенденција за испарување, може да се користат затворени колби 
со поголем отвор. Кога се пресметува големината на отворот на затворените колби, 
треба да се земе предвид можноста за недостиг на СО2. Понудени се различни 
варијанти на овој метод (видете упатување (4)). 

Треба да се направат напори за одредување на количината на супстанцијата која 
останува во растворот, како и да се посвети исклучително внимание при толкувањето 
на резултатите од испитувањата со испарливи хемикалии во затворени системи. 

Ограничен тест 

Користејќи ги постапките наведени во овој метод, може да се изврши граничен тест со 100 
mg/l за да се покаже дека EC50 е поголема од оваа концентрација.  

Ако природата на супстанцијата е таква што концентрација од 100 mg/l во водата за 
тестирање не може да се постигне, ограничниот тест треба да се изврши при 
концентрација еднаква на растворливоста на супстанцијата (или максималната 
концентрација која формира стабилна дисперзија) во користената средина (исто така 
види точка 1.6.1.1). 

Граничниот тест треба да се направи најмалку во три повторувања, со истиот број 
контроли. И двете мерки на раст (биомаса и стапка на раст) треба да се користат за 
граничниот тест. 

Ако при граничниот тест се забележи просечно намалување од 25% или повеќе во 
биомасата или во стапката на раст помеѓу граничниот тест и контролите, треба да се 
направи целосно испитување. 

2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Измерената густина на клетки во културите за испитување  и контролите се 
прикажува во табели заедно со концентрациите на супстанцијата и времето на 
мерење. Средната вредност на густината на клетките за секоја концентрација 
супстанција за испитување и на контролите се нанесува на графикон во функција на 
времето (0-72 часа) за да се добијат криви на раст. 

За да се одреди односот концентрација/ефект, може да се користат следниве два 
пристапа. Некои супстанци можат да го стимулираат растот при ниски концентрации. 
Се земат предвид само податоците кои покажуваат инхибиција помеѓу 0 и 100%. 

2.1. СПОРЕДБА НА ПОВРШИНИ СПОРЕД КРИВИТЕ НА РАСТ 

Површината помеѓу кривите на растот и хоризонталната линија N = N0 може да се 
пресмета според формулата: 

 
Каде што: 

A = површина 

No = број на клетки/ml за време t0 (почеток на испитувањето),o, 
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N1 = измерен број на клетки/ml за t1 

Nn = измерен број на клетки/ml за одредено време 

tl   = време на првото мерење по започнување на испитувањето 

tn = време на nth мерење по започнување на испитувањето. 

n  = број на мерења направени по почетокот на испитувањето. 

Процентот на инхибиција на растот на клетката за секоја супстанција за испитување 
(IA) се пресметува според следнава формула: 

 
Каде што: 

Ac = областа помеѓу кривата на контролата на растот и хоризонталната линија N = No. 

At = површината помеѓу кривата на растот при концентрација t и хоризонталната линија 
N = No. 

IA = вредностите се нанесуваат на графикон на семилогаритамска хартија или на 
семилогаритамска хартија на веројатност според соодветните концентрации. Ако се 
нанесени на графикон, точките се линеаризираат произволно или компјутерски. 

ЕС50 се проценува со графичко отчитување на концентрацијата која одговара на 50% 
инхибиција (IA = 50%). За да се покаже дека оваа вредност е недвосмислено поврзана 
со овој метод на пресметка, се препорачува да се користи симболот EbC50. Важно е 
дека EbC50 е наведен заедно со соодветниот период на изложеност, на пример EbC50 
(0-72h). 

2.2. СПОРЕДБА НА СТАПКИТЕ НА РАСТ 

Просечната специфична стапка на раст (μ) за култури во експоненцијална фаза на раст 
може да се пресмета како 

 
каде што t0 е времето на почетокот на испитувањето. 

Алтернативно, просечната специфична стапка на раст може да се добие од наклонот на 
регресивната права во графиконот  ln N во однос со времето. 

Процентот на инхибиција на специфичната стапка на раст за секоја концентрација на 
супстанцијата за испитување (Iμt) се пресметува според следнава формула: 

 
Каде што: 

μc = средната контролна специфична стапка на раст 

μt = средната специфична стапка на раст за концентрацијата за испитување t  

Процентот на намалување на просечната специфична стапка на раст за секоја 
концентрација на супстанција за испитување во споредба со контролната вредност се 
прикажува на графикон во функција на логаритам на вредноста на концентрацијата. 
ЕС50 може да се чита од добиениот графикон. За да се опише недвосмислено дека 
EC50 е добиена со овој метод, се препорачува да се користи симболот ErC50. Треба да 
се означи времето на мерење, на пример ако вредноста се однесува на времето од 0 
и 72 часа, симболот станува ErC50 (0-72h). 
Забелешка: специфичната стапка на раст е логаритамски термин и малите промени во 
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стапката на раст може да доведат до големи промени во биомасата. Поради тоа 
вредностите EbC и ErC не можат бројно да се споредуваат. 
2.3. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НОЕЦ 
Концентрацијата без видлив ефект се определува со соодветна статистичка постапка 
за споредба на повеќе примероци (на пр. анализа на отстапување или Данетов тест), 
со користење на поединечните вредности на кривите на раст А (види точка 2.1) или 
специфичните стапки на раст μ (види точка 2.2). 
 
3. ИЗВЕШТАЈ 
Извештајот од испитувањето треба, доколку е возможно, да ги содржи следниве 
информации: 
— супстанција за испитување: податоци за хемиска идентификација, 

— организми за испитување: потекло, лабораториска култура, број на сорти, метод на 
одгледување, 

— услови за испитување: 

— датум на почетокот и крајот на испитувањето и неговото траење, 

— температура, 

— состав на медиумот, 

— апаратура за одгледување, 

— pH на растворите на почетокот и на крајот од испитувањето (треба да се даде 
објаснување, доколку се забележани промени во pH поголеми од 1,5 единици), 

— средство и метод кои се користат за растворање на супстанцијата за испитување 
и концентрација на средството во растворите, 

— интензитет и квалитет на светлина, 

— концентрации кои се испитуваат (измерени или номинални). 

— резултати: 

— густина на клетки за секоја колба во секое време на мерење и метод на мерење на 
густината на клетки, 

— средни вредности на густината на клетки, 

— криви на раст, 

— графичко претставување на врската помеѓу концентрацијата и ефектот, 

— вредности на EC и метод за пресметување, 

— НОЕЦ, 

— други видливи ефекти. 

 

4. ДЕЛА 

1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 201, Decision of the Council C(81) 30 Final. 

2) Umweltbundesamt, Berlin, 1984, Verfahrensvorschlag ‘Hemmung der Zellvermehrung 
bei der Grünalge Scenedesmus subspicatus’, in: Rudolph/Boje: bkotoxikologie, ecomed, 
Landsberg, 1986. 

3) ISO 8692 — Water quality — Fresh water algal growth inhibition test with 
Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricomutum. 

4) S.Galassi and M.Vighi — Chemosphere, 1981, vol.10, 1123-1126. 
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Додаток 1 

Пример на постапка за одгледување алги 
Општи согледувања 
Целта на одгледување врз основа на следнава постапка е да се добијат култури од 
алги за спроведување на испитувања за токсичност. 
Треба да се користат соодветни методи кои ќе гарантираат дека културите од алги не 
се заразени со бактерии (ИСО 4833). Аксеничните култури се потребни, но 
едновидовите култури се неопходни. 
Сите активности треба да се вршат при стерилни услови за да се избегне 
контаминација со бактерии и со други алги. Контаминираните култури се отфрлаат. 
Постапки за добивање на култури од алги 
Подготовка на хранливи раствори (медиум): 
Медиумот може да се подготви со разредување на концентрирани матични раствори 
од нутриенти. За подготовка на цврст медиум се додава 0,8% агар. Тој медиум треба 
да е стерилен. Стерилизацијата преку автоклавирање може да доведе до загуба на 
NH3. 
Основна (матична)култура: 

Основните (матичните ) култури се мали култури од алги кои редовно се префрлаат 
во свеж медиум за да послужат како почетен материјал за испитување. Ако културите 
не се користат редовно, тие се префрлуваат на цврст агар. Тие се префрлаат во свеж 
медиум најмалку еднаш во два месеца. 

Основните култури се одгледуваат во конусни колби кои содржат соодветен медиум 
(волумен околу 100 ml). Кога алгите се инкубираат на 20 oС со постојано 
осветлување, потребно е да се префрлуваат секоја недела. 

За време на префрлувањето, дадено количество од „старата“ култура се пренесува 
со стерилни пипети во колба со свеж медиум, така што со брзорастечките видови 
почетната концентрација е 100 пати помала од онаа во старата култура. 

Стапката на раст на видовите може да се утврди од кривата на раст. Ако таа е 
позната, може да се оцени густината со која културата треба да се префрли во нова 
средина. Тоа треба да се направи пред културата да ја достигне фазата на смрт. 

Предкултура: 

Предкултурата служи да даде одредена количина алги погодни за инокулација на 
култури за испитување. Предкултурата се инкубира под условите за испитување и се 
користи кога е веќе во прогресивен раст, обично по периодот на инкубација од околу 
три дена. Кога културите од алги содржат деформирани или абнормални клетки, тие 
треба да се отфрлат. 

Додаток 2 

ИСО 8692 - Квалитет на водата - Испитувањето за спречување на растот на алгите 
Scenedesmus subspicatus и Selenastrum capricornutum во свежа вода ги пријавува 
следниве резултати од меѓулабораториско испитување со калиум дихромат во кое 
учествуваат 16 лаборатории: 

 

 Средни вредности 
(mg/l) 

Опсег (mg/l) 

ErC50 (0-72 h)  

EbC50 (0-72 h) 
0,84  

0,53 

0,60 до 1,03  

0,20 до 0,75 
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В.4.        ОДРЕДУВАЊЕ НА „БРЗА“ БИОРАЗГРАДЛИВОСТ  
ДЕЛ I. ОПШТО 

1.1. ВОВЕД 

Опишани се шест методи кои овозможуваат проверка на хемикалии за брза 
биоразградливост во аеробна водена средина: 

(а) Тест за опсѓање на растворен органски јаглерод (ДОЦ) (Метод В.4-А) 

(б) Изменет ОЕЦД скрининг тест – опаѓање на ДОЦ (Метод В.4-Б) 

(в) Развој на јаглерод диоксид (CO2) (Изменет Стурмов тест) (Метод В.4-В) 

(г) Манометарска респирометрија (Метод В.4-Г) 
(д) Тест во затворено шише (Метод В.4-Д) 

 (ѓ) МИТИ (Министерство за меѓународна трговија и индустрија - Јапонија) (Метод В.4-
Ѓ) 

Општите и заеднички работи за сите шест тестови се дадени во Дел I од методот. 
Специфичните детали за одделни методи се дадени во Деловите од II до VII. 
Додатоците содржат дефиниции, формули и показен материјал. 

Едно меѓулабораториско споредбено испитување, спроведено од страна на ОЕЦД во 
1988 година, покажува дека методите даваат доследни резултати. Сепак, зависно од 
физичките карактеристики од супстанцијата за испитување, може да се претпочита 
еден или друг метод. 

1.2. ИЗБОР НА СООДВЕТНИОТ МЕТОД 

За да се избере најсоодветниот метод, неопходни се информации за растворливоста, 
притисокот на пареа и карактеристиките на апсорпција на хемикалијата. Треба да е 
позната хемиската структура или формулата за да се пресметаат теоретските 
вредности и/или за да се проверат измерените вредности на параметрите, на пример 
ThOD, ThCO2, ДОЦ, ТОЦ, ЦОД (види Додатоци 1 и 2). 

Хемикалиите за испитување кои се растворливи во вода до најмалку 100 mg/l можат 
да се оценуваат со сите методи, под услов да не се испарливи и да не се адсорбират. 
За оние хемикалии кои се слабо растворливи во вода, испарливи или адсорбирачки, 
соодветните методи се прикажани во табела 1. Начинот на постапување со 
хемикалиите кои се слабо растворливи во вода и испарливите хемикалии е опишан 
во Додаток 3. Умерено испарливите хемикалии можат да се испитуваат според 
методот на опаѓање на ДОЦ, ако има доволно воздушен простор во садовите за 
испитување (кои треба да бидат соодветно затворени). Во овој случај треба да постои 
и абиотска контрола за да се остави простор за сите физички загуби. 

 

Табела 1: 

Применливост на тест методите 

 

 Соодветност за супстанции кои се: 

Тест 

 

Аналитички метод слабо 
растворливи 

испарливи адсорбирачки 

Опаѓање на ДОЦ Растворен органски 
јаглерод 

- - +/- 
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Изменет метод на 
опаѓање на ДОЦ 

Растворен органски 
јаглерод 

- - +/- 

Развој на CO2 Респирометрија: 
развој на CO2 

+ - + 

Манометарска 
респирометрија 

Манометарска 
респирометрија: 
потрошувачка на 
кислород 

+ +/- + 

Тест во затворено 
шише  

МИТИ 

Респирометрија: 
растворен кислород 

Респирометрија: 
потрошувачка на 
кислород 

+/- 

+ 

+ 

+/- 

+ 

+ 

 

За толкување на добиените резултати потребни се информации за чистотата или 
релативните соодноси на основните компоненти на материјалот за испитување, 
особено кога резултатите се ниски или гранични. 

Информациите за токсичноста на хемикалијата на бактерии (Додаток 4) може да 
бидат особено корисни при изборот на соодветни концентрации за испитување и 
може да бидат неопходни за правилно толкување на ниски вредности на 
биоразградливост. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

За да се провери постапката, референтните супстанции кои ги исполнуваат 
критериумите за брза биоразградливост се испитуваат со поставување во соодветна 
колба паралелно со текот на нормалното испитување. 

Соодветни хемикалии се анилин (свежо дестилиран), натриум ацетат и натриум 
бензоат. Сите овие референтни супстанции се разградуваат по следниве методи, 
дури и кога намерно не е внесен инокулум. 

Се смета дека треба да се бара референтна хемикалија која е брзо биоразградлива, 
но која бара присуство на инокулум. Се предлага калиум хидрогенфталат, но потребни 
се повеќе докази за оваа супстанција за да може да се прифати како референтна 
супстанција. 

При респирометриски тестови, соединенијата кои содржат азот можат да влијаат на 
потрошувачката на кислород поради нитрификацијата (види Додатоци 2 и 5). 

1.4. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДИТЕ  

Раствор или суспензија на супстанцијата за испитување во минерален медиум се 
инокулира и се инкубира при аеробни услови на темно или под дифузна светлина. 
Количината на ДОЦ во растворот за испитување поради инокулумот треба да се 
одржува што е можно пониско во споредба со количината на ДОЦ поради 
супстанцијата за испитување. Се дозволува ендогена активност на инокулумот преку 
вршење на паралелна слепа проба со инокулум, но без супстанција за испитување, 
иако ендогената активност на клетките во присуство на супстанцијата нема да се 
совпадне со ендогената контрола. Паралелно се користи и референтна супстанција 
за да се провери текот на постапките. 

Главно, разградувањето се следи преку одредување на параметри како ДОЦ, 
производство на CO2 и апсорпција на кислород, а мерењата се вршат на доволно 
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чести интервали за да се определат почетокот и крајот на биоразградливоста. 
Мерењето се спроведува континуирано со автоматските респирометри. ДОЦ понекогаш 
се мери како дополнување на други параметри, но тоа обично се прави само на 
почетокот и на крајот од испитувањето. Може да се користи и специфична хемиска 
анализа за да се процени првичното разградување на супстанцијата и да се утврди 
концентрацијата на сите формирани меѓупроизводи(задолжително при МИТИ тестот). 
Обично, испитувањето трае 28 дена. Испитувањата можат да завршат и пред 28 
дена, односно тогаш кога кривата на биоразградливоста ќе го достигне платото во 
најмалку 3 одредувања. Исто така, испитувањата можат да продолжат и повеќе од 28 
дена, кога кривата покажува дека биоразградливоста започнала, но платото не е 
достигнато за 28 дена. 
1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 
I.5.1. Повторливост 
Поради природата на биоразградливоста и мешаните бактериски популации кои се 
користат како инокулуми, определувањата треба да се спроведат во дупликат. 
Од искуство се знае дека колку повисоки концентрации микроорганизми се додаваат 
најпрво кон средината за испитување, толку помали се разликите помеѓу 
повторувањата. Кружните (меѓулабораториски) испитувања, исто така, покажале дека 
може да има големи разлики во резултатите добиени од различни лаборатории, но 
обично се добива добро совпаѓање при лесно биоразградливи соединенија. 
I.5.2. Валидност на испитувањето 
Едно испитување се смета за валидно ако на крајот од тестот или на крајот на 10-
дневниот период, во зависност од случајот, разликата помеѓу најниската и 
највисоката вредност при постигнување на платото на биоразградивост на 
испитуваната супстанција во повторнеите испитувања е помала од 20% и ако 
процентот на разградување на референтната супстанција го достигнал нивото на 
брза биоразградливост за 14 дена. Ако кој било од овие услови не е исполнет, 
испитувањето треба да се повтори. Поради ограниченост на методите, ниските 
вредности не секогаш значат дека супстанцијата не се разградува во природни 
услови, но покажува дека е потребно повеќе работа за да се утврди 
биоразградливоста. 
Ако во едно испитување за токсичност, кое содржи и супстанција за испитување и 
референтна хемикалија, се добие помалку од 35% разградување (врз основа на РОЈ) 
или помалку од 25% (врз основа на ThOD или ТhСО2) за 14 дена, хемикалиита може 
да се прифатат како инхибитор (види Додаток 4). Сериите на испитување треба да се 
повторат, користејќи по можност пониски концентрации на хемикалија и/или повисока 
концентрација на инокулум, но не повеќе од 30 mg тврди материи /литар. 
I.6. ОПШТИ ПОСТАПКИ И ПОДГОТОВКИ 
Општите услови кои се применуваат за испитувањата се сумирани во табела 2. 
Апаратурата и другите експериментални услови соодветни посебно за секој 
индивидуален тест, се опишани подолу под насловот на соодветниот тест. 

 

Табела 2 

Услови за испитување 

 
Тест Опаѓање 

на ДОЦ 
Развој на 

CO2 
Манометарска 
респирометрија

Изменет 
скрининг 
метод на 
ОЕЦД 

Тест во 
затворено 
шише 

МИТИ (I) 

Концентрација 
на супстанција 
за испитување 

      

како mg/l   100  2-10 100 
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mg ДОЦ/1 10-40 10-20  10-40   

mg ThOD/1   50-100  5-10  

Концентрација 
на инокулум (во 
број на клетки/l, 
приближно) 

≤ 30 mg/l SS 

или ≤ 100 ml отпадна вода/l 

(107-108) 

0,5 ml 
секундарна 
отпадна 

вода/l (105) 

≤ 5 ml 
отпадна 

вода/l (104-
106) 

30 mg/l SS 
(107-108) 

Концентрација 
на елементи во 
минерална 
средина (во 
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 по можност 
7,0 

Температура 22 ± 2 оC 25 ± 1 оC 

ДОЦ = Растворен органски јаглерод ThoD = Теоретска потрошувачка       SS = Суспендирани  

на кислород                                                     тврди материи  

1.6.1. Вода за разредување 

Се користи дејонизирана или дестилирана вода, која не содржи инхибиторни 
концентрации на токсични супстанции (на пример Cu + + јони). Водата треба да содржи 
не повеќе од 10% органски јаглерод внесен со материјата за испитување. Високата 
чистота на водата за испитување е потребна за да се елиминираат високите 
вредности на слепите проби. Загадувањето може да се должи на својствени 
нечистотии, а исто така и на смоли од јонските изменувачиа и разградлив материјал 
од бактерии и алги. За секоја серија испитувања се користи само една серија вода, 
претходно проверена преку анализа за ДОЦ. Таква проверка не е потребна при 
испитувањето во затворени шишиња, но потрошувачката на кислород на водата 
треба да е ниска.  

1.6.2. Матични раствори на минерални компоненти 

За да се направат растворите за испитување, се подготвуваат матични раствори со 
одредени концентрации на минерални компоненти. Можат да се користат следниве 
матични раствори (со различни фактори на разредување) за методите: Опаѓање на 
ДОЦ, Модифициран скрининг тест на ОЕЦД, Развој на СО2, Манометрична 
респирометрија и Испитување во затворено шише.  

Факторите на разредување, а за испитување на МИТИ - и специфичната подготовка 
на минералната средина, се дадени под насловите на специфичните методи за 
испитување. 
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Матични раствори: 

Се подготвуваат следниве матични раствори со користење на реагенси со аналитички 
степен. 

(а) Калиум дихидрогенортофосфат, KH2PO4 8,50 g  

Дикалиум монохидрогенортофосфат, K2HPO4 21,75 g  

Динатриум монохидрогенортофосфат дихидрат Na2HPO4 2 H2O 33,40 g  

Амониум хлорид NH4Cl 0,50 g  

Се раствараат во вода и се дополнува до 1 литар. Вредноста на рН на растворот 
треба да е 7,4. 

(б) Калциумхлорид, анхидрид, CaCl2 27,50g  

или Калциум хлорид дихидрат, CaCl2,2H2O 36,40 g  

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар. 

(в) Магнезиум сулфат хептахидрат, MgSO4.7H2O 22,50 g  

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар. 

(г) Железо (III) хлорид хексахидрат, FeC13. 6H2O 0,25 g  

Се раствора во вода и се дополнува до 1 литар. 

Забелешка: за да се избегне подготвување на овој раствор непосредно пред 
употреба, се додава една капка концентрирана НСl или 0,4 g динатриумова сол на 
етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) на литар. 

 

1.6.3. Матични раствори на хемикалии 

На пример, се раствораат 1-10 g, како што е соодветно, од хемикалијата за 
испитување или од референтната хемикалија во дејонизирана вода и се дополнува 
до 1 литар, ако растворливоста надминува 1 g/1. Во спротивно се подготвуваат 
матични раствори во минерална подлога или хемикалијата се додава директно во 
минералната подлога. За работа со помалку растворливи хемикалии, видете Додаток 
3, но при МИТИ испитувањето (Метод В.4-Ѓ) не можат да се користат ниту 
растворувачи ниту емулгатори. 

1.6.4. Инокулуми 

Инокулумот може да потекнува од различни извори:  активен талог, отпадна вода 
(нехлорирана), површински води и почви или мешавина од нив. Ако за методите 
Опаѓање на ДОЦ, Развој на CO2 и Манометриска респирометрија се користи активен 
талог, тој треба да биде земен од пречистителна станица или од лабораториска 
единица кои добиваат главно комунални отпадни води. Познато е дека инокулумите 
од други извори даваат поголема разбрканост во резултатите. За Модифицираниот 
ОЕЦД скрининг метод и за Испитувањата во затворено шише потребен е разреден 
инокулум без сталожени флокули и како извор се претпочита секундарна отпадна 
вода од станица за прочистување на комунални отпадни води или од лабораториска 
единица.  За МИТИ тестот инокулумот се добива од мешани извори, како што е 
опишано под насловот на оваа специфично испитување. 

1.6.4.1. Инокулум од активен талог 

Се зема свеж примерок од активен талог од базенот за аерација на пречистителната 
станица за отпадна вода или од лабораториската единица која преработува претежно 
комунални отпадни води. Ако е потребно, се отстрануваат крупните честички со 
филтрирање со фино сито и потоа талогот се чува во аеробни услови. 
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Друга можност е, по отстранување на крупните честички, талогот да се сталожи или 
да се центрифугира (на пример 100 g за 10 минути). Супернатантот се отстранува. 
Талогот може да се промива во минерална подлога. Концентрираниот талог се 
суспендира во минерален медиум до концентрација 3-5 g суспендирани цврсти 
материи на литар и се аерира колку што е потребно. 

Талогот треба да се земе од конвенционална пречистителна станица која работи 
исправно. Ако талогот се зема од голема пречистителна станица или ако постои 
сомневање дека содржи инхибитори, тој треба да се измие. Ресуспендираниот талог 
се сталожува или центрифугира со мешање, супернатантот се отстранува и 
измиениот талог пак се ресуспендира во нова минерална подлога. Постапката се 
повторува сè додека не се процени дека талогот не содржи дополнителен супстрат или 
инхибитор. 

Откако ќе се постигне целосно ресуспендирање, или при необработен талог, пред употреба 
се одделува примерок за определување на сувата маса на суспендираните цврсти 
материи. 

Друга можност е да се хомогенизира активниот талог (3-5 g суспендирани цврсти 
материи на литар). Талогот се обработува во механичка мешалка две минути при 
средна брзина. Измешаниот талог се остава да се сталожи за 30 минути или подолго, 
доколку е потребно, а течноста се претура и се користи како инокулум при стапка 10 во 
минерален медиум 

1.6.4.2. Други извори на инокулум 

Инокулумите можат да потекнуваат од секундарна отпадна вода од пречистителна 
станица  или од лабораториска единица која прима претежно комунални отпадни 
води. Се зема свеж примерок и се чува во аеробни услови за време на транспортот. 
Се остава да се сталожи 1 час или се филтрира преку груб хартиен филтер, а 
отпадната вода или филтратот се задржуваат во аеробни услови сè додека е 
потребно. Од овој тип инокулум може да се користат до 100 ml на литар средина. 

Друг извор на инокулум е површинската вода. Во овој случај се зема примерок од 
соодветна површинска вода, како на пример река, езеро, и се чува во аеробни услови 
сè додека е потребно. Доколку е потребно, инокулумот се концентрира преку 
филтрирање или центрифугирање. 

1.6.5. Претходна подготовка на инокулуми 

Инокулумите можат претходно да се приспособат на експирименталните услови, но 
не и на хемикалијата за иапитување. Претходната подготовка се состои од аерирање 
на активниот талог во минерален медиум или во секундарна отпадна вода во текот на 
5-7 дена на температурата за испитување. Претходната подготовка понекогаш ја 
подобрува прецизноста на методите за испитување преку намалување на 
вредностите од слепата проба. Се смета дека не е неопходно да се направи 
претходна подготовка на МИТИ инокулумот. 

1.6.6. Абиотски контроли 

Кога е потребно, се прави проверка за можно абиотско разградување на 
супстанцијата за испитување преку одредување на опаѓањето на ДОЦ, 
потрошувачката на кислород или развојот на јаглерод диоксид во стерилни контроли 
кои не содржат инокулум. Се стерилизира со филтрирање преку мембрана (0,2-0,45 
μm) или со додавање на соодветна токсична супстанција во соодветна концентрација. 
Се користи мембранска филтрација, примероците се земаат асептично за да се 
одржи стерилност. Ако однапред не е одредена адсорпција на супстанцијата за 
испитување, испитувањата со кои се мери биоразградувањето како опаѓањето на 
ДОЦ, особено кај инокулуми од активен талог, треба да вклучи и абиотска контрола 
која содржи инокулуми и отров. 
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I.6.7. Број на колби 

Бројот на колби при едно типично испитување е опишан под насловот на секое 
испитување. 

Можат да се користат следниве видови колби: 

— суспензија за испитување: содржи супстанција за испитување и инокулум 

— слепа проба на инокулум: содржи само инокулум 

— контрола на постапка: содржи референтна супстанција и инокулум 

— абиотска стерилна контрола: стерилна, содржи супстанција за испитување (види 
1.6.6) 

— контрола на адсорпција: содржи супстанција за испитување, инокулум и агенс за 
стерилизација 

— контрола на токсичност: содржи супстанција за испитување, референтна супстанција 
и инокулум 

Задолжително е одредувањето на суспензијата за испитување и слепата проба за 
инокулум да се прават паралелно. Препорачливо е паралелно да се направат и 
одредувања во другите колби. 

Но, тоа секогаш не е можно. Треба да се обезбедат доволно примероци или 
материјали за да може да се овозможи проценка на процентот на отстранување во 
10-дневниот период. 

I.7. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

При пресметување на процентот на разградување Dt ce користат средните вредности 
од мерењата на две повторувања на параметарите во садовите за испитување и во 
слепата проба за инокулум. Формулите се утврдени подолу во одделите за 
специфични испитувања. Стапката на разградување се изразува графички и се 
означува 10-дневниот период. Се пресметува и се нанесува достигнатиот процент на 
отстранување на крајот на 10-дневниот период и вредноста на платото или на крајот 
од испитувањето, како што е соодветно. 

При респирометриските испитувања, соединенијата кои содржат азот можат да влијаат на 
потрошувачката на кислород поради нитрификацијата (види Додатоци 2 и 5). 

I.7.1. Разградување измерено преку одредување на ДОЦ 

Процентот на разградување Dt за секое време во кое е земен примерок, треба да се 
пресметува поединечно за колбите кои содржат супстанција за испитување, со 
користење на средни вредности од две повторени мерења на ДОЦ за да се процени 
валидноста на испитувањето (види 1.5.2). За пресметување се користи следнава 
равенка: 

 
каде што: 

Dt  = % на разградување за време t 

Co = средна почетна концентрација на ДОЦ во средина со култура од инокулум која 
содржи супстанција за испитување (mg ДОЦ/l) 

Ct = средна концентрација на ДОЦ во средина со култура од инокулум која содржи 
супстанција за испитување за време t (mg ДОЦ/l) 

Cbo = средна почетна концентрација на ДОЦ при слепа проба со инокулум во 
минерална средина (mg ДОЦ/l) 
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Cbt = средна концентрација на ДОЦ при слепа проба со инокулум во минерална средина 
за време t (mg ДОЦ/l). 

Сите концентрации се мерат експириментално. 

I.7.2. Разградување измерено со специфична анализа 
Кога се достапни специфични аналитички податоци, првичната биоразградливост се 
пресметува по формулата: 

 
каде што: 

Dt = % на разградување за време t, обично 28 дена, 

Sa = остаток од супстанција за испитување во средина со инокулум на крајот на 
испитувањето (mg), 

Sb = остаток од супстанција за испитување во слепа проба со вода/подлога на која е 
додадена само супстанцијата за испитување (mg). 

1.7.3. Абиотско разградување 

Ако се користи абиотска стерилна контрола, се пресметува абиотското разградување 
во проценти користејќи: 

% абиотско разградување =  

каде што: 

Cs(o) = концентрација на ДОЦ во стерилна контрола на ден 0  Cs(t) = концентрација на 
ДОЦ во стерилна контрола на ден t. 

I.8. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од испитувањето треба, доколку е возможно, да ги содржи следниве 
информации: 

— хемикалии за испитување и референтни хемикалии и нивната чистота, 
— услови за испитување, 
— инокулум: природа и место(а) на земање примерок, концентрација и секаква 
претходна обработка; 
— однос и природа на индустриските отпадоци во канализација, доколку се познати, 
— времетраење на испитувањето и температура, 
— начин на обработка во случај на слабо растворливи хемикалии, 
— метод за испитување кој се применува; треба да бидат претставени научните 
причини и објаснувања за секоја промена во постапката, 
— таблица со податоци, 
— секој забележан феномен на инхибирање, 
— секое забележано абиотско разградување, 
— специфични податоци од хемиска анализа, доколку се достапни, 
— аналитички податоци од меѓупроизводи, доколку се достапни, 
— кривата на процентот на разградување во однос на времето за супстанциите за 
испитување и референтните супстанции; треба јасно да се наведат латентната фаза, 
фазата на разградување, 10-дневниот период и наклонот (Додаток 1). Ако испитувањето 
се усогласи со критериумите за валидност, за графиконот може да се користи 
средната вредност од процентот на разградување во колбите кои содржат 
супстанција за испитување, 
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— процентот на отстранување по 10-дневниот период и платото или на крајот од 
испитувањето. 

ДЕЛ II.      ТЕСТ ЗА ОПАЃАЊЕ НА ДОЦ (Метод В.4-А) 

11.1. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ  

Измерен волумен од минерална подлога со инокулум која содржи позната 
концентрација на супстанција за испитување (10-40 mg ДОЦ/l) како единствен 
номинален извор на органски јаглерод, се аерира на темно или под дифузна 
светлина на 22 ± 2 oC. 

Разградувањето се следи преку анализа на ДОЦ во чести интервали во текот на 28-
дневен период. Степенот на биоразградливост се пресметува преку изразување на 
концентрацијата на отстранет ДОЦ (поправен со оној во слепата проба со инокулум) 
како процент од првичната концентрација. Степенот на примарна биоразградливост, 
исто така, може да се пресмета со дополнителна хемиска анализа, направена на 
почетокот и на крајот на инкубацијата. 

11.2. ОПИС НА МЕТОДОТ 

11.2.1. Апаратура  
(а) Конусна колба, на пр. од 250 ml до 2 l, во зависност од потребниот волумен за 
анализа на ДОЦ; 
(б) машина за мешање за прилагодување на конусните колби, или со автоматско 
регулирање на температурата, или во просторија со постојана температура; и со 
доволна моќ за да се одржуваат аеробни услови во сите колби; 
(в) апаратура за филтрирање со соодветни мембрани; 
(г) анализатор на ДОЦ;  
(д) апаратура за одредување на растворен кислород; 
(ѓ) центрифуга. 

11.2.2. Подготовка на минерален медиум 

За подготовка на матичниот раствор, види I.6.2. 

Се мешаат 10 ml од растворот (а) со 800 ml вода за разредување, се додава 1 ml од 
растворите од (б) до (г) и се дополнува до 1 l со вода за разредување. 

11.2.3. Подготовка и претходно приспособување на инокулум 

Инокулумот може да потекнува од различни извори:  активен талог, отпадна вода, 
површински води, почви или мешавина од нив. 

Види I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. и I.6.5. 

11.2.4. Подготовка на колби 

Во конусни колби од 2 l  се стваат порции од по 800 ml минерална подлога и се додава 
доволен волумен на матични раствори од супстанциите за испитување и референтните 
супстанции во одделни колби за да се достигне концентрација на хемиски еквивалент од 
10-40 mg ДОЦ/l. Се проверуваат pH вредностите и, доколку е потребно, се приспособуваат 
до 7,4. Во колбите се додава инолулум од активен талог или друг извор на инокулум (види 
I.6.4.) за да се добие крајна концентрација која не надминува 30 mg суспендирани цврсти 
материи на литар. Исто така, се подготвуваат контроли на инокулум во минерална 
подлога, но без хемикалија за испитување или референтна хемикалија. 

Доколку е потребно, се користи еден сад за да се провери можниот ефект на 
инхибирање на хемикалијата за испитување преку инокулирање на раствор кој се 
содржи во минерална подлога со слични концентрации и од хемикалијата за 
испитување и од референтната хемикалија. 
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Исто така, доколку е потребно, се полни дополнителна стерилна колба за да се 
провери дали хемикалијата за испитување се разградува абиотски, користејќи раствор 
на хемикалијата без инокулум (види I.6.6). 

Дополнително, ако постои сомневање дека хемикалијата за испитување значително 
се адсорбира врз стакло, талог и итн., се прави претходна проценка на степенот на 
адсорпција, а со тоа и на соодветноста на испитувањето за хемикалијата (види 
Табела 1). Се подготвува колба која содржи супстанција за испитување, инокулум и агенс 
за стерилизација. 

Секоја колба се дополнува до 1 l со минерална подлога и, откако ќе се измеша се зема 
примерок од секоја колба за определување на почетната концентрација на ДОЦ (види 
Додаток 2.4). Отворите на колбите се покриваат на пример со алуминиумска фолија 
на начин на кој се овозможува слободна размена на воздух помеѓу колбата и 
околната атмосфера. Потоа садовите се ставаат во машина за мешање за да 
започне испитувањето. 

11.2.5. Број на колби при типичен експиримент  

Колби 1 и 2: Суспензија за испитување 
Колби 3 и 4: Слепа проба со инокулум 
Колба 5: Контрола на постапка 
препорачано и кога е неопходно: 
Колба 6: Абиотска стерилна контрола 
Колба 7: Контрола на адсорпција 
Колба 8: Контрола на токсичност 
Исто така види и I.6.7. 

11.2.6. Извршување на испитувањето 

За време на испитувањето се одредува концентрацијата на ДОЦ, во дупликат во 
познати временски интервали, доволно често за да може да се утврдат почетокот на 
10-дневниот период и процентот на отстранување на крајот на 10-дневниот период. 
Се зема само минималниот волумен од суспензијата за испитување потребен за 
секое одредување. 

Доколку е потребно, пред земањето на примероците се надокнадуваат загубите од 
испарување во колбите со додавање на доволно количество вода за разредување 
(I.6.1). При земањето примерок, средината со култура внимателно се промешува и се 
проверува дали материјата која е прилепена на ѕидовите на садот е растворена или 
суспендирана пред да се земе примерокот. Веднаш по земањето примерок се 
филтрира низ мембрански филтер или се центрифугира (Додаток 2.4). Истиот ден се 
прави анализа на филтрираните или центрифугирни примероци, во поинаков случај 
тие се чуваат на 2-4 oC најмногу 48 часа или под – 18 oC за подолг период. 

II.3. ПОДАТОЦИ  И  ИЗВЕШТАЈ 

II.3.1. Обработка на резултати 

Се пресметува процентот на разградување за време t, како што е дадено во I.7.1 
(одредување на ДОЦ) или, по избор, во I.7.2 (специфична анализа). 

Сите резултати се запишуваат во дадените табели со податоци. 

II.3.2. Валидност на резултати 

 Види I.5.2. 
II.3.3. Известување  
Види I.8. 
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II.4. ТАБЕЛА СО ПОДАТОЦИ 

Подолу е даден пример на табела со податоци. 

ТЕСТ ЗА ОПАЃАЊЕ НА ДОЦ 

1. ЛАБОРАТОРИЈА 

2. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

3. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ Име: 
Концентрација на матичен раствор: ... mg/1 како хемикалија 

Почетна концентрација во средината, до: ... mg/1 како хемикалија 

4.   ИНОКУЛУМ 
Извор: 

Извршена обработка: 

Претходна подготовка, доколку постои: 

Концентрација на суспендирани тврди материи во реакциска мешавина: mg/1 

 

5.   ОДРЕДУВАЊА НА ЈАГЛЕРОД  

Анализатор на јаглерод: 

 Колба бр.  ДОЦ по n-денови (mg/l) 

   0 n1 n2 n3 nx 

Хемикалија за испитување 1 a1      

  a2      

  a, средна вредност
Cа(t) 

     

 2 b1      

  b2      

  b, средна вредност
Cb(t) 

     

3 C1      Слепа проба со инокулум 
без хемикалија за 
испитување  C2      

  C, средна 
вредност       

 4 d1      

  d2      

  d, средна вредност
Cd(t) 
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6.     ОЦЕНУВАЊЕ НА НЕОБРАБОТЕНИ ПОДАТОЦИ 

 

% на разградување по n 
деновиКолба бр. 

 

0 n1 n2 n3 nx 

1 
 

0     

2 
 

0     

Средна вредност (*) 
 

0     

(*) D1 и D2 не треба да се пресметуваат ако постои значителна разлика. 

Забелешка: може да се користат слични формати за референта хемикалија и за 
контроли на токсичност.  

7.     АБИОТСКА КОНТРОЛА (по избор) 

 Време (денови) 

 0 t 

Концентрација на ДОЦ  (mg/l) во стерилна 
контрола 

Cs(o) Cs(t) 

8.      СПЕЦИФИЧНА ХЕМИСКА АНАЛИЗА (по избор)  

 

 останато количество од 
хемикалија за испитување на 
крајот од испитувањето (mg / l) 

% на примарно разградување 

Стерилна контрола Sb  

 останато количество од 
хемикалија за испитување на 
крајот од испитувањето (mg / l) 

% на примарно разградување 

Средина за 
испитување со 
инокулум 

Sa  

 

 

 

 
% на абиотско разградување = 
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ДЕЛ III.     ИЗМЕНЕТ СКРИНИНГ ТЕСТ Н 
А ОЕЦД (Метод В.4-Б) 

111.1. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ  

Измерен волумен од минерална подлога која содржи позната концентрација на 
супстанција за испитување (10-40 mg ДОЦ/l) како единствен номинален извор на органски 
јаглерод, се инокулира со 0,5 ml отпадна вода на литар медиум. Смесата се аерира на 
темно или под дифузна светлина на 22 ± 2 oC. 

Разградувањето се следи преку анализа на ДОЦ на чести интервали во текот на 28-
дневен период. Степенот на биоразградливост се пресметува преку изразување на 
концентрацијата на отстранет ДОЦ (поправен со оној во слепата проба со инокулум) 
како процент од првичната концентрација. Степенот на примарна биоразградливост, исто 
така, може да се пресмета со дополнителна хемиска анализа, направена на почетокот и на 
крајот на инкубацијата. 
111.2. ОПИС НА МЕТОДОТ 
111.2.1. Апаратура  
(а) Конусни колби, на пр. од 250 ml до 2 l, во зависност од потребниот волумен за 
анализа на ДОЦ; 
(б) машина за мешање – за приспособување на конусните колби, или со автоматско 
регулирање на температурата, или во просторија со постојана температура и со доволна 
моќ за да се одржуваат аеробни услови во сите колби; 

(в) апаратура за филтрирање, со соодветни мембрани; 

(г) анализатор на ДОЦ;  

(д) апаратура за одредување на растворен кислород; 

(ѓ) центрифуга. 

III.2.2. Подготовка на минерална средина 

За подготовка на матичниот раствор, види I.6.2. 

Се мешаат 10 ml од растворот (а) со 80 ml вода за разредување, се додава 1 ml од 
растворите од (б) до (г) и се дополнува до 1 l со вода за разредување. 

Овој метод користи само 0,5 ml отпадна вода на литар како инокулум и затоа 
средината треба да се збогати со олиго-елементи и фактори за раст. Тоа се прави со 
додавање на 1 ml од секој од следниве раствори на литар од крајната средина: 

Раствор на олиго-елементи: 
 
Манганов сулфат тетрахидрат, MnSO4. 4H2O 39,9 mg 
Борна киселина, H3BO3 57,2 mg 
Цинков сулфат хептахидрат,  7H2O 42,8 mg 
Амониумов хептамолибдат (NH4)6 Mo7O24 34,7 mg 
Fe-хелат (FeCl3 етилдиаминтетраоцетна киселина)  100,0 mg 
Се раствора и достигнува до 1 000 ml со вода за разредување. 
Витамински раствор: 
Екстракт од квасец 15,0 mg 

Се раствора екстракт од квасец во 100 ml вода. Се стерилизира така што протекува 
низ мембрана од 0,2 μm или се подготвува свеж. 

111.2.3. Подготовка и претходно приспособување на инокулум 

Инокулумот може да потекнува од секундарна отпадна вода од пречистителна станица 
или од лабораториска единица која прима претежно комунални отпадни води. Види 
I.6.4.2. и I.6.5. 

Се користат 0,5 ml на литар од минералната средина.  
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111.2.4. Подготовка на колби 

800 ml минерална подлога се додаваат во конусни колби од 2 l и се додава доволен 
волумен на матични раствори од супстанциите за испитување и референтните 
супстанции во одделни колби за да се достигне концентрација на хемикалија 
еквивалентна на 10-40 mg ДОЦ/l. Се проверуваат pH вредностите и, доколку е потребно, 
се приспособуваат до 7,4. Во колбите се додава инокулум од отпадни води од 0,5 ml/l 
(види I.6.4.2). Исто така, се подготвуваат контроли на инокулум во минерална подлога, но 
без хемикалија за испитување или референта хемикалија. 

Доколку е потребно, се користи еден сад за да се провери можниот ефект на инхибирање 
на хемикалијата за испитување преку инокулирање на раствор кој се содржи во минерална 
подлога, споредливи концентрации и од хемикалијата за испитување и од референтната 
хемикалија. 

Исто така, доколку е потребно, се полни дополнителна стерилна колба за да се провери 
дали хемикалијата за испитување се разградува абиотски, користејќи раствор на 
хемикалијата без инокулум (види I.6.6). 

Дополнително, ако постои сомневање дека хемикалијата за испитување значително се 
адсорбира врз стакло, талог и итн., се прави претходна проценка на степенот на 
адсорпција, а со тоа и на соодветноста на испитувањето за хемикалијата (види Табела 1). 
Се подготвува колба која содржи супстанција за испитување, инокулум и агенс за 
стерилизација. 

Секоја колба се дополнува до 1 l со минерална подлога и, откако ќе се измеша се зема 
примерок од секоја колба за да се утврди почетната концентрација на ДОЦ (види Додаток 
2.4). Отворите на колбите се покриваат на пример со алуминиумска фолија, на начин на 
кој се овозможува слободна размена на воздух помеѓу колбата и околната атмосфера. 
Потоа садовите се ставаат во машина за мешање за да започне испитувањето. 

III.2.5. Број на колби при типично испитување 
Колби 1 и 2: суспензија за испитување 

Колби 3 и 4: слепа проба со инокулум 

Колба 5: контрола на постапка 

и првенствено и кога е неопходно: 

Колба 6: абиотска стерилна контрола 

Колба 7: контрола на адсорпција 

Колба 8: контрола на токсичност 

Исто така види и 1.6.7. 

111.2.6. Извршување на испитувањето 

За време на испитувањето се одредува концентрацијата на ДОЦ, двапати во секоја колба 
во познати временски интервали, доволно често за да може да се утврдат почетокот на 10-
дневниот период и процентот на отстранување на крајот на 10-дневниот период. Се зема 
само минималниот волумен од суспензијата за испитување потребен за секое одредување. 

Доколку е потребно, пред земањето на примероците се надокнадуваат загубите од 
испарување во колбите со додавање на доволно количество вода за разредување (I.6.1). 
При земањето примерок, средината со култура внимателно се промешува и се проверува 
дали материјата која е прилепена на ѕидовите на садот е растворена или суспендирана 
пред да се земе примерокот. Веднаш по земањето на примерок се филтрира во 
мембрански филтер или се центрифугира (Додаток 2.4). Истиот ден се прави анализа на 
филтрираните или центрифугирни примероци, во поинаков случај тие се чуваат на 2-4 oC 
најмногу 48 часа или под 18 oC за подолг период. 
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111.3. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

111.3.1. Обработка на резултати 

Се пресметува процентот на разградување за време t, како што е дадено во I.7.1 
(одредување на ДОЦ) или, по избор, во I.7.2 (специфична анализа). 

Сите резултати се запишуваат во дадените табели со податоци. 

III.3.2. Валидност на резултати  

Види I.5.2. 

III.3.3. Известување  

Види I.8. 

111.4. ТАБЕЛА СО ПОДАТОЦИ 

Подолу е даден пример на табела со податоци. 

ИЗМЕНЕТ СКРИНИНГ ТЕСТ НА ОЕЦД 

1. ЛАБОРАТОРИЈА 

2. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

3. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ  
Име: 

Концентрација на матичен раствор: ... mg/l како хемикалија 

Почетна концентрација во средината, до: ... mg/l како хемикалија 

4. ИНОКУЛУМ 
Извор: 

Извршена обработка: 

Претходна подготовка, доколку постои: 

Концентрација на суспендирани тврди материи во реакциска мешавина: mg/1 
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5.     ОДРЕДУВАЊА НА ЈАГЛЕРОД  Анализатор на јаглерод: 

ДОЦ по n-денови (mg/l)  
Колба бр. 

 

0 n1 n2 n3 nx 

a1      

a2      
1 

a, средна 
вредност 

Ca(t) 

     

b1      

b2      

Хемикалија за испитување 
плус инокулум 

2 b, средна 
вредност 

Cb(t) 

     

C1      

C2      
3 C, средна 

вредност  

Cc(t) 

     

d1      

d2   
4 d, средна 

вредност 

Cd(t) 

     

Слепа проба со инокулум без 
хемикалија за испитување 

 
     

6.     ОЦЕНУВАЊЕ НА НЕОБРАБОТЕНИ ПОДАТОЦИ 

 % на разградување по n денови
Колба бр. 

 0 n1 n2 n3 nx 

1 0     

2 0     

Средна вредност (*) 0     

(*) D1 и D2 не треба да се пресметуваат ако постои значителна разлика. 

Забелешка: може да се користат слични формати за референта хемикалија и за 
контроли на токсичност. 
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7.     АБИОТСКА КОНТРОЛА (по избор) 

 Време (денови) 

 0 t 

Концентрација на ДОЦ  (mg/l) во 
стерилна контрола 

Cs(o) Cs(t) 

 

 

 

8.      СПЕЦИФИЧНА ХЕМИСКА АНАЛИЗА (по избор) 

 

 останато количество од 
хемикалија за 

испитување на крајот од 
испитувањето (mg/l)  

% на примарно разградување 

Стерилна контрола Sb  

Средина за испитување со 
инокулум 

Sa 
 

 

ДЕЛ IV.     ТЕСТ ЗА РАЗВOJ НА CO2 (Метод В.4-В)  

IV.1. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ  

Измерен волумен од минерална подлога со инокулум која содржи позната 
концентрација на хемикалија за испитување (10-20 mg ДОЦ/l или ТОЦ/l) како 
единствен номинален извор на органски јаглерод, се аерира со преминување на 
контролиран проток на воздух без јаглерод диоксид, на темно или под дифузна 
светлина. Разградувањето се следи повеќе од 28 дена со определување на 
произведен јаглерод диоксид, кој се собира со бариумов или натриумов хидроксид и 
се мери преку титрација на останат хидроксид или неоргански јаглерод.  
Количеството јаглерод диоксид произведено од хемикалијата за испитување 
(коригирано со она што потекнува од слепата проба со инокулум) се изразува како 
процент од ThCO2. Степенот на биоразградливост, исто така, може да се пресмета со 
дополнителна анализа на ДОЦ, направена на почетокот и на крајот на инкубацијата. 

IV.2. ОПИС НА МЕТОДОТ 

IV.2.1. Апаратура  
(а) Колби, 2-5 l, секоја опремена со цевка за аерирање која достигнува скоро до дното 
на садот и отвор за излез. 

(б) магнетни мешалки, при оценување на слабо растворливи хемикалии; 

(в) шишиња за апсорпција на гас; 

(г) уред за контрола и мерење на протокот на воздух; 

(д) апаратура за одстранување на јаглерод диоксид, за подготовка на воздух кој не 
содржи јаглерод диоксид; алтернативно, може да се искориски мешавина на кислород 
кој не содржи CO2 и азот кој не содржи CO2, од гас цилиндри во правилен сооднос 
(20% O2: 80 % N2); 

 
% на абиотско разградување = 
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(ѓ) уред за одредување на јаглерод диоксид, или преку титрација или преку некоја 
друга форма на анализатор на неоргански јаглерод; 

(е) уред за мембранска филтрација (по избор); 

(ж) анализатор на ДОЦ (по избор). 

IV.2.2. Подготовка на минерална средина 

За подготовка на матичниот раствор, види I.6.2. 

Се мешаат 10 ml од растворот (а) со 800 ml вода за разредување, се додава 1 ml од 
растворите од (б) до (г) и се дополнува до 1 l со вода за разредување. 

IV.2.3. Подготовка и претходно приспособување на инокулум 

Инокулумот може да потекнува од различни извори:  активен талог, отпадна вода, 
површински води, почви или мешавина од нив. 

Види I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. и I.6.5. 

IV.2.4. Подготовка на колби 

Како пример се дадени количините и тежините потребни за 5-литарски колби кои 
содржат 3 l од суспензијата. Ако се користат помали количини, вредностите се 
менуваат соодветно, но треба да се обезбеди точно мерење на создадениот јаглерод 
диоксид. 

Во секоја 5-литарска колба се додаваат 2400 ml минерална подлога. Се додава 
соодветен волумен од подготвената активен талог (види I.6.4.1 и I.6.5) за да се добие 
концентрација од суспендирани цврсти материи која не е повисока од 30 mg/l во 
крајната смеса со инокулум од 3 l. Друга можност е прво да се разредува подготвениот 
талог до суспензија од 500-1000 mg/l во минералната подлога, пред точно определен 
дел од неа да се додаде на содржината на колба од 5 1 со цел да се добие 
концентрација од 30 mg/l; тоа обезбедува поголема точност. Може да се користат и 
други извори на инокулум (види I.6.4.2.). 

Овие смеси со инокулум се аерираат со воздух кој не содржи CO2 во текот на ноќта за 
да се исчисти системот од јаглерод диоксид. 

Посебно се додаваат материјалот за испитување и супстанцијата за испитување, како 
позната количина од матични раствори, во две колби за да се добијат 
концентрациите на приложените хемикалии од 10 до 20 mg ДОЦ или ТОЦ/l; се 
остават неколку колби без да се додадат хемикалии како контроли на инокулум. 
Слабо растворливите супстанции за испитување се додаваат директно во колбите 
врз основа на тежината или волуменот и со нив се постапува како што е опишано во 
Додаток 3. 

Доколку е потребно, се користи една колба за проверка на можен инхибиторен ефект 
на хемикалијата за испитување преку додавање на хемикалии за испитување и 
референтни хемикалии при исти концентрации како и во другите колби. 

Исто така, доколку е потребно, се користи дополнителна стерилна колба за да се провери 
дали хемикалијата за испитување се разградува абиотски, користејќи раствор на 
хемикалијата без инокулум (види I.6.6). Се стерилизира со додавање на токсична 
супстанција со соодветна концентрација. 

Волуменот на суспензијата во сите колби се дополнува до 3 1 со додавање на 
минерална подлога, претходно аерирана со воздух кој не содржи CO2. По избор, 
примероците можат да се одделат за анализа на ДОЦ (види Додаток 2.4) и/или за 
специфична анализа. Шишињата за апсорпција се поврзуваат со отворите за излез 
на колбите. 

Доколку се користи бариумов хидроксид, се приклучуваат три шишиња за апсорпција, 
секое од нив содржи по 100 ml од 0,0125 M раствор на бариумов хидроксид, во серии 
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на секоја 5-литарска колба. Растворот не смее да содржи сталожен сулфат и јаглен и 
неговата цврстина треба да се определува непосредно пред употребата. Доколку се 
користи натриум хидроксид, се приклучуваат два сада за апсорпција, вториот 
дејствува како контрола на првиот за да се покаже дека целото количество јаглерод 
диоксид е апсорбирано во првиот сад. Погодни се шишиња за апсорпција кои се 
затворени со капачиња од серум. Се додаваат 200 ml 0,05 M натриум хидроксид во 
секоја колба, што е доволно да се апсорбира целото количество јаглерод диоксид кое 
настанува кога целосно ќе се разгради хемикалијата за испитување. Растворот на 
натриум хидроксид, дури и кога е свежо подготвен, содржи траги од карбонати; ова се 
коригира преку намалување на карбонот при слепата проба. 

IV.2.5. Број на колби при типично испитување 
Колби 1 и 2: Суспензија за испитување 
Колби 3 и 4: Слепа проба со инокулум 

Колба 5: Контрола на постапка 

и првенствено и кога е неопходно: 

Колба 6: Абиотска стерилна контрола 

Колба 7: Контрола на токсичност 

Исто така види и I.6.7. 

IV.2.6. Извршување на испитувањето 

Испитувањето започнува со аерирање со воздух кој не содржи CO2 преку суспензии 
со опсег од 30-100 ml/min. Повремено се земаат примероци од апсорбент на јаглерод 
диоксид за анализа на содржината на CO2. За време на првите десет дена се 
препорачува анализата да се прави секој втор или трет ден, а потоа секој петти ден 
до 28-иот ден, така што може да се одреди 10-дневниот период. 

На 28-иот ден се земаат примероци (по избор) за анализа на ДОЦ и/или специфична 
анализа, се мери рН на суспензиите и се додава 1 ml концентрирана хлороводородна 
киселина во секоја колба; колбите се аерираат 12 во текот на ноќта за да се исчисти 
присуството на јаглерод диоксид во суспензиите за испитување. На 29-иот ден се 
прави последна анализа на настанатиот јаглерод диоксид. 

Во деновите на мерење на CO2 се одвојува апсорберот со бариумов хидроксид кој е 
најблиску до колбата и растворот на хидроксид се титрира со 0,05 M HCl при што ce 
користи фенолфталеин како индикатор. Останатите апсорбери се преместуваат едно 
место поблиску до колбата и се става нов апсорбер кој содржи 100 ml свеж 0,0125 M 
бариумов хидроксид на крајот на серијата. Титрацијата се прави по потреба, на 
пример, кога се забележува значителен талог во првиот апсорбер и пред да се 
забележи во вториот или најмалку еднаш неделно. Алтернативно, при апсорбент 
NaOH ce зема мал примерок со шприц (во зависност од карактеристиките на 
користениот анализатор на јаглерод) од растворот на натриум хидроксид во 
апсорберот кој е најблиску до колбата. Примерокот се инјектира во делот за IC 
(неоргански јаглерод) на анализаторот за анализа на директно настанат јаглерод 
диоксид. 

Содржината на вториот апсорбер се анализира само на крајот од испитувањето за да 
се коригира за секое пренесување на јаглерод диоксид. 

IV.3. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

IV.3.1. Обработка на резултати 

Количеството на CO2 задржано во апсорберот по титрација се одредува со: 
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каде што: 

V = волуменот на НСl кој се користи за титрација на 100 ml во апсорберот (ml)  

CB   = концентрација на растворот на бариум хидроксид (M)  

CA  = концентрација на раствор на хлороводородна киселина (М) 

ако CB е 0,0125 М и CA е 0,05 М, титрацијата за 100 ml бариум хидроксид е 50 ml, а 
тежината на CO2 ce добива од: 

 0,05/2 x 44 x ml титрирана HCl = 1,1 x ml HCl 

Така, во овој случај, за претворање на волуменот на титриран НСl  во mg произведен 
CO2, факторот е 1,1. 

0,05/2 x 44 x ml титрирана HCl = 1,1 x ml HCl Одделно се пресметуваат тежините на 
CO2, произведен само од инокулум и од инокулум плус хемикалија за испитување, со 
користење на соодветните вредности на титрација, а разликата е тежината на CO2 
произведен само од хемикалијата. 

На пример, ако само инокулумот дава титрација од 48 ml, a инокулумот плус 
хемикалијата дава 45 ml, 

CO2 од инокулум = 1,1 × (50-48) = 2,2 mg 

CO2 од инокулум плус хемикалија за испитување = 1,1 × (50-45) = 5,5 mg 

и според тоа тежината на CO2 произведен од хемикалијата е 3,3 mg. 

Процентот на биоразградливост се пресметува според: 

 

MK јазик: 

Degradation = разградување 

mg CO2 produced = mg произведен CO2 

test chemical added = додадена хемикалија за испитување 

или, 

MK јазик: 

Degradation = разградување 

mg CO2 produced = mg произведен CO2 

test chemical added = додадена хемикалија за испитување 

каде што 3,67 е фактор на претворање (44/12) за јаглерод во јаглерод диоксид. 

Процентот на разградување се добива по секој временски интервал со додавање на 
процентните вредности на ThCO2 пресметани за секој од деновите до времето до кое 
е мерено. 

При апсорбери на натриум хидроксид, количеството на произведен јаглерод диоксид, 
изразено како IC (mg), се пресметува со множење на концентрацијата на IC во 
апсорберот со волуменот на апсорберот. 
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Процентот на разградување се пресметува со: 

 MK јазик: 

Flask = колба 

Added as test chemical = додаден како хемикалија за испитување 

Отстранувањата на ДОЦ (по избор) се пресметуваат како што е опишано во I.7. Овие 
и сите други резултати се внесуваат во табелата со податоци. 

IV.3.2. Валидност на резултати 

Содржината на IC во суспензијата на хемикалијата за испитување во минерална 
средина на почетокот на испитувањето треба да биде помала од 5% од ТС, а 
вкупниот развој на CO2 во контролниот инокулум на крајот од испитувањето нормално 
не треба да надминува 40 mg/l во просек. Ако се добијат вредности поголеми од 70 
mg CO2/литар, податоците и експерименталната техника треба критично да се 
проверат. 

Исто така види и I.5.2. 

IV.3.3. Известување 

Види I.8. 

IV.4. ТАБЕЛА СО ПОДАТОЦИ 

Овде е даден пример на табела со податоци. 

ИСПИТУВАЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД 

1. ЛАБОРАТОРИЈА 

2. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

3. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ  
Име: 

Концентрација на матичен раствор: ... mg/l како хемикалија 

Почетна концентрација во средината: ... mg/l како хемикалија 

Вкупен C додаден во колбата: ... mg C 

ThCO2: mg CO2 

3. ИНОКУЛУМ 
Извор: 

Извршена обработка: 

Претходна подготовка, доколку постои: 

Концентрација на суспендирани тврди материи во реакциска мешавина: mg/1 
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Формиран CO2 

Испитување (mg) 

Формиран CO2 

Слепа проба 
(mg) 

Кумулативно 
формиран CO2 

(mg) 

(испитување 
минус слепа 
проба, средна 
вредност) 

ThCO2 

  

Време 
(ден) 

1 

2 

средна 
вредност 

3 

4 

средна 
вредност

1 2 1 2 средна 
вредност

0          

n1          

n2          

n3          

          

          

28          

Забелешка: слични форми можат да се користат за референта хемикалија и за 
контроли за токсичност. 

5. АНАЛИЗА НА ЈАГЛЕРОД (по избор) Анализатор на јаглерод: 

Време (ден) Слепа проба mg/l Хемикалија за испитување mg/l 

0 Cb(o) Co 

28 (*) Cb(t) Ct 

(*) Или на крај на инкубација 

MK јазик: 

% DOC removed = % на опаѓање на ДОЦ 

 

6. АБИОТСКО РАЗГРАДУВАЊЕ (по избор) 

MK јазик: 
% abiotic degradation = % на абиотско разградување 

CO2 formation in sterile in flask after 28 day (mg) = формирање на CO2 во стерилна колба по 28-
миот ден (mg) 

ДЕЛ V.      ИСПИТУВАЊЕ СО МАНОМЕТАРСКА РЕСПИРОМЕТРИЈА (Метод В.4-Г) 

V.1. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Измерен волумен од минерална попдлога со инокулум која содржи позната 
концентрација на супстанција за испитување (100 mg/l од супстанцијата за да се 
добие барем 50-100 ThOD/l) како единствен номинален извор на органски јаглерод, се 
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меша во затворена колба на постојана температура (± 1 oC или поточно) за 28 дена. 
Потрошувачката на кислород се одредува или со мерење на количеството кислород 
(произведено електролитски) потребно да се одржува постојан гасен волумен во 
респирометриска колба или од промената во волуменот или притисокот (или 
комбинација од двете) во апаратурата. Настанатиот јаглерод диоксид се апсорбира 
во раствор на калиум хидроксид или друг соодветен апсорбер. Количеството 
кислород апсорбирано од хемикалијата за испитување (коригирана со земање на 
контролен инокулум кој паралелно се тестира) се изразува како процент од ThOD или 
ЦОД. По избор, основната биоразградливост може да се пресметува со 
дополнителна специфична анализа направена на почетокот и на крајот на 
инкубацијата, а целосната биоразградливост со анализа на ДОЦ. 

V.2. ОПИС НА МЕТОДОТ 

V.2.1. Апаратура  

(а) соодветен респирометар; 

(б) контрола на температура, одржување ± 1 oС или подобро; 

(в) уред за мембранско филтрирање (по избор); 

(г) анализатор на јаглерод (по избор). 

V.2.2. Подготовка на минерална средина 

За подготовка на матичните раствори, види I.6.2. 

Се мешаат 10 ml од растворот (а) со 800 ml вода за разредување, се додава по 1 ml 
од растворите од (б) до (г) и се дополнува до 1 l со водата за разредување. 

V.2.3. Подготовка и претходно приспособување на инокулум 

Инокулумот може да потекнува од различни извори: активен талог, отпадна вода, 
површински води и почви или мешавина од нив. 

Види I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. и I.6.5. 

V.2.4. Подготовка на колби 

Се подготвуваат раствори од хемикалијата за испитување и референтната 
хемикалија, во одделни серии во минерална подлога, еквивалентни на концентрација 
од обично 100 mg хемикалија/литар (се добива најмалку 50-100 mg ThOD/l), со 
користење на матични раствори. 

ThOD се пресметува врз основа на формирање на амониум соли, освен ако не се 
очекува нитрификација, кога пресметувањето треба да се базира на формирање на 
нитрат (види Додаток 2.2) 

Се одредуваат pH вредностите и, доколку е потребно, се приспособуваат од 7,4 ± 0,2. 

Слабо растворливите супстанции се додаваат во подоцнежната фаза (види подолу). 

Ако треба да се одреди токсичноста на хемикалијата за испитување, се подготвува 
дополнителен раствор во минерална средина кој содржи и хемикалија за испитување 
и референтна хемикалија во истите концентрации, како во индивидуалните раствори. 

Ако се бара мерење на физичко-хемиската апсорпција на кислородот, се подготвува 
раствор на хемикалијата за испитување, обично 100 mg ThOD/l кој се стерилизира со 
додавање на соодветна токсична супстанција (види I.6.6). 

Потребниот волумен од растворите на хемикалијата за испитување и референтната 
хемикалија се внесуваат во најмалку две колби. Кон другите колби се додава само 
минерална подлога (за контролниот инокулум) и, доколку е потребно мешан раствор 
од хемикалија за испитување и референта хемикалија и стерилен раствор. 
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Ако хемикалијата за испитување е слабо растворлива, се додава директно во оваа 
фаза, врз основа на тежината или волуменот или се постапува како што е опишано во 
Додаток 3. Се додава калиум хидроксид, пелети од натронска вар или друг апсорбер во 
одделите на апсорберот на CO2. 

V.2.5. Број на колби при типично испитување 

Колби 1 и 2: суспензија за испитување 

Колби 3 и 4: слепа проба со инокулум 

Колба 5: контрола на постапка 

препорачано и кога е неопходно: 

Колба 6: стерилна контрола 

Колба 7: контрола на токсичност 

Исто така види и I.6.7. 

V.2.6. Извршување на испитувањето 

Садовите се остават да ја достигнат саканата температура и соодветните садови се 
инокулираат со подготвен активен талог или со друг извор на инокулум за да се добие 
концентрација на суспендирани цврсти материи која не е повисока од 30 mg/l. Опремата се 
составува, се вклучува мешалката и се проверува непропустливоста на воздухот и се 
започнува мерењето на потрошувачката на кислород. Обично доволно е да се врши 
редовно отчитување и секојдневни проверки дали се одржува точната температура и 
соодветното мешање. 

Потрошувачката на кислород се пресметува по редовно отчитување на чести интервали, со 
користење на методите наведени од производителот на опремата. На крајот на инкубација, 
обично 28 дена, се мери рН на содржината на колбите, особено ако потрошувачката на 
кислород е пониска или повисока од ThODNH4 (за соединенија кои содржат азот). 

Ако е потребно, на почетокот и на крајот се земат примероци од респирометричните колби 
за анализа на ДОЦ или на друга специфична хемикалија (види Додаток 2.4). При првото 
земање примерок треба да е сигурно дека е познат волуменот на преостанатата суспензија 
за испитување во колбата. Кога кислородот се троши од супстанцијата за испитување која 
содржи N, се определува зголемувањето на концентрацијата на нитрит и нитрат за време 
на 28 дена и се пресметува корекцијата за кислород потрошен преку нитрификацијата 
(Додаток 5). 

V.3. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

V.3.1. Обработка на резултати 

Потрошувачката на кислород (mg) од хемикалијата за испитување по некое време 
(коригирана со онаа на контролниот инокулум по исто време) се дели со тежината на 
искористената хемикалија за испитување. Така се добива БОД изразена како mg 
кислород/mg хемикалија за испитување, односно: 

MK јазик:  

O2 uptake by test chemical = апсорпција на O2 од хемикалија за испитување 

O2 uptake by blank = апсорпција на O2 од слепа проба 

test chemical in flask = хемикалија за испитување во колба 

процентот на биоразградливост може да се пресмета и преку: 
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MK јазик: 

Degradation = разградување 

Chemical = хемикалија 

или преку 

 

MK јазик: 

Chemical = хемикалија 

Треба да се напомене дека овие два метода не даваат секогаш истата вредност; 
препорачливо е да се користи првиот метод. 

За супстанции за испитување кои содржат азот, се користи соодветна ThOD (NH4 или 
NO3) според тоа дали се очекува појава на нитрификација (Додаток 2.2). Ако дошло 
до нитрификација, но не потполна, корекцијата за потрошувачка на кислород преку 
нитрификација се пресметува од промените во концентрацијата на нитрит и нитрат 
(Додаток 5). 

Кога по избор се прават определувања на органски јаглерод и или на специфична 
хемикалија, процентот на разградување се пресметува како што е опишано во I.7. 

Сите резултати се внесуваат во приложените табели со податоци. 

V.3.2. Валидност на резултати 

Кислородот апсорбиран од контролниот инокулум е обично е 20-30 mg О2/литар и не 
треба да е повисок од 60 mg/l за 28 дена. Вредностите повисоки од 60 mg/l бараат 
критична проверка на податоците и експериментални техники. Ако рН вредностите се 
надвор од опсегот 6-8,5 и потрошувачката на кислород од хемикалијата за 
испитување е помала од 60%, испитувањето треба да се повтори со помала 
концентрација на хемикалијата за испитување. 

Исто така види и I.5.2. 

V.3.3. Известување 

Види I.8. 

V.4. ТАБЕЛА СО ПОДАТОЦИ 

Овде е даден пример на табела со податоци. 

ИСПИТУВАЊЕ СО МАНОМЕТАРСКА РЕСПИРОМЕТРИЈА 

1. ЛАБОРАТОРИЈА 

2. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

3. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
Име: 
Концентрација на матичен раствор: ... mg/1 
Почетна концентрација во средина, Co: ... mg/l 
Волумен во колба за испитување (V): … ml 

ThOD или ЦОД: … mg O2/mg супстанција за испитување (NH4 или NO3) 
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4. ИНОКУЛУМ 
Извор: 

Извршена обработка: 

Претходна подготовка, доколку постои: 

Концентрација на суспендирани тврди материи во реакциска мешавина: ... mg/1 

5. ПОТРОШУВАЧКА НА КИСЛОРОД: БИОРАГРАДЛИВОСТ 

 
Време (денови)  

0  7  14   21   28  

1             

2             

Потрошувачка 
на O2 (mg) 
хемикалија за 
испитување a, средна 

вредност 
            

3             

4             

Потрошувачка 
на O2 (mg) 
слепа проба 

b, средна 
вредност 

            

(a1 – bm)             Коригиран 
БПК (mg) (a2 – bm)             

 
 

            БПК на mg 
хемикалија за 
испитување 

 
 

            

D1 (a1)             

D2 (a2)             

% на 
разградување  

 
 

Средна 
вредност* 

            

V = волумен на средина во колба за испитување 

*D1 и D2 не се пресметуваат доколку вредностите значително се разликуваат. 

Забелешка: Можат да се користат слични форми  за референта хемикалија и за контроли 
за токсичност. 
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6. КОРЕКЦИЈА ЗА НИТРИФИКАЦИЈА (види Анекс V) 

 
Ден 0 28 Разлика 

(i) Концентрација на нитрат (mg N/l)   (N) 

(ii) Еквивалент на кислород (4,57 x N x V) 
(mg) 

- -  

(iii) Концентрација на нитрит (mg N/l)   (N) 

(iv) Еквивалент на кислород (3,43 x N x V) 
(mg) 

- -  

(ii + iv) Вкупен еквивалент на кислород  - -  

 

7. АНАЛИЗА НА ЈАГЛЕРОД (по избор)  

Анализатор на јаглерод: 
Време (ден) Слепа проба mg/l Хемикалија за испитување 

mg/l 

0 (Cblo) (Co) 

28* (Cblt) (Ct) 

*Или на крај на инкубација 

MK јазик: 

% DOC removed = % на опаѓање на ДОЦ 

 

8. СПЕЦИФИЧНА ХЕМИКАЛИЈА (по избор) 

Sb = концентрација на физичко-хемискa (стерилна) контрола по 28 дена  

Sa = концентрација во инокулирана колба по 28 дена 

  

% на биоразградливост = Sb – Sa / Sb x 100 

 

9. АБИОТСКО РАЗГРАДУВАЊЕ (по избор) 
а = потрошувачка на кислород во стерилна колба по 28 дена, (mg) 

потрошувачка на кислород на mg хемикалија за испитување = a x 100 / CoV 

 (види Оддели 1 и 3) 

% на абиотско разградување = a x 100 / CoV x ThОD  
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ДЕЛ VI.     ИСПИТУВАЊЕ ВО ЗАТВОРЕНО ШИШЕ (Метод В.4-Д) 

VI.1 НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 
Растворот на хемикалијата за испитување во минерална подлога, обично 2-5 mg/l, се 
инокулира со релативно мал број микроорганизми од мешана популација и се чува во 
наполнети, затворени шишиња на темно на постојана температура. Разградувањето 
се следи преку анализа на растворен кислород во текот на 28-дневен период. 
Количеството на кислород апсорбирано од хемикалијата за испитување, коригирана 
за земање на контролен инокулум кој паралелно се тестира, се изразува како процент 
од ThOD или ЦОД. 

VI.2 ОПИС НА МЕТОДОТ 

VI.2.1.        Апаратура  
(а) шишиња за БОД со стаклени затворачи, на пр. 250-300 ml; 

(б) водена бања или инкубатор за чување на шишињата на постојана температура (± 1 
oC или подобра), без пристап на светлина; 

(в) големи стаклени шишиња (2-5 литри) за подготовка на средина и за полнење на 
шишиња за БОД. 

(г) кислородна електрода или мерач на кислород или опрема и реагенси за 
Винклерова титрација. 

VI.2.2.        Подготовка на минерална средина 

За подготовка на матичните раствори, види I.6.2. 

Се мешаат 1 (еден) ml од растворот од (а) до (г) и прават l со вода за разредување. 

VI.2.3.        Подготовка на инокулум 

Инокулумот обично се добива од секундарна отпадна вода на пречистителна станица 
или лабораториска единица која претежно прима отпадни води од домаќинството. 
Алтернативен извор на инокулум е површинската вода. Обично се користи од една 
капка (0,05 ml) до 5 ml од филтратот на 1 литар средина; може да бидат потребни 
дополнителни напори за да се утврди оптимален волумен за даден проток (види 
I.6.4.2 и I.6.5). 

VI.2.4.        Подготовка на колби 

Минералната подлога се аерира темелно најмалку 20 минути. Секоја испитувана 
серија се поставува во минерална подлога добиена од истата серија. Обично, 
подлогата е подготвена за употреба откако ќе отстои 20 часа на температурата за 
испитување. Се одредува концентрацијата на растворен кислород заради контрола; 
вредноста треба да биде околу 9 mg/l на 20 oC. Сите активности за пренос и полнење 
на подлога заситена со воздух се вршат без правење на меурчиња, на пример со 
користење на сифони. 

Се подготвуваат паралелни групи од шишиња за БОД за одредување на испитните и 
референтните хемикалии во напоредни серии. Се поставуваат доволен број шишиња 
за БОД, вклучувајќи контролни проби за инокулум, за во посакуваните временски 
интервали, на пример по 0,7, 14, 21 и 28 дена, да може да се направи двојно мерење 
на потрошувачката на кислород. Може да бидат потребни и повеќе шишиња за 
определување на 10-дневниот период. 

Се додава целосно аерирана минерална подлога во големи шишиња за да се 
наполнат до една третина. Тогаш се додава доволно количество на матичен раствор 
од испитната и од референтната хемикалија во посебни големи шишиња, така што 
крајната концентрација на хемикалиите да не е повисока од 10 mg/l. Не се додаваат 
хемикалии во друго големо шише кое содржи контролна средина која служи за слепа 
проба. 
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За да не се ограничува активноста на инокулумот, концентрацијата на растворен 
кислород не треба да паѓа под 0,5 mg/l во шишиња за БОД. Ова ја ограничува 
концентрацијата на хемикалијата за испитување до околу 2 mg/l. Сепак, за слабо 
разградливите соединенија и за оние со ниска ThOD, можат да се користат 5-10 mg/l. 
Во некои случаи е препорачливо да се вршат паралелни серии со две различни 
концентрации од хемикалијата за испитување, на пример 2 и 5 mg/l. ThOD обично се 
пресметува врз основа на создавање на амониум соли, но ако се очекува или ако се 
познати случаи на нитрификација, пресметката се врши врз основа на создавање на 
нитрат (ТhODNO3:  види Додаток 2.2). Сепак, ако настапи непотполна нитрификација, се 
прави исправка на промените во концентрацијата на нитрит и нитрат утврдени со анализа 
(види Додаток 5). 

Ако се испитува токсичноста на хемикалијата за испитување (во случај, на пример на 
претходно утврдена ниска вредност на биоразградливост), потребна е друга серија 
шишиња. 

Се подготвува уште едно големо шише со аерирана минерална подлога (до околу 
една третина од волуменот) со испитна и со референта хемикалија, чии крајни 
концентрации обично се исти како и во другите големи шишиња. 

Растворите се инокулираат во големите шишиња со секундарна отпадна вода (една 
капка или околу 0,05 ml до 5 ml/l) или со друг извор, како што е речна вода (види 
I.6.4.2). На крајот, растворите се дополнуваат до волумен со аерирана минерална 
подлога со помош на црево кое достигнува до дното на шишето за да се постигне 
соодветната мешавина. 

VI.2.5. Број на колби при типично испитување 

Во типично испитување се користат следниве шишиња: 

— најмалку 10 шишиња кои содржат хемикалија за испитување и инокулум 
(суспензија за испитување), 

— најмалку 10 шишиња кои содржат само инокулум (контролен инокулум), 

— најмалку 10 шишиња кои содржат референта хемикалија и инокулум (контрола на 
постапка), 

— и, кога е потребно, 6 шишиња кои содржат хемикалија за испитување, референта 
хемикалија и инокулум (контрола на токсичност). Сепак, за да се одреди 10-дневниот 
период, потребни се околу двапати повеќе шишиња. 

VI.2.6. Извршување на испитувањето 

Секој подготвен раствор веднаш се распределува во соодветната група на шишиња 
за БОД со помош на црево од долната четвртина (не од дното) на соодветното 
големо шише, така што сите шишиња за БОД да бидат целосно наполнети. Се 
преточува бавно за да се отстранат сите воздушни меурчиња. Шишињата веднаш се 
анализираат за растворен кислород со помош на Винклеров метод или со електрода. 
Содржината на шишињата може да се конзервира за подоцнежна анализа со 
Винклеров метод со додавање на манган (II) сулфат и натриум хидроксид (прв 
Винклеров реагенс). Внимателно затворените шишиња кои содржат кислород, 
фиксиран како кафеав манган (III) хидратен оксид, се чуваат на темно при 
температура од 10-20 oC најмногу 24 часа пред да се продолжи со следните фази на 
Винклеровиот метод. Останатите шишиња се затвораат, внимавајќи внатре да не 
останат воздушни меурчиња, и се инкубираат на 20 oC на темно. Секоја серија треба 
да биде придружена со целосна паралелна серија за определување на средината со 
контролниот инокулум. Во текот на 28-дневната инкубација, од секоја серија во 
одреден временски интервал (најмалку еднаш неделно) се земаат најмалку по две 
шишиња заради анализа на растворен кислород. 
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Неделните примероци овозможуваат проценка на процентот на отстранување во 
текот на 14-дневен период, додека земањето примероци на секои 3-4 дена 
овозможува да се одреди 10-дневниот период, што ќе бара двојно повеќе шишиња. 

За супстанции за испитување кои содржат азот, треба да се направат корекции за 
апсорбирањето на кислород со секоја нитрификација. За ова, потребно е да се 
одреди концентрацијата на растворен кислород користејќи кислороден електрода, а 
потоа се зема примерок од шишето за БОД за анализа за нитрит и нитрат. 
Искористениот кислород се пресметува од зголемувањето на концентрацијата на 
нитрит и нитрат (види Анекс V). 

VI.3. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

VI.3.1. Обработка на резултати 

Прво се пресметува БОД по секој временски период преку одземање на 
намалувањето на кислород (mg O2/l) во контролниот инокулум од оној кој ја покажува 
хемикалијата за испитување. Оваа коригираната вредност се коригира со 
концентрацијата (mg/l) на хемикалијата за испитување за да се добие специфична 
БОД во mg кислород на mg хемикалија за испитување. Процентот на 
биоразградливост се пресметува со делење на специфичната БОД со специфичната 
ThOD (пресметани според Додаток 2.2) или ЦОД (определена со анализа, видете. 
Додаток 2.3), така што: 

MK јазик:  
O2 uptake by test chemical = апсорпција на O2 од хемикалија за испитување 

O2 uptake by blank = апсорпција на O2 од слепа проба 

test chemical in flask = хемикалија за испитување во колба 

процентот на биоразградливост може да се пресмета и преку: 

 MK јазик: 
Degradation = разградување 

Chemical = хемикалија 

Или 

 MK јазик: 
Degradation = разградување 

Chemical = хемикалија 

Треба да се напомене дека овие два метода не даваат секогаш истата вредност; 
препорачливо е да се користи првиот метод. 

За супстанции за испитување кои содржат азот, се користи соодветна ThOD (NH4 или 
NO3) според тоа дали се очекува појава на нитрификација (Додаток 2.2). Ако дошло 
до нитрификација, но не потполна, корекцијата за потрошувачка на кислород преку 
нитрификација се пресметува од промените во концентрацијата на нитрит и нитрат 
(Додаток 5). 
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VI.3.2. Валидност на резултати 

Намалувањето на кислородот во контролниот инокулум не треба да надмине 1,5 mg 
растворен кислород на литар по 28 дена. Вредностите повисоки од оваа бараат 
проверка на експерименталните техники. Преостанатата концентрација на кислород 
во испитните шишиња во ниту еден момент не треба да паѓа под 0,5 mg/l. Таквите 
ниски нивоа на кислород се валидни само ако методот за одредување на растворен 
кислород овозможува точното мерење на таквите нивоа. 

Исто така види и I.5.2. 

VI.3.3. Извештај 
Види I.8. 

VI.4. ТАБЕЛА СО ПОДАТОЦИ 

Овде е даден пример на табела со податоци. 

ИСПИТУВАЊЕ СО ЗАТВОРЕНИ ШИШИЊА 

1. ЛАБОРАТОРИЈА 

2. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

3. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Име: 

Концентрација на матичен раствор: ... mg/1  

Почетна концентрација во шише: ... mg/1  

ThOD или ЦОД: ... mg O2/mg супстанција за испитување 

4. ИНОКУЛУМ 

Извор: 

Извршена обработка: 

Претходна подготовка, доколку постои: 

Концентрација во реакциона мешавина: ... mg/1 

5. ОДРЕДУВАЊЕ НА ДО 

Метод: Винклеров/електрода 

Анализи на колбата 
ДО (mg/l) Време на инкубација (d) 

0 n1 n2  

1 C1     Слепа 
проба (без 
хемикалија) 2 C2     

Средна 
вредност  

    

1 a1     Хемикалија 
за 
испитување 2 a2     

Средна 
вредност  

    

Забелешка: Слични форми можат да се користат за референта контрола и за 
контрола на токсичност.  
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6.     КОРЕКЦИЈА ЗА НИТРИФИКАЦИЈА (види Анекс V) 
Време на инкубација (d) 0 n1 n2 n3 

(i) Концентрација на нитрат (mg N/l)     

(ii) Промена во концентрацијата на нитрат 
(mg N/l) 

-    

(iii) Еквивалент на кислород (mg/l) -    

(iv) Концентрација на нитрит (mg N/l)     

(v) Промена во концентрацијата на нитрит 
(mg N/l) 

-    

(vi) Еквивалент на кислород (mg/l) -    

(iii + vi) Вкупен еквивалент на кислород 
(mg/l) 

-    

7.     НАМАЛУВАЊЕ НА ДО:  % НА РАЗГРАДУВАЊЕ 
Намалување по n денови (mg/l)  

n1 n2 n3  

КОЛБА 1: (mto – mtx) – (mbo – mbx)     

КОЛБА 2: (mto – mtx) – (mbo – mbx)     

КОЛБА 1:  
    

КОЛБА 2:  

    

 
    

* Не се применува средна вредност доколку постои голема разлика помеѓу дупликатите. 

 

mto = вредност во колбата за време 0 

mtx = вредност во колбата за време x 

mbo = средна вредност на слепа проба за време 0 

mbx = средна вредност  на слепа проба за време x 

Треба да се примени и корекција за нитрификација од iii + vi во оддел 6. 

8.     НАМАЛУВАЊЕ НА ДО ВО СЛЕПА ПРОБА 

Потрошувачка на кислород во слепа проба: (mbo - mb28) mg/l. Потрошувачката е важна за 
валидноста на испитувањето. Таа треба ад биде пониска од 1,5 mg/l. 

 

ДЕЛ VII.    М.И.Т.И. ИСПИТУВАЊЕ (Метод В.4-Ѓ) 

VII.1. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ 

Потрошувачката на кислород од измешани раствори или суспензии на хемикалијата 
за испитување во минерална подлога, инокулирана со специјално одгледани, 
неадаптирани микроорганизми, се мери автоматски во текот на период од 28 дена во 
затемнет, затворен респирометар на 25 ± 1 oC. Настанатиот јаглерод диоксид е 
апсорбиран од натронска вар. Биоразградливоста се изразува како процент на 
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потрошувачка на кислород (коригиран за контролна потрошувачка) од теоретска 
потрошувачка (ThOD). Процентот на примарната биоразградливост, исто така, се 
пресметува од дополнителна специфична хемиска анализа направена на почетокот и 
на крајот на инкубација и, по избор, преку анализа на ДОЦ. 

VII.2. ОПИС НА МЕТОДОТ 

VII.2.1.       Апаратура  
(а) Автоматски електролитски мерач на БОД или респирометар, обично опремен со 
шест шишиња по 300 ml со чаши кои содржат апсорбери на CO2; 

(б) простор со постојана температура и/или водена бања на 25 ± 1 oC или подобра; 

(в) уред за мембранско филтрирање (по избор); 

(г) анализатор на јаглерод (по избор). 

VII.2.2.       Подготовка на минерална средина 

Се подготвуваат следниве матични раствори со користење на аналитички чисти 
реагенси и вода (I.6.1.): 
(a) Монокалиев дихидроген ортофосфат, KH2PO4 8,50 g 
Дикалиев монохидроген ортофосфат, K2HPO4 21,75 g  
Динатриум монохидроген ортофосфат додекахидрат, Na2HPO4 12 H2O 44,60 g  
Амониумхлорид, NH4Cl 1,70 g  

Се раствора во вода и се надополнува до 1 литар. 

pH вредноста на растворот треба да биде 7,2  

(б) Магнезиум сулфат хептахидрат, MgSO4 7H2O                                                 22,50g  

Се раствора во вода и се надополнува до 1 литар. 

(в) Калциум хлорид анхидрид, CaCl2 27,50 g  

Се раствора во вода и се надополнува до 1 литар. 

(г) Железо (III) хлорид хексахидрат, FeCl3 6H2O                                                           0,25 g  

Се раствора во вода и се надополнува до 1 литар. 

Се земаат по 3 ml од секој раствор (а), (б), (в) и (г) и се надополнуваат до 1 литар.  

VII.2.3.        Подготовка на инокулум 

Се собираат свежи примероци од најмалку десет места, главно од области каде што 
се користат и испуштаат различни хемикалии. Се собираат 11 примероци од талог, 
површинска почва, вода, итн. од места како станици за пречистување на комунални и 
индустриски отпадни води, од реки, езера, мориња, и добро се мешаат. По 
отстранување на слободните честички и откако ќе се остави мешавината да отстои, 
супернатантот се приспособува до pH вредност 7 ± 1 со натриум хидроксид или 
фосфорна киселина. 

За да се наполни садот за активен талог со систем за полнење и празнење, се 
користи соодветен волумен од филтрираниот супернатант  и течноста се аерира во 
текот на 23 1/2 часа. 30 минути по прекинот на аерацијата, се отфрла околу една 
третина од целиот волумен на супернатантот и на сталожениот материјал се додава 
еднаков волумен од растворот (рН 7) кој содржи по 0,1% гликоза, пептон и калиум 
ортофосфат и повторно се започнува со аерација. Оваа постапка се повторува еднаш 
дневно. Со уредот за талог треба да се управува во согласност со добрата пракса: 
отпадните води треба да бидат чисти, температурата треба да се одржува на 25 ± 2 
oC, pH треба да биде 7 ± 1, талогот треба добро да се сталожи, треба да има добра 
аерација за смесата постојано да биде аеробна, треба да има присуство на протозои 
и активноста на талогот треба да се испитува најмалку на секои три месеци со помош 
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на референта супстанција. Талогот може да се користи како инокулум дури по 
едномесечна работа, а најмногу четири месеци по работата. Потоа се земаат 
примероци од најмалку 10 места во нередовни интервали, на секои три месеци. 

За да се одржуваат свежиот и стараиот талог со иста активност, филтрираниот 
супернатант од активен талог, која е во употреба, се меша со еднаков волумен на 
филтриран супернатант од свежо собрана мешавина од десет извори и 
комбинираната течност се култивира како што е опишано погоре. Талогот може да се 
искористи како инокулум 18-24 часа откако уредот е наполнет. 

VII.2.4.        Подготовка на колби 

Се подготвуваат следниве шест колби: 

Бр. 1: хемикалија за испитување во вода за разредување од 100 mg/1 

Бр. 2, 3 и 4: хемикалија за испитување во минерална подлога од 100 mg/1 

Бр. 5: референта хемикалија (на пр. анилин) во минерална подлога од 100 mg/1 

Бр. 6: само минерална подлога 

Слабо растворливите супстанции за испитување се додаваат директно врз основа на 
масата или волуменот или со нив да се постапува како што е опишано во Додаток 3, 
со исклучок на тоа што не можат да се користат ниту растворувачи, ниту емулгатори. 
Абсорберите на CO2 ce додаваат во сите колби во специјалните чашки. рН во колбите 
бр. 2, 3 и 4 треба да се приспособува до 7,0. 

VII.2.5.        Извршување на испитувањето 

Колбите со бр. 2, 3 и 4 (испитни суспензии), бр. 5 (контрола на активноста) и бр. 6 
(контролен инокулум) се инокулираат со мал волумен на инокулум за да се добие 
концентрација од 30 mg/l на суспендирани цврсти материи. Не се додава инокулум во 
колбата бр. 1 која служи како абиотична контрола. Опремата се составува, се 
проверува непропустливоста на воздухот, се вклучуваат мешалките и се започнува 
мерењето на потрошувачката на кислород во темница. Секој ден се проверуваат 
температурата, мешалките и кулометрискиот уред за потрошувачка на кислород и се 
забележува секоја промена на бојата на содржината во колбите. Потрошувачката на 
кислород од шестте колби се чита директно според соодветен метод, на пример уред 
со шест канали кој ја дава кривата на БОД. На крајот на инкубација, обично 28 дена, 
се мери рН на содржината во колбите и се определува концентрацијата на 
преостанатата супстанција за испитување и можните полупроизводи и, во случај на 
супстанции растворливи во вода, концентрацијата на РОЈ (Додаток 2.4). Потребно е 
посебно внимание кај испарливите хемикалии. Ако се очекува нитрификација, се 
определува концентрацијата на нитрат и нитрит, доколку е можно. 

VII.3. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

VII.3.1.        Обработка на резултати 

Потрошувачката на кислород (mg) на хемикалијата за испитување, во текот на 
одреден временски период, коригирана со онаа на контролниот инокулум по исто 
време, се дели со тежината на искористената хемикалија за испитување. Така се 
добива БОД изразена како mg кислород/mg хемикалија за испитување, односно: 

MK јазик:  
O2 uptake by test chemical = апсорпција на O2 од хемикалија за испитување 

O2 uptake by blank = апсорпција на O2 од слепа проба 

test chemical in flask = хемикалија за испитување во колба 
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Процентот на биоразградливост се пресметува според: 

MK јазик: 
Degradation = разградување 

Chemical = хемикалија 

За смешите, ThOD се пресметува од елементарната анализа како и кај едноставните 
соединенија. Притоа се користи соодветниот ThOD (ThODNH4 или ThODNO3) во 
согласност со тоа дали нитрификацијата изостанала или настаната потполна 
нитрификација (Додаток 2.2). Ако дошло до нитрификација, но не потполна, 
корекцијата за потрошувачка на кислород преку нитрификација се пресметува од 
промените во концентрациите на нитрит и нитрат (Додаток 5). 

Процентот на примарна биоразградливост се пресметува од загубата на специфични 
(матични) хемикалии (види 1.7.2). 

 
Ако имало загуба на хемикалијата за испитување во колба бр. 1 при мерење на 
физичко-хемиските отстранувања, тоа треба да се забележи во извештајот и да се 
искористи концентрацијата на хемикалијата за испитување (Sb) во оваа колба по 28 
дена за да се пресмета процентот на биоразградливоста. 

При определувања на ДОЦ (по избор), се пресметува процентот на целосната 
биоразградливост од: 

 
како што е опишано во точка I.7.1. Ако имало загуба на ДОЦ во колба бр. 1 при 
мерење на физичко-хемиските отстранувања, се употребува концентрацијата на ДОЦ 
во оваа колба за да се пресмета процентот на биоразградливост. 

Сите резултати се внесуваат во приложените табели со податоци. 

VII.3.2.       Валидност на резултати 

Кислородот потрошен од контролниот инокулум е обично е 20-30 mg O2/1 и не треба 
да е повисок од 60 mgl/l за 28 дена. Вредностите повисоки од 60 mgl/l бараат 
критична проверка на податоците и експерименталните техники. Ако рН вредностите 
се надвор од опсегот 6-8,5 и потрошувачката на кислород од хемикалијата за 
испитување е помала од 60 %, испитувањето треба да се повтори со помала 
концентрација на хемикалијата за испитување. 

Исто така види и I.5.2. 

Ако процентот на разградување на анилин, пресметан од потрошувачката на 
кислород, не надминува 40% по 7 дена и 65% по 14 дена, испитувањето се смета за 
невалидно. 

VII.3.3.Извештај  
Види I.8. 
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VII.4. ТАБЕЛА СО ПОДАТОЦИ 

Подолу е даден пример на табела со податоци. 

МИТИ (I) ТЕСТ 

1. ЛАБОРАТОРИЈА 

2. ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

3. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
Име: 

Концентрација на матичен раствор: mg/1 како хемикалија 

Почетна концентрација во средина, Co: ... mg/1 како хемикалија 

Волумен на реакциска смеса, V: … ml 

ThOD: … mg O2/1 

4. ИНОКУЛУМ 
Места за земање примероци од талог: 

(1)… (6) … 

(2)… (7) … 

(3)… (8) … 

(4)… (9) … 

(5)… (10) … 

Концентрација на суспендирани тврди материи во активен талог по аклиматизација со 
синтетички отпадни води = mg/l 

Волумен на активен талог на литар крајна средина = ... ml 

Концентрација на талог во крајна средина = ... ml/l 

4. ПОТРОШУВАЧКА НА КИСЛОРОД: БИОРАГРАДЛИВОСТ  
Вид на искористена респирометрија: 

 
Време (денови)  

0 7 14 21 28 

a1      

a2      

Потрошувачка на 
O2 (mg) хемикалија 
за испитување 

a3      

Потрошувачка на 
O2 (mg) слепа 
проба 

b      

Коригиран БОД 
(mg) 

(a1 – b1) 

(a1 – b1) 

(a1 – b1) 

     

Колба 1      

Колба 2      

БОД на mg 
хемикалија за 
испитување 

 

Колба 3      
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1      

2      

3      

% на разградување  

 

 

 

Средна 
вредност*

     

*Не се применува средна вредност доколку постои голема разлика помеѓу дупликатите. 

Забелешка: Слични формати можат да се користат за референтно соединение. 

6.     АНАЛИЗА НА јАГЛЕРОД (по избор)   
Анализатор на јаглерод: 

ДОЦ % на 
отстранет 

ДОЦ 

Средна 
вредност 

Колба 

Измерени Коригирани   

Вода + супстанција за 
испитување 

a    - - 

Талог + супстанција за 
испитување 

b1  b1 – c    

Талог + супстанција за 
испитување 

b2  b2 – c    

Талог + супстанција за 
испитување 

b3  b3 – c    

Слепа проба c  -  - - 

 

MK јазик: 
% DOC removed = % на отстранет ДОЦ 

7.      ПОДАТОЦИ ОД СПЕЦИФИЧНА ХЕМИСКА АНАЛИЗА 
 Преостаната количина на 

хемикалија за испитување на 
крајот на испитувањето  

% на разградување 

слепа проба со вода Sb  

Sa1  

Sa2  

 

Инокулирана средина 

Sa3  

 

MK јазик: 

Degradation = разградување 

% на разградливост се пресметува соодветно за колбите a1 и a3  

8.      ЗАБЕЛЕШКИ 

Треба да се приложи крива на БОД во функција на времето, доколку е возможно. 
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Додаток 1 

КРАТЕНКИ И ДЕФИНИЦИИ 

ДО:        Растворен кислород (mg/l) е концентрацијата на кислород растворен во 
примерок од вода. 

БОД: Биохемиска побарувачка на кислород (g) е количеството кислород кое го трошат 
микроорганизмите при метаболизирање на одредено соединение за испитување; 
исто така се изразува и како g потрошувачка на кислород на g соединение за 
испитување.  (Види метод В.5). 

ЦОД: Хемиска побарувачка на кислород (g) е количеството кислород што се користи 
при оксидација на соединение за испитување со жежок, кисел дихромат; претставува 
мерка за количеството на присутните оксидирачки средства; се изразува и како g 
потрошен кислород на g соединение за испитување. (Види метод В.6). 

ДОЦ: Растворен органски јаглерод е органски јаглерод кој е присутен во растворот 
или кој поминува низ 0,45-микрометарски филтер или останува во супернатантот по 
центрифугирање при 40 000 m.s-2 (± 4000 g) за 15 минути. 

ThOD: Теоретска побарувачка на кислород (mg) е вкупното количество кислород 
потребно за целосна оксидација на одредена хемикалија; таа се пресметува со 
молекулската формула (види Додаток 2.2), а исто така се изразува и како mg 
потребен кислород на mg соединение за испитување. 

ThCO2: Теоретски јаглерод диоксид (mg) е пресметаното количество јаглерод диоксид 
кое ќе се добие од позната или измерена содржина на јаглерод во соединението за 
испитување кога тоа ќе биде целосно минерализирано; исто така се изразува и како 
mg настанат јаглерод диоксид на mg соединение за испитување. 

ТОЦ:       Вкупен органски јаглерод во примерок е збир од органскиот јаглерод во 
растворот и во суспензијата. 

ИЦ: Неоргански јаглерод 

ТЦ: Вкупен јаглерод е збир од органски и неоргански јаглерод присутен во еден 
примерок. 

Примарна биоразградливост: 

е промена на хемиската структура на одредена супстанција, предизвикана од 
биолошка активност, која доведува до загуба на одредено својство на оваа 
супстанција. 

Потполна биоразградливост (аеробна): 

е нивото на постигната разградливост кога соединението за испитување е целосно 
потрошено од микроорганизмите и резултира со производство на јаглерод диоксид, 
вода, минерални соли и нови микробиолошки клеточни состојки (биомаса). 

Брза биоразградливост: 

произволна класификација на хемикалии кои поминале одредени тестови за проверка 
за целосна биоразградливост; овие тестови се толку строги, така што може да се 
претпостави дека таквите соединенија брзо и целосно ќе се разградат во водна 
средина при аеробни услови. 

Природна  биоразградливост: 

класификација на хемикалии чија биоразградливост (примарна или целосна) е 
несомнено докажана со кое било признато испитување за биоразградливост. 
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Подложност на обработка: 

е способноста на соединенијата да бидат отстранети при биолошката обработка на 
отпадни води, без штетно да влијаат врз вообичаеното одвивање на процесите на 
обработка. Општо, брзо биоразградливите соединенија се подложни на обработка, но 
тоа не важи за сите природно биоразградливи соединенија. Овде може да 
дејствуваат и абиотични процеси. 

Латентно време 

е времето од инокулацијата, во испитување при изумирање, сè додека процентот на 
разградување не се зголеми најмалку 10 %. Латентното време често е многу 
променливо и слабо репродуктивно. 

Време на разградување 

е времето од крајот на латентното време до времето кога се постигнува 90% од 
максималното ниво на разградливост. 

10-дневен период 

се 10-те дена непосредно откако ќе се постигне 10% разградување. 

Додаток 2 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СООДВЕТНИ ЗБИРНИ ПАРАМЕТРИ 

Во зависност од избраниот метод ќе се бараат одредени збирни параметри. 
Следниот оддел го опишува добивањето на овие вредности. Употребата на овие 
параметри е опишана во одделните методи. 

1. Содржина на јаглерод 

Содржината на јаглерод се пресметува од познатиот состав на елементи или од 
податоците од елементарната анализа на супстанцијата за испитување. 

2. Теоретска потрошувачка на кислород (ThOD) 
Теоретската потрошувачка на кислород (ThOD) може да се пресмета ако е познат 
составот на елементите или ако е одреден со елементарна анализа. Таа е за 
соединението: 

CcHhClclNnNanaOoPpSs 

без нитрификација, 

или со нитрификација 

 

3. Хемиска потрошувачка на кислород (ЦОД) 
Хемиската потрошувачка на кислород (ЦОД) се одредува во согласност со методот В.6. 

4. Растворен органски јаглерод (ДОЦ) 
Растворен органски јаглерод (ДОЦ) по дефиниција е органски јаглерод на која било 
хемикалија или смеса во вода која поминува низ 0,45-микрометарски филтер. 

Примероците се земаат од садовите за испитување и веднаш се филтрираат со 
апаратура за филтрирање, користејќи соодветен мембрански филтер. Првите 20 ml 
(количеството може да се намали кога се користат мали филтри) од филтерот се 
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исфрлаат.  Волуменот од 10-20 ml или помалку, доколку се инјектира (волуменот 
зависи од количеството потребно за анализаторот на јаглерод), се остава за анализа 
на јаглерод. Концентрацијата на ДОЦ ce определува со апарат за анализа на 
органски јаглерод кој точно ја мери концентрацијата на јаглерод, еднаква или помала 
од 10% од почетната концентрација на ДОЦ која се користи при испитувањето. 

Филтрираните примероци кои не можат да бидат анализирани истиот работен ден, се 
остават во фрижидер 48 h на 2-4 oC или под – 18 oC подолг период. 

Забелешки: 

Мембранските филтри често се импрегнирани со површински активни материи кои  
обезбедуваат хидрофилност. Спорет тоа, филтерот може да содржи до неколку mg 
растворлив органски јаглерод кој може да пречи при одредување на 
биоразградливоста. Површински активните материи и другите растворливи органски 
соединенија се отстрануваат од филтрите со вриење во дејонизирана вода 3 пати по 
1 час. Потоа филтрите може да се чуваат во вода една недела. Доколку се користат 
филтер патрони за еднократна употреба, треба да се провери дали секој дел 
ослободува растворлив органски јаглерод. 

Во зависност од типот на мембрански филтер, хемикалијата за испитување може да 
се задржи со адсорпција. Затоа, препорачливо е да се осигури дека хемикалијата за 
испитување не се задржува на филтерот. 

За разликување на ТОЦ од ДОЦ, наместо филтрирање може да се користи 15-
минутно центрифугирање на 40 000 m.sec-2  (4000 g). Овој метод не е сигурен кај 
основните концентрации < 10 mg ДОЦ/l, бидејќи тогаш или не се отстранети сите 
бактерии, или јаглеродот како дел од бактериската плазма се раствора повторно. 

 

ДЕЛА 

— 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 Stoffkenngrößen (Gruppe H). Bestimmung 
des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) (H 41), Normenausschuß 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. 

Додаток 3 

ПРОЦЕНКА НА БИОРАЗГРАДЛИВОСТА НА СЛАБО РАСТВОРЛИВИ СУПСТАНЦИИ 

При испитувањата за биоразградливост на слабо растворливи супстанции треба да 
се обрне внимание на следниве аспекти. 

Бидејќи хомогените течности ретко создаваат проблеми при земањето примероци, се 
препорачува цврстата материја да се хомогенизира на соодветен начин за да се 
избегнат грешки кои се резултат на недостаток на хомогеност. Треба особено да се 
внимава кога се земаат репрезентативни примероци од неколку милиграми од смеси 
на хемикалии или од супстанции кои содржат големи количини нечистотии. 

За време на испитувањето може да се користат различни форми на мешање. Важно е 
да се меша само онолку колку што е потребно за хемикалијата да остане 
диспергирана и да се избегнува прегревање, прекумерно пенење и прекумерно 
тангенцијална сила. 
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Може да се користи емулгатор кој дава стабилна дисперзија на хемикалијата. Тој не 
треба да биде токсичен за бактериите, не треба да е биоразградлив и да не 
предизвикува пенење под условите на испитување. 

Истите критериуми се применуваат за растворувачи, како и за емулгатори. 

Не се препорачува употреба на тврдата материја за испитување на цврсти 
супстанции, иако тие можат да се погодни само за супстанциите. 

Кога се користат дополнителни супстанции како емулгатори, разтворувачи и 
носач(вехикулум)и, треба да се врши слепа проба со помошната супстанција. 

За истражување на биоразградливоста на слабо растворливи соединенија  
соединенија може да се користи кој било од следниве три респирометриски 
испитувања: CO2, БОД, МИТИ. 

 

ДЕЛА 

— 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. 

Додаток 4 

ПРОЦЕНКА НА БИОРАЗГРАДЛИВОСТА НА ХЕМИКАЛИИ ЗА КОИ СЕ 
ПРЕТПОСТАВУВА ДЕКА СЕ ТОКСИЧНИ ЗА ИНОКУЛУМОТ 

Кога некоја хемикалија е подложена на испитување за брза биоразградливост и се 
покажува дека не е биоразградлива, се препорачува следнава постапка, ако се 
посакува да се покаже разликата помеѓу инхибицијата и инертноста (Reynolds et al., 
1987). 

Слични или идентични инокулуми треба да се користат во испитувањата за 
токсичност и биоразградливост. 

За да се процени токсичноста на хемикалиите кои се испитуваат за брза 
биоразградливост, соодветно е да се применува еден или комбинација од следниве 
методи: стапка на инхибиција на дишењето на активираниот талог (тест за инхибиција 
на рсеспирација на активен талог – Директива 87/302/ЕЕЗ), БОД и/или на инхибиција 
на раст 

Ако треба да се избегне инхибиција поради токсичност, се препорачува 
концентрациите на супстанцијата за испитување кои се употребуваат за испитување 
на брза биоразградливост треба да се пониски од 1/10 од вредностите на EC50 (или 
пониски од вредностите на EC20) добиени со испитување на токсичност. 
Соединенијата со вредност на EC50 повисока од 300 mg/l не би требало да има 
токсични ефекти при испитувањето за брза биоразградливост. 

Вредностите на EC50 пониски од 20 mg/l не би требало да предизвикуваат сериозни 
проблеми при следното испитување. Треба да се користат ниски концентрации кои 
бараат примена на строго и чувствително испитување во затворено шише или 
користење на материјал означен со 14C. Алтернативно, аклиматизираниот инокулум 
овозможува користење на повисоки концентрации од супстанцијата за испитување. 
Сепак, во последниот случај се губи специфичниот критериум за лесна 
биоразградливост. 

ДЕЛА 

Reynolds, L. et al., Evaluation of the toxicity of substances to be assessed for 
biodegradability. Chemosphere, 1987, vol. 16, 2259. 
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Додаток 5 

КОРЕКЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА КИСЛОРОД ПОРАДИ ВЛИЈАНИЈА НА 
НИТРИФИКАЦИЈА 

Грешките кои се резултат на фактот дека не е земена во предвид нитрификацијата 
при проценката на потрошувачката на кислород при испитувањето на 
биоразградивост на супстанциите кои не содржат азот се незначителни (не поголеми 
од 5%), дури и ако оксидацијата на амонијачен азот во средината на садови за 
испитување и контролни садови е непостојана. Сепак, ако супстанцијата за испитување 
содржи азот, можат да настанат сериозни грешки. 

Ако дошло до нитрификација, но не потполна, утврдената потрошувачка на кислород 
во реакциона смеса може да се промени со количеството кислород кое се користи за 
оксидација на амонијакот до нитрит или нитрат, доколку промените во 
концентрацијата за време на инкубацијата на нитрит и нитрат се одредени земајќи ги 
предвид следниве равенки: 

2 NH4Cl + 3 O2 = 2 HNO2 + 2 HCl + 2 H2O      (1) 

2 HNO2 + O2 = 2 HNO3         (2) 

Вкупно 

2 NH4Cl + 4 O2 = 2 HNO3 + 2 HCl + 2 H2O       (3) 

Од равенка (1), потрошувачката на кислород од 28 g азот кој се содржи во амониум 
хлорид (NH4Cl) кој се оксидира до нитрит, е 96 g, т.е. фактор 3,43 (96/28). На истиот 
начин, од равенка (3), потрошувачката на кислород од 28 g азот, кој се оксидира до 
нитрат е 128 g, односно фактор 4,57 (128/28). 

Бидејќи реакциите се последователни, извршени од страна на одделни и различни 
видови бактерии, можно е концентрацијата на нитрит да се зголеми или намали; во 
вториот случај би се добила еквивалентна концентрација на нитрат. Така, кислородот 
потрошен за создавање на нитрат е 4,57 помножен со зголемувањето на 
концентрацијата на нитрат, каде што кислородот поврзан со формирање на нитрит, е 
3,43 помножен со зголемувањето на концентрацијата на нитрита или, во случај на 
намалување на концентрацијата, загубата на кислород е -3,43 помножено со 
намалувањето на концентрацијата. 

Односно: 

O2 потрошен за создавање на нитрат = 4,57 × зголемување на концентрацијата  

на нитрат  (4) 

и 

O2 потрошен за создавање на нитрит = 3,43 × зголемување на концентрацијата  

на нитрит  (5) 

и 

O2 загубен со исчезнување на нитрит = -3,43 × намалување на концентрацијата  

на нитрат  (6) 

Така што 

Потрошувачка на O2 поради нитрификација = ± 3,43 × промена во концентрацијата на 
нитрит + 4,57 × зголемување на концентрацијата на нитрат (7)  

така што 

Потрошувачка на O2 поради оксидација на C = вкупна утврдена потрошувачка – 
потрошувачка поради нитрификација (8)  
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Алтернативно, доколку е определен само вкупниот оксидиран N, потрошувачката на 
кислород поради нитрификација, како прво приближување, е 4,57 × зголемувањето на 
оксидиран N. 

Тогаш, коригираната вредност на потрошувачката на кислород како резултат на 
оксидација на јаглерод се споредува со ТhOD NH3, како што е пресметано во Додаток 
2. 

 

В.5 РАЗГРАДУВАЊЕ – БИОХЕМИСКА ПОТРЕБА ОД КИСЛОРОД 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Целта на методот е мерење на биохемиската потрошувачка на кислород (БОД) на 
цврсти или течни органски супстанции. 

Податоците добиени со ова испитување се однесуваат на соединенија растворливи 
во вода; начелно, можат да се испитуваат и испарливите соединенија и оние со слаба 
растворливост во вода. 

Методот се применува само за испитување на оние органски материјали кои не 
делуваат инхибиторно на бактерии при концентрациите кои се користат во 
испитувањето. Ако материјалот за испитување не е растворлив во концентрацијата за 
испитување, се применуваат посебни мерки, како користење на ултразвучна 
дисперзија, за да се добие добра дисперзија на материјалот кој се испитува. 

При толкувањето на ниски вредности и при изборот на соодветни концентрации за 
испитување може да бидат корисни информациите за токсичноста на хемикалијата. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦИ 

БОД ce дефинира како маса на растворен кислород која е потребна за процесот на 
биохемиска оксидација во одреден волумен од растворот на супстанцијата при 
дадени услови. 

Резултатите се изразуваат во грамови БОД на грам супстанција за испитување. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Пожелно е да се користи референта супстанција за да се провери активноста на 
инокулумот. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Во претходно одредена количина на супстанција растворена или дисперзирана во 
добро аерирана соодветна средина, се инокулираат микроорганизми и се инкубираат 
при одредена постојана температурата на темно. 

БОД се определува од разликата во содржината на растворен кислород на почетокот 
и на крајот на испитувањето. Времетраењето на испитувањето треба да биде 
најмалку пет дена, а најмногу 28 дена. 

Паралелно треба да се изведе слепа проба без супстанција за испитување. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Одредувањето на БОД не може да се смета за валидно одредување на 
биоразградливоста на дадена супстанција.  Овој тест може да се смета само како 
тест за проверка. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Се подготвува прелиминарен раствор или дисперзија на супстанцијата за да се добие 
концентрација на БОД погодна за користениот метод.  Тогаш, БОД се определува со 
помош на соодветен национален или меѓународен стандардизиран метод. 
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2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

БОД кој се содржи во прелиминарен раствор се пресметува според избран 
стандарден метод и се претвора во грамови БОД на грам супстанција за испитување. 

3. ИЗВЕШТАЈ 
Треба да се наведе користениот метод. 

Биохемиската потреба од кислород треба да е средна вредност од најмалку три 
валидни мерења. 

Сите информации и забелешки во однос на толкување на резултатите треба да се 
наведат, особено во поглед на примесите, физичката состојба, токсичните ефекти и 
својствениот состав на супстанцијата кои можат да влијаат на резултатите. 

Треба да се напомене ако се користат додатоци за инхибиција на биолошката 
нитрификација. 

 

4. ДЕЛА 

Список на стандардизирани методи, на пример: 

NF T 90-103: Determination of the biochemical oxygen demand. 

NBN 407: Biochemical oxygen demand. 

NEN 32355.4: Bepaling van het biochemish zuurstofverbruik (BZV). 

The determination of biochemical oxygen demand, Methods for the examination of water and 
associated materials, HMSO, London. 

ISO 5815: Determination of biochemical oxygen demand after n days. 

 

В.6.        РАЗГРАДУВАЊЕ – ХЕМИСКА ПОТРОШУВАЧКА НА КИСЛОРОД 
1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Целта на методот е мерење на хемиската потрошувачка на кислород (ЦОД) на цврсти 
или течни органски супстанции на стандарден произволен начин при фиксни 
лабораториски услови. 

Информациите за формулата на супстанцијата се корисни при спроведувањето на 
ова испитување и при интерпретација на добиениот резултат (на пример, соли на 
халогени елементи, органски соли на железо, органохлорни соединенија). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Хемиската потрошувачка на кислород е мерка за подложност на оксидација на 
супстанцијата, изразена како еквивалентно количество кислород на оксидирачки 
реагенс потребен за оксидација на супстанцијата при фиксни лабораториски услови. 

Резултатите се изразуваат во грамови ЦОД на грам супстанција за испитување. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

При испитувањето на нови супстанции, не секогаш е потребно да се користат 
референтни  супстанции. Тие треба да служат претежно за калибрирање на методот 
од време на време и да дозволат споредба на резултатите кога е применет друг 
метод. 
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1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Претходно одредената количина на супстанција, растворена или дисперзирана во 
вода, се оксидира со калиум дихромат во медиум закиселен со сулфурна киселина и 
сребросулфат како катализатор, под рефлукс за два часа. Преостанатиот дихромат се 
определува со титрација со стандардизиран фероамониум сулфат. 

Во случај на супстанции кои содржат хлор, се додава живин сулфат25 за да се намали 
влијанието на хлорот. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Поради произволниот начин на одредување, ЦОД е „показател за способност на 
оксидација“ и како таков се користи како практичен метод за одредување на 
содржината на органска материја. 

Хлоридите може да го попречат ова испитување; неорганските редуцирачки или 
оксидирачките средства можат исто така да попречат при одредувањето на ЦОД. 

Некои циклични соединенија и многу испарливи супстанции (на пр. Нижи масни 
киселини) не се оксидираат целосно при ова испитување. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Се подготвува прелиминарен раствор или дисперзија на супстанцијата така што да се 
добие ЦОД помеѓу 250 и 600 mg/l. 

Забелешки: 

Во случај на слабо растворливи или недисперзивни супстанции се мери количина од 
фина прашкаста или течна супстанција која одговара на 5 mg ЦОД и се става во 
експерименталната апаратура со вода. 

Хемиската потрошувачка на кислород (ЦОД) често и особено во случај на слабо 
растворливи супстанци, се определува успешно во друга форма на методот, односно 
во затворен систем со изедначувач на притисокот (Х. Келкенберг, 1975). При оваа 
модификација соединенијата кои тешко се определуваат со конвенционалниот метод, 
на пример оцетна киселина, може често да бидат успешно одредени квантитативно. 
Сепак, ниту овој метод не е успешен во случај на пиридин. Ако концентрацијата на 
калиум дихромат, како што е пропишано во упатување 1, се зголеми до 0,25 N (0,0416 
M), директното мерење на 5-10 mg од супстанцијата се олеснува, што е многу важно 
за одредувањето на ЦОД на супстанции кои се слабо растворливи во вода 
(упатување (2)). 

Во спротивно, ЦОД се определува со помош на соодветен национален или меѓународен 
стандардизиран метод. 
 
2. ПОДАТОЦИ И ПРОЦЕНКА 
ЦОД кој се содржи во експирименталната колба се пресметува според избраниот 
стандарден метод и се претвора во грамови ЦОД на грам супстанција за испитување. 
 
3. ИЗВЕШТАЈ 
Треба да се наведе користениот референтен метод. 
Хемиската потрошувачка на кислород треба да е средна вредност од најмалку три мерења. 
Сите информации и забелешки во однос на толкување на резултатите треба да се наведат, 
особено во поглед на примесите, физичката состојба и својствениот состав на 
супстанцијата (доколку е позната) кои можат да влијаат на резултатите. 

Треба да се пријави користењето на живин сулфат за да се намали влијанието на 
хлорид. 

                                                           
25 По употребата, растворите кои содржат живини соли треба да се третираат за да се избегне ширење 
на жива во животната средина. 
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Список на стандардизирани методи, на пример: 

NBN T 91-201 Determination of the chemical oxygen demand. 

ISBN O 11 7512494 Chemical oxygen demand (dichromate value) of polluted and waste waters. 

NF T 90-101 Determination of the chemical oxygen demand. 

DS 217 = water analysis Determination of the chemical oxygen demand. 

DIN 38409-H-41 Determination of the chemical oxygen demand (ЦОД) within the range above 15 
mg per litre. 

NEN 3235 5.3 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik. 

ISO 6060 Water quality: chemical oxygen demand dichromate methods. 

 

В.7.        РАЗГРАДУВАЊЕ – АБИОТИЧНО РАЗГРАДУВАЊЕ: ХИДРОЛИЗА КАКО 
ФУНКЦИЈА НА PH 

1. МЕТОД 

Овој метод е еквивалентен на ОЕЦД ТГ 111 (2004). 

1.1. ВОВЕД 

Хемикалиите можат да навлезат во површинската вода за различни начини како што 
е директно внесување, распрскување, истекување, дренажа, отстранување на отпад, 
индустриски, земјоделски или отпадни води од домаќинството и атмосферско 
таложење и можат да се бидат трансформирани хемиски (на пр. хидролиза, 
оксидација), фотохемиски и/или микробиолошки.  Овие насоки опишуваат 
лабораториски метод за испитување за проценка на абиотично хидролитична 
трансформација на хемикалии во водни системи при pH вредности кои вообичаено се 
среќаваат во животната средина (pH вредност 4-9) и се врз основа на постојните 
насоки (1) (2) (4) (5) (6) (7). 

Експериментите се спроведуваат за да се утврди (i) степенот на хидролиза на 
супстанција за испитување како функција на pH и (ii) природата/начинот и степенот на 
формирање и разградување на производи на хидролиза на кои можат да бидат 
изложени организмите. Таквите истражувања може да се потребни за хемикалии кои 
се применуваат директно во вода или кои можат да стигнат до животната средина на 
некој од другите начини опишани погоре. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ  

Види Додаток 2 

1.3. ПРИМЕНЛИВОСТ НА МЕТОДОТ 

Методот е општо применлив кај хемиски супстанции (неозначени или означени) за 
кои постои доволно прецизен и осетлив аналитички метод. Тој се применува за слабо 
испарливи и неиспарливи соединенија, доволно растворливи во вода. Испитувањето 
не треба да се применува кај хемикалии кои се многу испарливи од вода (на пр. 
фумиганти, органски растворувачи) и затоа не можат да бидат задржани во раствор 
под експирименталните услови на ова испитување. Спроведувањето на 
испитувањето со супстанци кои се многу слабо растворливи во вода може да биде 
отежнато (8). 
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1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Стерилни водени раствори на пуфер со различни рН вредности (рН 4, 7 и 9) се 
обработуваат со супстанцијата за испитување и се инкубираат на темно под 
контролирани лабораториски услови (при постојана температура). По соодветни 
временски интервали, пуфер растворите се анализираат за супстанцијата за 
испитување и за производи на хидролиза. Со означена супстанција за испитување (на 
пример  14C), рамнотежата на масата може полесно да се утврди. 

Овој метод на испитување се заснова на пристап на повеќе нивоа кој е прикажан и 
објаснет во Додаток 1. Секое ниво е предизвикано од резултатите од претходното ниво. 

1.5. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

За мерење на степенот на хидролиза може да се користи необележана или 
обележана супстанција за испитување. Генерално се претпочита означен материјал 
за проучување на патот на хидролиза и за определување на рамнотежата на масата; 
сепак, во посебни случаи, означувањето не е апсолутно неопходно. Се препорачува 
обележувањето на 14C, но корисна е и употребата на други изотопи како 13C, 15N, 3H. 
Доколку е возможно, ознаката треба да се стави на најстабилниот(-те) дел(-ови) ан 
молекулата. На пример, ако супстанцијата за испитување содржи еден прстен, ознаката 
треба да се стави на тој прстен; ако супстанцијата за испитување содржи два или повеќе 
прстена, понекогаш е потребно да се спроведат повеќе истражувања за да се оцени 
судбината на сите означени прстени и за да се добијат соодветни информации за 
формирањето на производи на хидролиза. Чистотата на супстанцијата за испитување 
треба да биде најмалку 95%. 

Пред хидролитичкото испитување треба да бидат достапни следниве информации за 
супстанцијата за испитување: 

(а) растворливост во вода [Тест метод А.6]; 

(б) растворливост во органски растворувачи; 

(в) притисок на пареа [Тест метод А.4] и/или константа на Хенриев закон; 

(г) коефициент на поделба на n-октанол/вода [Тест метод А.8]; 

(д) константа на дисоцијација (pKa) [Насока ОЕЦД 112] (9); 

(ѓ) стапка на директна и индиректна фототрансформација, каде што е соодветно. 

Треба да се достапни аналитички методи за квантитативна анализа на супстанцијата 
за испитување и, според потребата, за идентификација и квантификација на 
производи на хидролиза во водени раствори (види Оддел 1.7.2). 

1.6. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Каде што е можно, треба да се користат референтни супстанции за идентификација и 
квантификација на производи на хидролиза преку спектроскопски и хроматографски 
методи или други методи со соодветна осетливост. 

1.7. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.7.1. Обновување (ефикасност) 
Анализата на барем два пуфер раствора или на нивни екстракти веднаш по 
додавањето на супстанцијата за испитување ја дава првата индиција за ефиксаноста 
на аналитичкиот метод и за воедначеноста на примена на постапката за 
супстанцијата за испитување. Ефикасноста во подоцнежните фази од 
експериментите се одредува на основа на раликите на масите (кога се користи 
означен материјал). Процентот на ефикасноста треба да е во границите 90% до 110% 
за означени и неозначени хемикалии (7). Во случај да е технички тешко да се 
постигне оваа стапка, прифатлива е ефикасност од 70 % за неозначени хемикалии, 
но треба да се приложи објаснување. 
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1.7.2. Повторливост и осетливост на аналитичкиот метод 

Повторливоста на аналитичкиот (-те) метод (-и) кој се користи за квантификација на 
супстанцијата за испитување и производите на хидролиза подоцна може да се 
провери преку повторена анализа на истите пуфер раствори (или на нивните 
екстракти), откако се формирале доволни количини производи на хидролиза за 
квантификација. 

Аналитичкиот метод треба да биде доволно осетлив за квантитативно да се утврдат 
концентрациите на супстанцијата за испитување до 10% или помалку од првичната 
концентрација. Доколку е соодветно, аналитичките методи треба да се доволно 
осетливи за квантификација на производи на хидролиза кои претставуваат 10% или 
повеќе од применетата концентрација (во кое било време во текот на истражувањето) 
до 25% или помалку од максималната концентрација. 

1.7.3. Интервали на доверба на кинетичките податоци за хидроанализа 

Интервалите на доверба треба да се пресметаат и претстават за сите коефициенти 
на регресионата права, константи на брзина, време на полураспаѓање и други 
кинетички параметри (на пр. DT50). 

1.8. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.8.1. Опрема и апаратура 

Истражувањето треба да се изврши во стаклени садови (на пр. епрувети, мали 
колби),  на темно и во стерилни услови, доколку е потребно, освен ако 
прелиминарните информации (како коефициентот на распределба на n-октанол-вода) 
не покажуваат дека супстанцијата за испитување може да се прилепи на стакло. Во 
такви случаи може да се користат алтернативни материјали (како тефлон). Можно е и 
олеснување на проблемот со прилепување за стакло со користење на еден или 
повеќе од следниве методи: 

— одредување на масата на супстанцијата за испитување и производите од 
хидролиза сорбирани во садот за испитување, 

— користење ултразвучна бања, 

— миење со растворувач на сите стаклени садови при секој интервал на земање 
примероци, 

— користење на формулирани производи, 

—   користење на зголемено количество на корастворувач при додавањето на 
супстанција за испитување во системот; ако се користи корастворувач, тој треба да не 
ја хидролизира супстанцијата за испитување. 

За инкубација на различни раствори за испитување обично е потребни водена бања 
со мешалка со контролирана температура или инкубатори со термостат. 

Неопходна е стандардна лабораториска опрема, особено: 

— pH метар,  

— аналитички инструменти како опрема за GC, ХПЛЦ и TLC, вклучувајќи соодветни 
детекциски системи за анализа на супстанции означени и неозначени со 
радиоизотопи или инверзен метод за разредување на изотопи, 

— инструменти за потребите на идентификација (на пр. MS, GC-MS, ХПЛЦ-MS, NMR итн.), 

— течен сцинтилаторски бројач, 

— инки за течно-течна екстракција, 

— инструменти за концентрирање на раствори и екстракти (на пр. ротирачки 
испарувач), 
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— уред за регулирање на температура (на пр. водена бања). Хемиски реагенси кои 
вклучуваат на пример: 

— органски растоворувачи со аналитичка чистота на пр. хексан, дихлорметан итн., 

— течност за сцинтилаторски бројач, 

— пуфер раствори (за детали види Оддел 1.8.3). 

Сите стаклени садови, аналитички чистата вода и пуфер растворите кои ќе се 
користат во хидролитичките испитувања треба да бидат стерилизирани. 

1.8.2. Примена на супстанција за испитување 

Супстанцијата за испитување се применува како воден раствор во различни пуфер 
раствори (види Додаток 3). Ако тоа е потребно за соодветно растворање, дозволена е 
употребата на мали количини на растворувачи кои се мешаат со вода (како на пр. 
ацетонитрил, ацетон, етанол) за примена или дистрибуција на супстанцијата за 
испитување, но таа обично не треба да надминува 1% v/v. Во случај на утврдена 
повисока концентрација на растворувачи (пр. во случај на слабо растворливи 
супстанци за испитување), тоа може да се дозволи само ако се докаже дека 
растворувачот не влијае врз хидролизата на супстанците за испитување. 

Рутинска употреба на приготвени по формула производи не е препорачана, бидејќи не 
може да се исклучи дека состојките кои се вклучени во формулацијата, може да влијаат 
на процесот на хидролиза. Сепак, во случај на супстанции за испитување кои се слабо 
растворливи во вода или на супстанции кои се прилепуваат на стакло (види Оддел 
1.8.1), користењето на формулиран материјал може да биде соодветна алтернатива. 

Треба да се користи една концентрација на супстанцијата за испитување; таа не 
треба да надминува 0,01 М или половина од концентрацијата на заситеност (види 
Додаток 1). 

1.8.3. Пуфер раствори  
Хидролитичкото испитување треба да се извршува при рН вредности од 4, 7 и 9. За 
таа цел, пуфер растворите треба да се подготват со аналитички чисти хемикалии и 
вода. Некои корисни пуфер системи се претставени во Додаток 3. Треба да се 
напомене дека искористениот пуфер систем може да влијае на степенот на 
хидролиза и доколку се воочат вакви промени, треба да се примени алтернативен 
пуфер систем26. 

рН на секој пуфер раствор треба да се провери со калибриран мерач на pН со 
точност од најмалку 0,1 на бараната температура. 

1.8.4. Услови на испитување 

1.8.4.1. Температура на испитување 

Хидроаналитичките експерименти треба да се извршуваат на константна 
температура. За целите на екстраполација, важно е температурата да се одржува во 
границите ± 0,5 oC. 

Ако хидролитичното однесување на супстанцијата за испитување е непознато, треба 
да се изврши прелиминарно испитување (ниво 1) на температура од 50 oC. 
Кинетичките испитувања на повисоко степен треба да се извршуваат на минимум три 
температури (вклучувајќи испитување на 50 oC), освен ако супстанцијата за 
испитување е стабилна на хидролиза, како што е покажано при испитувањето во ниво 
1. Препорачаниот опсег на температурата е 10-70 oC (по можност најмалку еднаш да 
се искористи температура под 25 oC), што ги опфаќа не само температурата од 25 oC 
а која се поднеува извештај за испитување, туку и повеќето температури кои се 
појавуваат во пракса. 

                                                           
26 Мебеј и Мил препорачуваат употреба на бор или ацетатен пуфер наместо фосфат (11). 
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1.8.4.2. Светлина и кислород 

Сите хидролитички испитувања треба да се извршат со користење на соодветен 
метод за да се избегнат фотолитички влијанија. Треба да се преземаат сите 
соодветни мерки за да се избегне оксидација (на пр. 5-минутно вдувување на хелиум, 
азот или аргон пред подготовка на растворот). 

1.8.4.3. Времетраење на испитувањето 

Прелиминарното испитување треба да трае 5 дена, а испитувањата на повисоко ниво 
треба да се спроведуваат се додека 90 % од исоутѕваната супстанца не се 
хидролизира или 30 дена, во зависност од тоа што ќе се случи прво. 

1.8.5. Извршување на испитувањето 

1.8.5.1. Прелиминарно испитување (ниво 1) 

Прелиминарното испитување се изведува на 50 ± 0,5 oC и рН 4,0, 7,0 и 9,0. Ако после 
5 дена хидролизата која се следи е помала од 10 %(t0,5 25 oC> 1 година), супстанцијата 
за испитување се смета за хидролитички стабилна и обично не се потребни 
дополнителни испитувања. Ако е познато дека супстанцијата е нестабилна на 
амбиентална температура27, тогаш не е потребно прелиминарно испитување. 
Аналитичкиот метод треба да е доволно прецизен и осетлив за да може да открие 
намалување од 10 % во првичната концентрација. 

1.8.5.2. Хидролиза на нестабилни супстанции (ниво 2) 

Испитувањето на повисоко ниво (напредно) треба да се изврши при рН вредности при 
кои супстанцијата за испитување се покажала нестабилна во прелиминарното 
испитување. Пуфер растворите на супстанцијата за испитување треба да се 
одржуваат термостатски на избраните температури. За испитување на реакцијата од 
прв ред, секој реакциски раствор треба да се анализира во временски интервали кои 
овозможуваат да се добијат најмалку шест раздалечени точки, обично помеѓу 10% и 
90% хидролиза на супстанцијата за испитување. Треба да се отстранат посебни 
примероци за повторно испитување (минимум два примерока кои се чуваат во 
одделни реакциски садови) и нивната содржина да се анализира во секој од шестте 
интервали за земање примероци (за најмалку дванаесет точки со податоци од 
повторното испитување). Се смета дека не е соодветно да се користи еден збирен 
примерок од кој се вадат поединечни аликвоти од растворот за испитување во секој 
интервал за испитување, бидејќи не овозможува анализа на варијабилноста на 
податоците и може да доведе до проблеми со загадување на растворот за 
испитување. Испитувањата за потврда на стерилност треба да се извршат на крајот 
на испитувањето од повисоко ниво (т.е. при 90%-на хидролиза или 30 дена). Меѓутоа, 
ако не е забележано разградување (т.е. трансформација), се смета дека 
испитувањето за стерилност не е потребно. 

1.8.5.3. Идентификација на продукти од хидролиза (Ниво 3) 

Сите значајни продукти од хидролизата, барем овие кои претставуваат > 10% од 
применетата доза треба да бидат идентификувани со соодветни аналитички методи. 

1.8.5.4. Испитувања по избор 

Може да бидат потребни дополнителни испитувања при pH вредности различни од 4, 
7 и 9 за хидролитички нестабилни супстанции за испитување. На пример, за 
физиолошки цели понекогаш е потребно испитување во услови со поголема киселост 
(на пр. рН 1,2), со користење на една физиолошки соодветна температура (37 oC). 

 

                                                           
27 Таквите информации можат да доаѓаат од други извори, како што се податоци од хидролиза на 
структурно слични соединенија од литература или од други прелиминарни, полуквантитативни 
испитувања со хидролиза на супстанција за испитување во рана фаза на развој. 
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2. ПОДАТОЦИ 

Количините на супстанцијата за испитување и на продуктите од хидролиза, доколку е 
соодветно, треба да се претстават како процент од применетата почетна 
концентрација и, кога е соодветно, како mg/L за секој интервал на земање на 
примероци и за секоја pH и температура на испитување. Покрај тоа, рамнотежата на 
масата треба да се претстави во проценти од првично применетата концентрација, 
кога се користи означена супстанција за испитување. 

Треба да се даде графички приказ на логаритамски трансформирани податоци за 
концентрациите на супстанцијата за испитување во однос на времето. Треба да се 
идентифицираат сите значајни продукти на хидролизата, барем оние кои 
претставуваат ≥ 10% од применетата доза и нивните логаритамски трансформирани 
концентрации треба да се нанесат графички на ист начин како и главната супстанција 
за да се покаже нивниот степен на формирање и намалување. 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Попрецизно одредување на времето на полуживот или вредностите на DT50 треба да 
се добие преку пресметување на соодветниот кинетички модел. Треба да се наведат 
времето на полуживот и/или вредностите на DT50 (вклучувајќи граници на доверба) за 
секоја pH и температура, заедно со опис на користениот модел, видот на кинетиката 
и коефициентот на корелација (r2). Доколку е соодветно, пресметувањата треба да се 
применат и на продуктите на хидролизата. 

Во случај на истражувања спроведени на различни температури, константите за 
брзина на хидролизата од псевдо прв ред (kobs) треба да се опишат како функција на 
температурата. Пресметката треба да се заснова на поделбата на kobs на константи 
на хидролиза во кисела, неутрална и базна средина (kH, kneutral, и kOH соодветно) и на 
Арениусова равенка: 

 
каде што Ai и Bi се константи за отсечката и за нагибот на правата добиена со 
регресиона анализа на вредноста ln ki во однос на реципрочната вредност на 
апсолутната температура во келвини (Т). Со користење на Арениусовата равенка која 
ги озразува врските меѓу константата за хидролиза во кисела, неутрална и базна 
средина,може да се пресмета вредноста на константите за кинетика од псевдо прв 
ред и на тој начин и времето на полуживот за други температури кај кои не е можно 
директното експириментално одредување на константите (10). 

2.2. ОЦЕНУВАЊЕ И ТОКЛУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Повеќето хидролитички реакции се одигруваат по кинетика од прв ред, поради што 
времето на полуживот е независно од концентрацијата (види равенка 4 во Додаток 2). 
Ова обично овозможува примена на лабораториски резултати добиени при 10-2 до 10-3 
М во природни услови (≤ 10-6 М) (10). Мабеј и Мил (11) дале неколку примери за 
корелација помеѓу степенот на хидролиза измерен во испитувања во чисти и 
амбиентални води за различни хемикалии, под услов да се измерени и pH и 
температурата. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Извештајот од испитувањето треба да ги вклучува барем следниве информации: 
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Супстанција за испитување: 

— општ назив, хемиски назив, CAS број, структурна формула (вклучувајќи место на 
ознаката кога се користи радиоактивно означен материјал) и соодветните физичко-
хемиски својства (види Оддел 1.5); 

— степен на чистота (онечистувања)на супстанцијата за испитување, 

— чистота на ознаката и на означената хемикалија, како и моларна активност (каде 
што е соодветно). 

— Пуфер раствори: 

— датуми и детали за подготовка, 

—  искористени пуфери и вода, 

— моларност и pH на пуфер растворите.  
 

Услови на испитување: 

— датуми на извршување на истражувањата, 

— количество на применета супстанција за испитување, 

— метод и растворувачи (вид и количество) искористени за примена на супстанцијата 
за испитување, 

— волумен на инкубирани пуфер раствори на супстанцијата за испитување, 

— опис на искористениот систем за инкубација, 

— pH и температура за време на истражувањето, 

— време на земање примероци, 

— метод(и) на екстракција, 

— методи на квантификација и идентификација на супстанцијата за испитување и 
нејзини производи од хидролиза во пуфер раствори, 

— број на повторувања.  

—  

— Резултати: 

— повторливост и осетливост на искористените аналитички методи, 

— повраток (ефикасност) (процентните вредности за валидно истражување се 
наведени во Оддел 1.7.1), 

— податоци од повторувањата и просечни вредности прикажани во табеларна 
форма, 

— рамнотежа на масата за време и на крајот на истражувањата (кога се користат 
означени супстанции за испитување), 

— резултати од прелиминарно испитување, 

— дискусија и толкување на резултатите, 

— сите изворни податоци и слики. 

Следниве информации се потребни само ако е определен степенот на хидролиза: 

— графички приказ на концентрациите во однос на времето за супстанциите за 
испитување и, каде што е соодветно, за продуктите на хидролиза при секоја pH 
вредност и температура; 
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— табели со резултати од Арениусовата равенка за температура 20 oC/25 oC со pH, 
константна брзина [час-1 или ден-1], време на полуживот или DT50, температура [oС], 
вклучувајќи ги границите на доверба и коефициетните на корелација (r2) или 
споредливи информации; 

— предложен пат на хидролиза. 
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 Додаток 1 
Шема на хидролитичко испитување на повеќе нивоа 

 

MK јазик: 
Yes = да 

No = не 
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Is the water solubility of the test supstance > 2 • 10-2 M? = Дали растворливоста во вода на 
супстанцијата за испитување е > 2 • 10-2 M? 

Prepare a solution in buffer of ≤ 10-2 M = Подгответе раствор во пуфер ≤ 10-2 M 

Prepare a half-saturated solution in buffer = Подгответе полузаситен раствор во пуфер 

Is the test supstance known to be unstable hydrolytically? = Дали е познато дека супстанцијата е 
хидролитички нестабилна? 

Conduct preliminary test for 5 days at pH 4, 7, 9 at 50 °C = Извршете претходно испитување 5 
дена со pH 4, 7, 9 на 50 °C 

Interim assessment: Is < 10 % of the test supstance hydrolysed in 5 days* (t0.5 > 1 y at 25 °C)? = 
Претходна проценка: Дали < 10 % од супстанцијата за испитување се хидролизира за 5 дена 
(t0.5 > 1 y на 25 °C)? 

Conduct hydrolysis test in 3 temperatures in range in 10 – 70 °C and determine the hydrolysis rate for 
25 °C = Извршете хидролитички тест при 3 температури во опсег од 10 – 70 °C и одредете ја 
хидролитичката стапка за 25 °C 

Interim assessment: Hydrolysis product(s) formed in significant amount (≤ 10%) in pH ranges 4-9 at 
25 °C = Претходна проценка: Производ(-и) од хидролиза формирани во значителен износ (≤ 
10%) при pH од 4-9 на 25 °C 

Expert judgement of the relevance of and need for identification of hydrolysis products = Стручна 
проценка на релевантноста и потреба од идентификација на проидуктгите од хидролиза 

Isolate and identify hydrolysis product(s) = Продуктите од хидролиза се изолира(-ат) и 
идентификува(-ат) 

No furder hydrolysis tests = Не се потребни дополнителни хидролитички испитувања 
* 10 % hydrolysis of a test supstance at 50 °C corresponds to a half-life of approx. 30 days which 
corresponds to a value of approx. 1 year at 20 °C. 
* 10 % -тна хидроанализа на супстанција за испитување на 50 °C одговара на времето на 
полуживот од приближно 30 дена што приближно одговара на вредност од 1 година на 20 °C. 

 Додаток 2 

Дефиниции и единици 

Меѓународниот систем на единици (SI) треба да се користат во секој случај. 

Супстанција за испитување: секоја супстанција, без разлика дали се работи за 
основно соединение или соодветни производи на трансформација. 

Производи на трансформација: сите супстанции добиени како резултат на реакции 
на биотични или абиотични трансформација на супстанцијата за испитување. 

Продукти на хидролиза: сите супстанции добиени како резултат на реакции на 
хидролитичка трансформација на супстанцијата за испитување. 

Хидролизата  е реакција на супстанција за испитување RX со вода со замена на X 
групата со ОН во центарот на реакцијата: 

RX + HOH → ROH + HX        [1] 

Брзината со која концентрацијата на RXсе  намалува во овој поедноставен процес е 
дадена преку 

брзина = k [H2O] [RX]  реакција од втор ред 

или 

брзина = k [RX]  реакција од прв ред 
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во зависност од стапката со која се одредува брзината. Поради присуството на вода 
во многу поголеми количини во споредба со супстанцијата за испитување, овој тип 
реакција обично се опишува како реакција од псевдо прв ред каде што утврдената 
константа на брзина е дадена со следнава формула: 

kobs = k [H2O]          [2] 

и може да се изрази со изразот (*) 

каде што: 

t = време 

а Co, Ct =концентрации на RX за време 0 и t. 

The units of this constant have the dimensions of (time)-1 and the half-life of the reaction (time for 
50 % of RX to react) is given by 

 
Време на полуживот: (t0,5) е времето потребно за 50%-тна хидролиза на 
супстанцијата за испитување кога реакцијата може да се опише како кинетика од прв 
ред, тоа е независно од концентрацијата. 

ДТ50 (Време на исчезнување 50): е времето за кое концентрацијата на супстанцијата 
за испитување е намалена за 50%; тоа е различно од времето на полуживот t0,5 ако 
реакцијата не ме да се опише како кинетика од прв ред. 

(*) Ако графичкиот приказ на логаритамски трансформираните податоци во однос на 
времето не ја покажува линеарната функција (изедначени со брзината на реакцијата 
од прв ред), тогаш за одредување на константата за брзината на хидролиза на 
соединението за испитување не е соодветно да се користи равенката [3]. 

Оценка на k при различна температура 

Кога константите за брзина се познати за две температури, константите на брзината 
на други температури можат да се пресметаат со користење на Арениусовата 
равенка: 

Со графичкиот приказ на ln k во однос на 1/T се добива права линија со наклон - E/R 

каде што: 
k = константа на брзината мерена на различни температури 
E = енергија на активација [kJ/mol] 
T = апсолутна температура [K] 
R = константа на гас [8,314 J/mol.K] 

Енергијата на активација е пресметана преку регресивна анализа или преку следнава 
равенка: 

 
каде што: Т2 > Т1
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 Додаток 3 
Пуфер системи 

А.     КЛАРК И ЛУБС: 
Пуфер смеси на КЛАРК и ЛУБС (*) 

Состав pH 
0,2 N HCl и 0,2 N KCl на 20 °C 

47,5 ml HCl + 25 ml KCl разреден до 100 ml 1,0 
32,25 ml HCl + 25 ml KCl разреден до 100 ml 1,2 
20,75 ml HCl + 25 ml KCl разреден до100 ml 1,4 
13,15 ml HCl + 25 ml KCl разреден до 100 ml 1,6 
8,3 ml HCl + 25 ml KCl разреден до 100 ml 1,8 
5,3 ml HCl + 25 ml KCl разреден до 100 ml 2,0 
3,35 ml HCl + 25 ml KCl разреден до 100 ml 2,2 

0,1 M калиум бисулфат + 0,1 N HCl на 20 °C 

46,70 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 2,2 
39,60 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 2,4 
32,95 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 2,6 
26,42 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 2,8 
20,32 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 3,0 
14,70 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 3,2 
9,90 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 3,4 
5,97 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 3,6 
2,63 ml 0,1 N HCl + 50 ml бисулфат до 100 ml 3,8 

0,1 M калиум бисулфат + 0,1 N NaOH на 20 °C 

0,40 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 4,0 
3,70 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 4,2 
7,50 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 4,4 
12,15 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 4,6 
17,70 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 4,8 
23,85 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 5,0 
29,95 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 5,2 
35,45 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 5,4 
39,85 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 5,6 
43,00 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 5,8 
45,45 ml 0,1 N NaOH + 50 ml бисулфат до 100 ml 6,0 

* pH вредностите наведени во оваа табела се пресметуваат од потенцијалните мерки 
со користење на равенката на Серенсен (1909). Сродните pH вредности се 0,04 
единици повисоки од вредностите во табелата. 
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Пуфер смеси на КЛАРК и ЛУБС (Продолжение) 
 

0,1 M монокалиум фосфат + 0,1 N NaOH на 20 °C 

5,70 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 6,0 

8,60 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 6,2 

12,60 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 6,4 

17,80 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 6,6 

23,45 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат доo 100 ml 6,8 

29,63 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 7,0 

35,00 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 7,2 

39,50 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 7,4 

42,80 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 7,6 

45,20 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 7,8 

46,80 ml 0,1 N NaOH + 50 ml фосфат до 100 ml 8,0 

0,1 M H3BO3 во 0,1 M KCl + 0,1 N NaOH на 20 °C 

2,61 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 7,8 

3,97 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 8,0 

5,90 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 8,2 

8,50 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 8,4 

12,00 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 8,6 

16,30 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 8,8 

21,30 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 9,0 

26,70 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 9,2 

32,00 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 9,4 

36,85 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 9,6 

40,80 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 9,8 

43,90 ml 0,1 N NaOH + 50 ml борна киселина до 100 ml 10,0 

 

Б.     КОЛТОФ И ВЛЕШУВЕР: 
Цитратни пуфери според КОЛТОФ И ВЛЕШУВЕР 

 
Состав pH 

0,1 M монокалиум цитрат и 0,1 N HCl на 18 °C* 

49,7 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 2,2 

43,4 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 2,4 

36,8 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 2,6 

30,2 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 2,8 
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23,6 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 3,0 

17,2 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 3,2 

10,7 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 3,4 

4,2 ml 0,1 N HCl + 50 ml цитрат до 100 ml 3,6 

0,1 M монокалиум цитрат и 0,1 N NaOH на 18 °C* 

2,0 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 3,8 

9,0 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 4,0 

16,3 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 4,2 

23,7 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 4,4 

31,5 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 4,6 

39,2 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 4,8 

46,7 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 5,0 

54,2 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 5,2 

61,0 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 5,4 

68,0 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 5,6 

74,4 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 5,8 

81,2 ml 0,1 N NaOH + 50 ml цитрат до 100 ml 6,0 
* Се додава мал кристал на тимол или слична супстанција за да се спречи растот на 
мувлата. 

 

В.     СЕРЕНСЕН 

Борна смеса според СЕРЕНСЕН 

 
Состав Валбум, pH на 

ml боракс ml HCl/NaOH 

Серенсен 

18 °C 10 °C 40 °C 70 °C 

0,05 M боракс + 0,1 N HCl 

5,25 

5,50 

5,75 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

4,75 

4,50 

4,25 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

7,62 

7,94 

8,14 

8,29 

8,51 

8,08 

8,80 

8,91 

9,01 

9,09 

9,17 

9,24 

7,64 

7,98 

8,17 

8,32 

8,54 

8,72 

8,84 

8,96 

9,06 

9,14 

9,22 

9,30 

7,55 

7,86 

8,06 

8,19 

8,40 

8,56 

8,67 

8,77 

8,86 

8,94 

9,01 

9,08 

7,47 

7,76 

7,95 

8,08 

8,28 

8,40 

8,50 

8,59 

8,67 

8,74 

8,80 

8,86 
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0,05 M боракс + 0,1 N NaOH 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 

6,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

9,24 

9,36 

9,50 

9,68 

9,97 

9,30 

9,42 

9,57 

9,76 

10,06 

9,08 

9,18 

9,30 

9,44 

9,67 

8,86 

8,94 

9,02 

9,12 

9,28 

 

Фосфатна смеса според СЕРЕНСЕН 

 
Состав pH 

0,0667 M монокалиум фосфат + 0,0667 M динатриум фосфат на 20 °C 

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 

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 

 

В.8.        ТОКСИЧНОСТ ЗА ЗЕМЈЕНИ ЦРВИ 

ИСПИТУВАЊЕ СО ВЕШТАЧКА ПОЧВА 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

При ова лабораториско испитување, супстанцијата за испитување се додава на 
вештачка почва во која по 14 дена се ставаат земјени црви. По овој период (и, по 
желба, по 7 дена) се проверува леталниот ефект на супстанцијата врз земјените црви. 
Испитувањето предвидува метод за релативно брз начин на проверка на ефектот на 
хемикалиите врз земјените црви кај внесувањето преку кожа и преку исхрана. 

1.2. ДЕФИНИЦИЈА И ЕДИНИЦА 

LC50: концентрацијата на дадена супстанција за која е проценето дека убива 50 % од 
експерименталните животни во периодот на испитување. 
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1.3. РЕФЕРЕНТНА СУПСТАНЦИЈА 

Референтната супстанција се користи периодично како средство кое покажува дека 
осетливоста на системот за испитување не е значително променета. 

За референта супстанција се препорачува аналитички чист хлороацетамид. 

1.4. НАЧЕЛО НА ИСПИТУВАЊЕТО 

Почвата е променлива средина, така што за ова испитување се користи дефинирана 
вештачка глинеста почва. Возрасните земјени црви од видот Eisenia foetida (видете 
забелешки во Додаток) се чуваат во одредена вештачка почва, третирана со 
различни концентрации од супстанцијата за испитување. Содржината на садовите се 
шири на подлога 14 дена (и, по желба, 7 дена), по почетокот на испитувањето и се 
пребројуваат земјените црви кои преживеале при секоја концентрација. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Испитувањето треба да обезбеди максимална повторливост во однос на супстратот и 
организмите за испитување. На крајот на испитувањето смртноста на контролите не 
треба да надминува 10%, инаку испитувањето би било невалидно. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ1.6.1. 

 Материјали 
1.6.1.1.       Супстрат за испитување 
Како основен супстрат за испитување се користи одредена вештачка почва. 
(а) Основен супстрат (процентите се во однос на сува маса) 

— 10% тресет (со рН што е можно поблиску до 5,5-6,0 без видливи остатоци од 
растенија и фино смелен). 

— 20% каолин глина, по можност со повеќе од 50% каолин, 

— околу 69 % индустриски кварцен песок (преовладува фин песок со над 50% 
честички со големина од 0,05 до 0,2 mm). Ако супстанцијата не се дисперзира 
доволно во вода, треба да се остават 10 g на сад за испитување за подоцнежно 
мешање со супстанцијата за испитување, 

— околу 1% калциум карбонат (СаСО3), во прав, хемиски чист, додаден за 
постигнување на рН 6,0 ± 0,5. 

(б) Супстрат за испитување 

Супстратот за испитување го содржи основниот супстрат, супстанцијата за 
испитување и дејонизираната вода. 

Содржината на вода е околу 25 до 42 % од сувата тежина на основниот супстрат. 
Содржината на водата на супстратот се определува со сушење на примерок до 
постојано тежина на 105 oC. Најважниот критериум е дека вештачката почва треба да 
биде влажна, но не прекриена со вода. При мешањето треба да се внимава да се 
добие рамномерна распоределба на супстанцијата за испитувањето и на супстратот. 
Треба да се наведе начинот на внесување на супстанцијата за испитување во 
супстратот. 

(в) Контролен супстрат 

Контролниот супстрат содржи основниот супстрат и вода. Ако се користи адитив, 
дополнителната контрола треба да содржи иста количина од адитивот. 

1.6.1.2.       Садови за испитување 

Стаклените садови со волумен околу еден литар (соодветно затворени со пластични 
капаци, саатно стакло или пластична фолија со отвори за вентилација), наполнети со 
одредена количина влажна експериментален или контролен супстрат кој е 
еквивалентен на 500 g сува тежина на супстратот. 
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1.6.2. Услови на испитување 

Садовите треба да се чуваат во климатски комори на температура 20 ± 2 oС со 
постојано осветлување. Интензитетот на светлината треба да биде 400 до 800 lux. 

Периодот на испитување трае 14 дена, но, по избор, смртноста може да се забележи 
седум дена по почетокот на испитувањето. 

1.6.3. Постапка на испитување 

Концентрации за испитување 

Концентрациите на супстанцијата за испитување се изразуваат како тежина на сува 
маса од основниот супстрат (mg/kg). 

Испитување за одредување на опсегот 

Опсегот на концентрациите кои предизвикуваат смртност од 0 до 100 % може да се 
определи со помош на испитување за определување на опсегот и да се добијат 
информации за опсегот на концентрациите кои се користат во крајното испитување. 

Супстанцијата треба да се испитува при следниве концентрации: 1000; 100; 10; 1; 0,1 
mg супстанција/килограм супстрат за испитување (сува тежина). 

Ако треба да се изврши целосно крајно испитување, за испитување за одредување  
на опсегот доволна е една испитна серија по концентрација и една за нетретирана 
контрола, секоја со по 10 црви. 

Крајно испитување 

Резултатите од испитувањето за определување на опсегот се користат за избор на 
најмалку пет концентрации во геометриски серии кои покриваат опсег од 0 до 100 % 
смртност и кои се разликуваат за постојан фактор кој не надминува 1,8. 

Испитувањата кои ги користат овие серии од концентрации треба да ја даваат 
вредноста на LC50 и нејзините граници на доверливост да бидат што попрецизно 
проценети. 

При крајните испитувања се користат најмалку четири серии за испитување по 
концентрација и четири нетретирани контроли, секоја со по 10 црви. Резултатите од 
овие серии повторувања се дадени како средна вредност и стандардно отстапување. 

Кога две последователни концентрации со коефициент 1,8 даваат само 0 % и 100 % 
смртност, овие две вредности се доволни за да го покажат опсегот во рамките на кој 
спаѓа LC50. 

Смеса од основниот супстрат за испитување и супстанцијата за испитување 

Секогаш кога е можно, супстратот за испитување треба да биде подготвен без 
никакви додатоци, освен вода. Непосредно пред почетокот на испитувањето, 
емулзијата или дисперзијата на супстанцијата за испитување во дејонизирана вода 
или друг растворувач и се меша со основниот супстрат за испитување или се 
распрскува рамномерно врз него со фин хроматографски или друг сличен 
распрскувач. 

Ако супстанцијата за испитување не е растворлива во вода, таа може да се раствори 
во што е можно помал волумен на соодветен органски растворувач (на пр. хексан, 
ацетон или хлороформ). 

Само агенсите кои се слабо испарливи можат да се користат за растворање, дисперзирање 
или емулгирање на супстанцијата за испитување. Пред употреба супстратот за 
испитување треба да се проветри.  Количеството на испарена вода треба да се 
надомести. Контролата треба да ја содржи иста количина од секој агенс. 

Ако супстанцијата за испитување не е растворлива и не може да се дисперзира или 
емулгира во органски растворувачи, 10 g од смесата од фино бланширан кварцен 
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песок и одредена количина од супстанцијата за испитување потребна за обработка на 
500 g сува тежина од вештачката почва се мешаат со 490 g сува тежина од 
супстратот за испитување. 

За секоја серија за испитување се подготвува стаклен сад со одредена количина 
влажен супстрат за испитување кој е еквивалентен на 500 g сува тежина и на 
површината на супстратот за испитување се ставаат 10 земјени црви кои се 
аклиматизирани 24 часа во сличен влажен основен супстрат кои потоа се измиваат 
брзо, а остатокот од вода се апсорбира со филтер хартија пред нивната употреба. 

Садовите се покриваат со перфорирани пластични капачиња, саатно стакло или со 
филм за да се спречи сушење на супстратот и се чуваат во експериментални услови 
во текот на 14 дена. 

Проценката се прави 14 дена (и, по избор, седум дена), по започнување на 
испитувањето. Супстратот се шири на плочка од стакло или не’рѓосувачки челик. 
Земјените црви се прегледуваат и се определува бројот на преживеани земјени црви. 
Земјените црви се сметаат за мртви ако не реагираат на лесен механички стимул на 
предниот крај. 

Кога на седмиот ден се прави прегледување, садот повторно се полни со супстрат и 
преживеаните земјени црви повторно се ставаат на површината на истиот супстрат за 
испитување. 

1.6.4. Организми за испитување 

Организмите за испитување треба да бидат возрасни индивидуи од видот Eisenia 
foetida (види забелешка во Додаток) (стари најмалку два месеци со клителум) со 
мокра тежина од 300 до 600 mg. (За методот на одгледување видете Додаток.) 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Се наведуваат концентрациите на супстанцијата за испитување со упатување на 
соодветните проценти на мртви земјени црви. 

Ако се добијат соодветни податоци, треба да се одредат вредноста на LC50 и границата на 
доверливост (p = 0,05) со користење на стандардни методи (Личфилд и Вилкоксон, 1949, 
за еквивалентен метод). Вредноста LC50 треба да биде претставена како mg 
супстанција за испитување на килограм супстрат за испитување (сува тежина). 

Доколку наклонот на кривата на концентрацијата е преголем за да се овозможи 
пресметување на LC50, доволна е графичка оценка на оваа вредност. 

Кога две последователни концентрации со коефициент 1,8 даваат само 0 % и 100 % 
смртност, овие две вредности се доволни за да го покажат опсегот во рамките на кој спаѓа 
LC50. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Доколку е можно, извештајот од испитувањето го содржи следново: 

— изјава дека испитувањето е спроведено во согласност со критериумите за 
квалитет наведени погоре, 

— извршено испитување (испитување за одредување на опсегот и/или крајно 
испитување), 
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— точен опис на условите за испитување или тврдење дека испитувањето е 
извршено во согласност со методот; треба да се наведат сите отстапувања, 

— точен опис на начинот на кој супстанцијата за испитување е измешана во 
основниот супстрат за испитување, 

— информации за организмите за испитување (вид, возраст, средна вредност и 
опсег на тежина, услови на чување и одгледување, доставувач), 

— метод кој се користи за одредување на LC50, 

— резултати од испитувањето, вклучувајќи ги сите искористени податоци, 

— опис на воочените симптоми или на промените во однесувањето на организмите 
за испитување, 

— смртност при контролите, 

— LC50 или највисока концентрација за испитување без смртност и најниската 
концентрација за испитување со смртност од 100%, 14 дена (и, по избор, седум дена), 
по почетокот на испитувањето, 

— графички приказ на кривата на концентрација/реакција, 

— резултати добиени со референтна супстанција, без разлика дали е во врска со 
ова испитување или од претходни испитувања на контролата на квалитетот. 

 

4. ДЕЛА 

1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 207, Decision of the Council C(81)30 final. 

2) Edwards, C. A. and Lofty, J. R., 1977, Biology of Earthworms, Chapman and Hall, 
London, p. 331. 

3) Bouche. M. B., 1972, Lombriciens de France, Ecologie et Systematique, Institut 
National de la Recherche Agronomique, p. 671. 

4) Litchfield, J. T andWilcoxon, F., A simplified method of evaluation dose effect 
experiments. I. Pharm. Exp. Therap., vol. 96, 1949, p. 99. 

5) Commission of the European Communities, Development of a standardised laboratory 
method for assessing the toxicity of chemical substances to earthworms, Report EUR 8714 
EN, 1983. 

6) Umweltbundesamt/Biologische Bundesanstalt für land- und Forstwirtschaft, Berlin, 
1984, Verfahrens-vorschlag ‘Toxizitätstest am Regenwurm Eisenia foetida in künstlichem 
Boden’, in: Rudolph/Boje, Ökotoxikologie, ecomed, Landsberg, 1986. 

 Додаток 

Одгледување и чување на црвите пред испитување 

За одгледување на животните, од 30 до 50 возрасни црви се ставаат во кутија за 
одгледување со свеж супстрат и се вадат по 14 дена. Овие животни можат да се 
користат за понатамошни серии за одгледување. Земјените црви изведени од кукли 
се користат за испитување кога ќе созреат (по два или три месеци во пропишаните 
услови). 

Услови на чување и одгелдување 

Клима комора:   температура 20 ± 2 oC, по можност со непрекинато осветлување 
(интензитет од 400 до 800 lux). 

Кутии за одгледување:      соодветни плитки садови од 10 до 20 L волумен. 

Супстрат: Eisenia foetida може да се одгледуваат во измет од различни животни. Како 
средина за одгледување се препорачува да се користи мешавина која содржи 50% 
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тресет и 50% измет од крава или коњ. Средината треба да има pH вредност од околу 
6 до 7 (регулирана со калциум карбонат) и ниска јонска спроводливост (помалку од 6 
mmhos или 0,5 % концентрација на сол). 

Супстратот треба да биде влажен, но не премногу воден. 

Освен горенаведениот метод може да се користат и други успешни постапки. 

Забелешка: Постојат две раси Eisenia foetida кои некои таксони ги делат на видови 
(Буш, 1972). Тие се морфолошки слични, но едниот, Eisenia foetida foetida, има 
типични попречни пруги или прстенести на сегменти, а другиот, Eisenia foetida andrei, 
тоа недостасува, но прошарана е со црвеникава боја. Кога е можно, треба да се 
користи Eisenia foetida andrei. Ако постои расположлива методологија, можат да се 
користат и други видови. 

 

В.9. БИОРАЗГРАДЛИВОСТ 

ЦАН-ВЕЛЕНСОВО ИСПИТУВАЊЕ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Целта на методот е да се оцени потенцијалната крајна биоразградливост на 
растворливи во вода, неиспарливи органски соединенија кога се изложени на 
релативно високи концентрации на микроорганизми во статично испитување. 

Можно е да дојде до физичко-хемиска адсорпција на суспендираните цврсти материи 
и тоа треба да се земе предвид при толкување на резултатите (види 3.2). 

Супстанциите кои ќе се испитуваат се користат во концентрации кои одговараат на 
вредностите на ДОЦ во опсегот од 50 до 400 mg/l или вредностите на ЦОД во опсегот 
од 100 до 1000 mg/l (ДОЦ = растворен органски јаглерод; ЦОД = хемиска побарувачка 
од кислород). Предноста на овие релативно високи концентрации е нивната 
аналитичка постојаност. Соединенијата со токсични својства можат да го одложат или 
да го спречат процесот на разградување. 

При овој метод, концентрацијата на растворен органски јаглерод или на хемиската 
побарувачка од кислород се користат за проценување на крајната биоразградливост 
на супстанцијата за испитување. 

Со истовремената употреба на специфичен аналитички метод може да се процени 
примарната биоразградливост на супстанцијата (исчезнување на матичната хемиска 
структура). 

Методот се применува само за оние органски супстанции за испитување при 
концентрациите кои се користат во испитувањето: 

— се растворливи во вода при условите за испитување, 

— имаат занемарлив притисок на пареа при условите за испитување, 

— не спречуваат бактерии, 

— се адсорбират во ограничена мера во рамките на системот за испитување, 

— не се губат при формирање од раствор за испитување, 

Информациите за релативен сооднос на основните компоненти на материјалот за 
испитување ќе бидат корисни за толкување на добиените резултати, особено во 
случај кога резултатите се ниски или на граница. 

Информациите за токсичноста на хемикалијата за микроорганизми се корисни при 
толкувањето на ниски вредности и при изборот на соодветни концентрации за 
испитување. 
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1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Вредноста на разградувањето добиена на крајот од испитувањето се наведува како 
„Биоразградливост од Цан-Веленсово испитување“: 

 
каде што: 

ДТ = биоразградливост (%) за време Т, 

ЦА = вредности на ДОЦ (или ЦОД) во смесата за испитување измерени три часа пред 
почетокот на испитувањето (mg/l) 

(ДОЦ 0 растворен органски јаглерод, ЦОД = хемиска побарувачка од 
кислород),  

ЦТ = вредности на ДОЦ или ЦОД во смеса за испитување за време на земање 
примероци (mg/l),  

ЦБ = вредности на ДОЦ или ЦОД при слепа проба за време на земање примероци 
(mg/l),  

ЦБА = вредности на ДОЦ или ЦОД при слепа проба, измерени три часа пред 
почетокот на испитувањето (mg/l). 

Степенот на разградување се заокружува до најблискиот цел процент. 

Процентот на разградување се претставува како процент од намалување на ДОЦ 
(или на ЦОД) од супстанцијата за испитување. 

Разликата помеѓу измерената вредност по три часа и пресметаната или, по можност, 
измерената почетна вредност, може да даде корисни информации за елиминирање 
на супстанцијата (види 3.2. Толкување на резултатите). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтните супстанции можат да бидат корисни при испитување на нови 
супстанции; сепак, сè уште не можат да се препорачаат посебни референтни 
супстанции. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Во стаклен сад со волумен од еден до четири литри, опремен со мешалка и аератор, 
се ставаат заедно активен талог, минерални нутриенти и материјалот за испитување 
како единствен извор на јаглерод во воден раствор. Смесата се промешува и аерира 
на температура од 20 до 25 oС под дифузно осветлување или во темна просторија во 
период до 28 дена. Процесот на разградување се следи преку одредување на 
вредностите на ДОЦ (или на ЦОД) во филтриран раствор, дневно или во други 
соодветни редовни временски интервали. Односот на отстранет ДОЦ (или ЦОД) по 
секој интервал и вредноста добиена три часа по почетокот, се изразува како процент 
на биоразградливост служи и како мерка за степенот на разградување во тој момент. 
Графички се нанесува резултатот во однос на времето за да се добие кривата на 
биоразградливост. 

Ако се користи специфичен аналитички метод, може да се измерат промените во 
концентрацијата на матичната молекула поради биоразградливост (примарна 
биоразградливост). 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

При кружното испитување е докажана задоволителна обновливост на ова 
испитување. 
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Чувствителноста на методот во голема мера се определува со варијабилноста на 
слепата проба и, во помала мера, со точноста на определување на растворен 
органски јаглерод и нивото на соединението за испитување во течноста. 

1.6. ОПИС НА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

1.6.1.1. Реагенси 

Вода за испитување: вода за пиење со содржина на органски јаглерод <5 mg/l. 
Концентрацијата на калциум и магнезиум јони заедно не треба да надминува 2,7 
mmol/l; во спротивно, треба соодветно да се разреди со дејонизирана или 
дестилирана вода. 

Сулфурна киселина, аналитички реагенс (A.R.):     50g/l 

Раствор на натриум хидроксид A.R.: 40g/l 

Раствор на минерален нутриент: растворен во еден литар дејонизирана вода: 
амониумхлорид, NH4Cl, A.R.: 38,5 g 
натриум дихидрогенфосфат, NaH2PO4.2H2O, A.R.: 33,4 g 
калиум дихидрогенфосфат, KH2PO4, A.R.: 8,5 g 
ди-калиум моно-хидрогенфосфат, K2HPO4, A.R.: 21,75 g 

Смесата служи и како нутриент и како пуфер систем. 

1.6.1.2. Апаратура  

Стаклени садови со волумен од еден до четири литри (на пр. Цилиндрични садови). 

Мешалка со стаклена или метална лопатка на соодветна оска (лопатката треба да се 
врти на 5 до 10 cm над дното на садот). Наместо тоа, може да се користи магнетна 
мешалка со стапче долго од 7 до 10 cm. 

Стаклена цевка со внатрешен дијаметар од 2 до 4 mm за внесување на воздух. 
Отворот на цевката треба да се наоѓа на околу 1 cm над дното на садот. 

Центрифуга (околу 3550 g). 

Мерач на pH. 

Мерач на растворен кислород. 

Хартиени филтри. 

Апаратура за мембранско филтрирање. 

Мембрански филтри, големина на пора 0,45 μm. Мембранските филтри се погодни ако е 
сигурно дека тие ниту ослободуваат јаглерод, ниту ја апсорбираат супстанцијата за 
време на филтрирањето. 

Аналитичка опрема за одредување на содржината на органски јаглерод и на 
хемиската побарувачка од кислород. 

1.6.1.3. Подготовка на инокулум 

Активниот талог од станица за биолошко пречистување се измива (повеќекратно) со 
центрифугирање или таложење со вода за испитување (погоре). 

Активниот талог треба да биде во соодветна состојба. Таквиот талог може да се 
добие од исправна постројка за пречистување на отпадни води. За да се добијат што 
е можно повеќе различни видови или сорти бактерии, може да се измешаат 
инокулуми од различни извори (на пример, различни пречистителни станици, 
екстракти од почва, речни води итн.). Смесата треба да обработува како што е 
опишано погоре. 
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За проверка на активноста на активираниот талог види „Контрола на 
функционирањето“, дадено подолу. 

1.6.1.4. Подготовка на раствори за испитување 

Во садот за испитување се додаваат 500 ml вода за испитување, 2,5 ml/l раствор на 
минерален нутриент и активен талог во количество кое одговара на 0,2 до 1,0 g/l сува 
материја во крајната смеса. Се додава доволно количество матичен раствор од 
супстанцијата која ќе се  испитува, така што во крајната смеса се добива 
концентрација на ДОЦ од 50 до 400 mg/l. Соодветните вредности на ЦОД се од 100 
до 1000 mg/l. Се додава вода за испитување до вкупен волумен од еден до четири 
литри. Вкупниот волумен се избира во зависност од бројот на примероците кои треба 
да се земат за секое одредување на ДОЦ и ЦОД и од волуменот кој е потребен за 
аналитичката постапка. 

Обично, доволен е волумен од два литри. Се подготвува најмалку еден контролен 
сад (слепа проба) кој се испитува паралелно со секоја серија за испитување; тој 
содржи само активен талог и раствор на минерален нутриент подготвен со вода за 
испитување до истиот вкупен волумен како во садовите за испитување. 

1.6.2. Извршување на испитувањето 

Садовите за испитување се мешаат со магнетни мешалки или мешалка со лопатка 
при дифузно осветлување или во темна просторија на температура од 20 до 25 oС. 
Аерирањето се постигнува со помош на компресиран воздух, пречистен со филтер од 
памук и волна и, доколку е потребно, во шише за измивање. Талогот не треба да се 
сталожи, а концентрацијата на кислород не треба да падне под 2 mg/l. 

Вредноста на pH треба да се проверува во редовни интервали (на пр. секојдневно) и, 
доколку е потребно, да се прилагоди на pH 7 до 8. 

Загубите од испарување се надоместуваат непосредно пред секое земање 
примероци со дејонизирана или дестилирана вода во потребните количини. Добро е 
да се наведе нивото на течноста во садот пред започнување на испитувањето. По 
секое земање примерок повторно се наведува нивото (без аерирање и мешање). 
Првите примероци секогаш се земаат три часа по започнување на испитувањето за 
да се утврди адсорпцијата на материјалот за испитување од активираниот талог. 

Елиминирањето на материјалот за испитување се следи со одредување на ДОЦ и 
ЦОД што се врши секојдневно или на други редовни интервали. Примероците од 
садовите за испитување и слепата проба се филтрираат преку внимателно измиен 
хартиен филтер. Првите 5 ml од филтрираниот раствор за испитување се исфрлаат. 
Талогот која е тежок за филтрирање може претходно да се отстрани со 10 минутно 
центрифугирање. Определувањето на ДОЦ и ЦОД се повторува најмалку двапати. 
Испитувањето трае 28 дена. 

Забелешка: примероците кои остануваат матни, се филтрираат во мембрански 
филтри. Мембранските филтри не треба да ослободуваат или да адсорбираат 
некаков органски материјал. 

Функционална контрола на активираниот талог. 

Садот кој содржи позната супстанција треба да се следи паралелно со секоја серија 
на испитување за да се провери функционалниот капацитет на активираниот талог. 
За таа цел корисен е диетиленгликол. 

Приспособување 

Ако анализите се вршат на релативно кратки интервали (на пр. секојдневно), 
приспособувањето може лесно да се препознае од кривата на разградување (види 
слика 2). Затоа испитувањето не треба да започне непосредно пред викендот. 
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Ако приспособувањето се случува на крајот на периодот, испитувањето може да биде 
продолжено до завршување на разградувањето. 

Забелешка: доколку е потребно пошироко познавање на однесувањето на 
адаптираниот талог, истиот активен талог се изложува уште еднаш на истиот 
материјал за испитување во согласност со следнава постапка: 

Мешалката и аераторот се исклучуваат и се чека активниот талог да се сталожи. Се 
отстранува супернантот, се дополнува до два литри со вода за испитување, се 
промешува 15 минути и повторно се остава да се сталожи. Откако повторно ќе се 
отстрани супернантот, преостанатиот талог се користи за да се повтори 
испитувањето со истиот материјал во согласност со 1.6.1.4 и 1.6.2 погоре. Активниот 
талог наместо со таложење може да се отстрани со центрифугирање. 

Адаптираниот талог може да се измеша со свеж талог до концентрација од 0,2 до 1 g/l 
сува тежина. 

Аналитички средства 

Обично примероците се филтрираат преку внимателно измиен хартиен филтер (за 
миење користете дејонизирана вода). 

Примероците кои остануваат матни се филтрираат преку мембрански филтри (0,45 μm). 

Концентрацијата на ДОЦ во примероците од филтрат се одредува двапати (првите 5 ml се 
исфрлаат) со помош на инструмент за ТОЦ. Ако филтратот не може да се анализира 
истиот ден, тој треба да се чува во фрижидер до наредниот ден. Не се препорачува 
подолго чување. 

Концентрацијата на ЦОД: се одредува во примероците на филтрати со аналитичка 
постапка опишана во упатување (2) подолу. 
 
2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Концентрациите на ДОЦ и/или ЦОД се определуваат барем двапати во примероците 
во согласност со 1.6.2 погоре. Разградувањето во време Т се пресметува по формула 
(со дефиниции) дадена во 1.2 погоре. 

Степенот на разградување се заокружува до најблискиот цел процент. Вредноста на 
разградувањето добиена на крајот од испитувањето се наведува како „Биоразградливост 
од Цан-Веленсово испитување“. 

Забелешка: ако се постигне целосно разградување пред истекот на времето за 
испитување и овој резултат се потврди со втора анализа следниот ден, испитувањето 
може да се заврши. 
 
3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Доколку е можно, извештајот од испитувањето го содржи следново: 

— почетната концентрација на супстанцијата, 

— сите други информации и експериментални резултати кои се однесуваат на 
супстанцијата за испитување, ако се користи референтна супстанција, и слепата 
проба, 

— концентрацијата по три часа, 

— биоразградливост: крива со опис, 

— датумот и местото каде што се земени примероци од експериментални 
организми, состојбата на приспособување, користената концентрација итн., 

— научните причини за сите промени во постапката за испитување. 
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3.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Намалувањето на ДОЦ (ЦОД) кое постепено се случува во текот на повеќе денови 
или недели покажува дека супстанцијата за испитување биолошки се разградува. 
Сепак, во некои случаи физичко-хемиската адсорпција може да има влијание, а тоа 
се покажува со присуството на целосно или делумно отстранување на самиот 
почеток, во текот на првите три часа, а разликата помеѓу контролниот супернант и  
супернантот за испитување останува на неочекувано ниско ниво. 

Ако треба да се направи разлика помеѓу биоразградливост (или делумна 
биоразградливост) и адсорпција, потребни се дополнителни испитувања. 

Ова може да се направи на многу начини, но најубедлива е употребата на супернант 
или талог како инокулум во основен тест (по можност респирометриски тест). 

Супстанциите за испитување кај кои се забележува големо неадсорптивно 
отстранување на ДОЦ (ЦОД) при ова испитување, треба да се сметаат за 
потенцијално биоразградливи. Делумното неадсорптивно отстранување покажува 
дека хемикалијата е подложена барем на некое биоразградување. Ниското 
отстранување или непромената на нивото на ДОЦ (ЦОД) може да се должи на 
инхибиција на микроорганизмите од супстанцијата за испитување и тоа може да се 
докаже преку разградување или загуба на талог и заматување на супернантите. 
Испитувањето треба да се повтори со користење на пониска концентрација на 
супстанцијата за испитување. 

Со употребата на специфичен аналитички метод за соединение или супстанција за 
испитување означена со 14С може да се зголеми осетливоста. Во случај на 
соединение за испитување 14С, обновувањето на 14СО2 ќе ја потврди појавата на 
биоразградливост. 

Кога резултатите се презентирани во однос на примарна биоразградливост, треба да 
се даде објаснување, доколку е возможно, за промените во хемиската структура 
поради кои изостанува реакција од матичната супстанција за испитување. 

Валидацијата на аналитичкиот метод треба да биде претставена заедно со 
реакцијата од средината на слепата проба. 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 302 B, Decision of the Council C(81) 30 final. 

(2) Annex V C.9 Degradation: Chemical Oxygen Demand, Commission Directive 
84/449/EEC, (OJ L 251,19.9.1984, p. 1). 

 Додаток  
ПРИМЕР ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

Органско соединение: 4-етоксибензоева киселина 

Теоретска концентрација за 
испитување: 

600 mg/1 

Теоретски ДОЦ: 390 mg/l 

Инокулум Пречистителна станица за отпадни води... 

Концентрација: 1 грам сува материја/литар 

Состојба на приспособување: не е приспособен 

Анализа: Одредување на ДОЦ 

Количина на примерок: 3ml 

Контролна супстанција: Диетиленгликол 

Токсичност на соединението: Нема токсични влијанија под 100 mg/l 

 Применето испитување: испитување со 
ферментација  
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Контролна супстанција Супстанција за испитување  

Време на 
испитување 

Слепа прова 

ДОЦ1 

mg/l 

ДОЦ1 
mg/l 

ДОЦ 
нето 
mg/l 

Разградување 

% 

ДОЦ1 

mg/l 
ДОЦ 
нето  

mg/l 

Разградување 

% 

0 

3 часа 

1 ден 

2 дена 

5 дена 

6 дена 

7 дена 

8 дена 

9 дена 

10 дена 

- 

4,0 

6,1 

5,0 

6,3 

7,4 

11,3 

7,8 

7,0 

18,0 

- 

298,0 

288,3 

281,2 

270,5 

253,3 

212,5 

142,5 

35,0 

37,0 

300,0 

294,0 

282,2 

276,2 

264,2 

245,9 

201,2 

134,7 

28,0 

19,0 

- 

2 

6 

8 

12 

18 

33 

55 

91 

94 

- 

371,6 

373,3 

360,0 

193,8 

143,9 

104,5 

58,9 

18,1 

20,0 

390,0 

367,6 

367,2 

355,0 

187,5 

136,5 

93,2 

51,1 

11,1 

2,0 

- 

6 

6 

9 

52 

65 

76 

87 

97 

99 
1 Средна вредност од трикратно одредување. 

 

Слика 1 
Примери за криви на биоразградливост 

 

MK јазик:  

Degradation = разградување 
Supstances = супстанции 
Peptone = пептон 
Aliphatic amine = алифатичен амин 
Glycolether = гликол етер 
Time (days) = време (денови) 
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Слика 2 
Примери за приспособување на талог 

 

MK јазик:  

Degradation = разградување 
Supstances = супстанции 
Polyvinylalcohol = поливинилалкохол 
Adapted = адаптиран 
Non adapted = неадаптиран 
Adaption phase = фаза на адаптација 
Degradation phase = фаза на разградување 
Endpoint = крајна фаза 
Time (days) = време (денови) 

 

 

 

 

 

 

В. 10. БИОРАЗГРАДЛИВОСТ 

СИМУЛАЦИСКИ ИСПИТУВАЊА СО АКТИВЕН ТАЛОГ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

1.1.1. Општи забелешки 

Методот се применува само за оние органски супстанции кои, при концентрациите 
кои се користат во испитувањето: 

— се растворливи во вода до степен кој е потребен за подготовка на раствори за 
испитување, 

— имаат занемарлив притисок на пареа при условите за испитување, 
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— не делуваат инхибиторно на бактерии. 

Информациите за релативен сооднос на основните компоненти на материјалот за 
испитување ќе бидат корисни за толкување на добиените резултати, особено во 
случај кога резултатите се ниски или на граница. 

Информациите за токсичноста на супстанцијата за микроорганизми се корисни при 
толкувањето на ниски вредности и при изборот на соодветни концентрации за 
испитување. 

1.1.2. Одредување на крајна биоразградливост (анализа на ДОЦ/ЦОД) 

Целта на методот е одредување на крајната биоразградливост преку мерење на 
отстранувањето на супстанцијата и на сите метаболити во моделот на станицата за 
активен талог, при концентрација која одговара на > 12 mg ДОЦ/l (или приближно 40 
mg ЦОД/l); се чини дека 20 mg ДОЦ/l е оптимална концентрација. (ДОЦ = растворен 
органски јаглерод; ЦОД = хемиска побарувачка од кислород). 

Треба да се утврди содржината на органски јаглерод (или хемиската побарувачка од 
кислород) на материјата за испитување. 

1.1.3. Одредување на примарна биоразградливост (специфична анализа) 

Целта на методот е да се одреди примарната биоразградливост на супстанцијата во 
модел на станица за активен талог, при концентрација околу 20 mg/l, користејќи 
специфичен аналитички метод (ако аналитичкиот метод и токсичноста дозволуваат, 
може да се користи повисока или пониска концентрација). На тој начин може да се 
оцени примарната биоразградливост на супстанцијата (исчезнување на матичната 
хемиска структура). 

Целта на овој метод не е одредување на минерализацијта на супстанцијата за 
испитување. 

Треба да постои соодветен аналитички метод за одредување на испитуваната 
супстанција. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

1.2.1. Анализа на ДОЦ/ЦОД 

Степенот на отстранување на супстанцијата е даден преку: 

 
каде што: 

DR = степен на отстранување на ДОЦ (или ЦОД) во проценти во рамките на дадено 
средно време на задржување во однос на испитувана материја 

Т = концентрација на материја за испитување во влезна течност во mg/l ДОЦ (или 
mg/l ЦОД) 

Е = концентрација на ДОЦ (или ЦОД) во излезна течност од единицата за испитување 
во mg/l ДОЦ (или mg/l ЦОД)  

Eo = концентрација на ДОЦ (или ЦОД) во излезна течност од единицата за слепа проба во 
mg/l ДОЦ (или mg/l ЦОД). 

Разградувањето е претставено како процент на отстранување на ДОЦ (или ЦОД) во 
рамките на дадено време на задржување во однос на материјата за испитување. 

1.2.2. Специфична анализа 

Процентот на елиминирање на супстанцијата за испитување од водната фaзa (Rw) во 
рамките на дадено време на задржување се дава со: 
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каде што: 

CI = концентрација на супстанцијата во влезната течност на единицата за испитување 
(mg супстанција/l, утврдена со помош на специфична анализа) 

Co = концентрација на супстанцијата во излезната течност на единицата за испитување 
(mg супстанција/l, утврдена со помош на специфична анализа). 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтните супстанции можат да бидат корисни при испитување на нови супстанции; 
сепак, сè уште не можат да се препорачаат посебни референтни супстанции. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ 

За одредување на крајната биоразградливост, паралелно се следат две пилот 
единици со активен талог (единица од потврдено испитување или единица од 
порозни садови на ОЕЦД). Супстанцијата за испитување се додава на влезната вода 
(синтетички или комунални отпадни води) на една од единиците, додека во другата 
единица влегуваат само отпадни води. За одредување на примарната 
биоразградливост преку специфична анализа на влезните и излезните отпадни води, 
се користи само една единица. 

Концентрациите на ДОЦ (или на ЦОД) се мерат во излезни води или концентрациите 
на супстанцијата се определуваат со помош на специфична анализа. 

ДОЦ од материјата за испитување не се мери, туку само се наведува. 

Кога се вршат мерења на ДОЦ (или на ЦОД), се претпоставува дека разликата во 
средните вредности на концентрациите помеѓу испитувањето и контролната излезна 
вода се должи на неразградена материја за испитување. 

Кога се вршат специфични анализи, може да се измери промената во 
концентрацијата на матичната молекула (примарна биоразградливост). 

Единиците можат да функционираат како „поврзани единични модули“ во 
трансинокуларна постапка. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Почетната концентрација на супстанцијата зависи од видот на извршена анализа и 
нејзините ограничувања. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовка 

1.6.1.1. Апаратура  

Неопходни се пар единици од ист вид, освен кога се вршат специфични анализи. 
Може да се користат два вида уреди: 

Потврден тест на ОЕЦД 

Опремата (Додаток 1) се состои од сад за чување (А) за синтетичка отпадна вода, 
пумпа за дозирање (Б), сад за аерирање (В), сепаратори (Г), воздушна пумпа (Д), за 
рециклирање на активен талог и сад (Ѓ) за собирање на обработената излезна вода. 

Садовите (А) и (Ѓ) треба да бидат направени од стакло или соодветна пластика и да 
имаат капацитет од барем 24 литри. Пумпата (Б) треба да обезбеди постојан проток 
на синтетичка отпадна вода во садот за аерирање; може да се користи секој 
соодветен систем, под услов влезниот поток и концентрацијата да се загарантирани. 
При нормално функционирање висината на сепараторот (Г) е фиксна, така што 
волуменот на измешана течност кој се содржи во садот за аерирање е три литри. Во 
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садот (В) на врвот на конусот се наоѓа синтерувана коцка за аерација (Е). Количината 
на воздухот која минува низ аераторот може да се следи со помош на мерач на 
проток. 

Воздушната пумпа (Д) е поставена така што активната талог од сепараторот редовно 
и постојано се рециклира во садот за аерирање (В). 

„Порозен сад“ 

Порозниот сад се состои од листови порозен полиетилен (дебелина 2 mm, 
максимална големина на порите 95 μm), кои се обликуваат во цилиндри со дијаметар 
14 cm со конусна основа 45o (Слики 1 и 2 од Додаток 2). Порозниот сад се наоѓа во 
непропустлив сад изработен од соодветна пластика со дијаметар 15 cm, со отвор на 
цилиндричниот дел на височина од 17,2 cm, што го определува обемот (3 литри) на 
садот. Околу врвот на внатрешниот сад има крут потпорен прстен изработен од 
соодветна пластика, така што помеѓу внатрешниот и надворешниот сад има простор 
за излезна течност од 0,5 cm. 

Порозните садови можат да бидат монтирани во основата на термостатски 
контролираната водена бања. Има пристап на воздух во основата на внатрешниот 
сад на кој се поставени соодветни дифузери. 

Садовите (А) и (Д) треба да бидат направени од стакло или соодветна пластика и да имаат 
капацитет од барем 24 литри. Пумпата (Б) треба да обезбеди постојан проток на 
синтетичка отпадна вода во садот за аерирање; може да се користи секој соодветен 
систем, под услов влезниот поток и концентрацијата да се загарантирани. 

Потребни се дополнителни внатрешни порозни садови за да ги заменат оние кои 
можат да блокираат за време на употребата; блокираните садови се чистат со 24-
часовно потопување во раствор на хипохлорит, проследено со темелно измивање со 
вода од чешма. 

1.6.1.2. Филтрирање 

Апаратура за мембранско филтрирање и мембрански филтри со големина на пори од 
0,45 μm. Мембранските филтри се погодни ако е сигурно дека тие ниту ослободуваат 
јаглерод, ниту ја апсорбираат супстанцијата за време на филтрирањето. 

1.6.1.3. Отпадни води 

Може да се користи или соодветно синтетичко ѓубриво или комунални отпадни води. 

Пример за синтетичко ѓубриво 

Во секој литар вода од чешма се раствора: 

Пептон:                           160 mg, 

Месен екстракт:           10mg, 

Карбамид:                       30mg, 

NaCl:                                     7mg, 

CaCl2 .2H2O:                         4mg, 

MgSO4 .7H2O:                      2mg, 

K2HPO4:                             28mg. 

 

Комунална отпадна вода 

Таа треба да се собира свежа секој ден од прелевање на примарното таложење на 
пречистителната станица главно на комунални отпадни води. 
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1.6.1.4. Матични раствори на материјата за испитување 

Раствор на материја за испитување, на пр. 1%, треба да се додаде во единицата за 
испитување. Треба да се утврди концентрацијата на материјата за да може да се утврди 
соодветниот волумен кој треба да се додаде на отпадната вода или директно во 
единицата преку втора пумпа за да се добие потребната концентрација за испитување. 

1.6.1.5. Инокулум 

Забелешка: кога се користат комунални отпадни води, нема смисла да се користи 
инокулум со ниска бактериска концентрација, но може да се користи активен талог. 

Можат да се користат различни инокулуми. 

Дадени се три примера на соодветни инокулуми: 

(a) Инокулум од секундарна отпадна вода 

Инокулумот треба да се добие од секундарна отпадна вода со добар квалитет, 
собрана од пречистителна станица која обработува главно комунални отпадни води. 
Отпадните води треба да се чуваат во аеробни услови во периодот помеѓу земањето 
примероци и користењето. За да се подготви инокулум, примерокот се филтрира преку 
груб филтер, првите 200 ml се исфрлат.  До неговото користење филтратот се чува во 
аеробни услови. Инокулумот треба да се користи на денот на собирањето. За 
инокулирање треба да се користат најмалку 3 ml. 

(б) Сложен инокулум 

Инокулум од секундарна отпадна вода: 

Види го описот погоре. 

Инокулум од почва: 

100 g градинарската почва (плодна, нестерилна) се суспендира во 1000 ml вода за 
пиење без хлор. (Почвите со исклучително висока содржина на глина, песок или 
хумус не се соодветни.) По мешање суспензијата се остава да се сталожи 30 минути. 
Супернантот се филтрира преку груба филтер хартија, првите 200 ml се исфрлат.  
Филтратот веднаш се аерира и аерацијата трае до неговата употреба. Инокулумот 
треба да се користи на денот на собирањето. 

Инокулум од површинска вода: 

Понатамошниот делумен инокулум се зема од мезо-сапробни површински води. 
Примерокот се филтрира преку груба хартија, првите 200 ml се исфрлат.  До неговото 
користење филтратот се чува во аеробни услови. Инокулумот треба да се користи на 
денот на собирањето. 

Се собираат еднакви волумени од трите делумни примероци од инокулум, се мешаат 
добро и од оваа мешавина се зема крајниот примерок од инокулум. За инокулирање 
треба да се користат најмалку 3 ml. 

(в) Инокулум од активен талог 

Како инокулум може да се користи одреден волумен (не повеќе од 3 литри) активен 
талог (содржина на суспендирани цврсти материи до 2,5 g/l), земен од аерациски 
базен од пречистителна станица која обработува главно комунални отпадни води. 

1.6.2. Постапка 

Испитувањето се врши на собна температура која треба да се одржува помеѓу 18 и 25 oC. 

Ако е соодветно, испитувањето може да се изврши при пониска температура (до 10 
oС); ако супстанцијата се разградува, обично не е потребно дополнително 
испитување. Но, ако супстанцијата не се разградува, испитувањето треба да се 
изврши при константна температура помеѓу 18 и 25 oС. 
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1.6.2.1.       Подготвителен период: Формирање на талог/стабилизација на единици 

Периодот на раст/стабилизација на талог претставува период во кој концентрацијата 
на суспензија на цврсти материи од активен талог и функционирањето на единиците 
напредува до стабилна состојба при применети работни услови. 

Подготвителниот период е период кој трае од моментот кога супстанцијата за 
испитување е додадена за прв пат, до моментот кога нејзиното отстранување го 
достигнува платото (релативно константна вредност). Овој период не треба да 
надминува шест недели. 

Периодот на оценување е тринеделен период од моментот кога отстранувањето на 
супстанцијата за испитување достигнува релативна константа и обично висока 
вредност. За супстанците кои во првите шест недели покажуваат слабо разградување 
или не се разградуваат, како период на оценување се земаат следните три недели. 

Прво, единицата(-ите) потребни за едно испитување се полнат со инокулум измешан 
со влезна вода. 

Потоа се вклучуваат аераторот (и воздушната пумпа (Д) во случај на единици за 
потврдно испитување на ОЕЦД) и уредот за дозирање (Б). 

Влезната вода без супстанција за испитување треба да помине низ садот за 
аерирање (В) со брзина од еден литар на час или половина литар на час; со ова се 
добива средното време на задржување од три или шест часа. 

Степенот на аерирање треба да биде регулиран на таков начин што содржината од 
садот (В) постојано да биде суспендирана, а содржината на растворен кислород да 
биде најмалку 2 mg/l. 

Пенењето треба да се спречи со помош на соодветни средства. Не треба да се 
користат средства против пенење кои ја спречуваат активната талог. 

Талогот која се собира околу горниот дел на садот за аерирање (В) (и, во случај на 
единици за потврдно испитување на ОЕЦД, во основата на садот за седиментација 
(Г), и во кругот за циркулација) треба да се врати во измешаната течност најмалку 
еднаш дневно со помош на четка или друго соодветно средство. 

Ако талогот не се таложи, нејзината густина може да се зголеми со додавање на 
порции од 2 ml 5 процентен раствор на железохлорид, по потреба се повторува. 

Излезната вода се собира во сад (Д или Ѓ) во текот на 20 до 24 часа и по темелно 
мешање се зема примерок. Садот (Д или Ѓ) треба да биде внимателно исчистен. 

За да се следи и контролира ефикасноста на процесот, се мери хемиската 
потрошувачка од кислород (ЦОД) или растворениот органски јаглерод (ДОЦ) на 
филтратот од акумулираната излезна вода најмалку двапати неделно, како и на 
филтрираната влезна вода (со користење на мембрана со големина на порите 0,45 
μm, првите 20 ml (приближно) од филтерот се исфрлаат). 

Намалувањето на ЦОД и ДОЦ постигнува рамнотежа кога ќе се добие приближно 
исто дневно разградување. 

Содржината на сувата материја во активната мил во аерациските базени треба да се 
одредува двапати неделно (во g/l). Единиците треба да функционираат на еден од 
двата начина: или содржината на сувата материја во активната мич треба да се 
одредува двапати неделно, а доколку е над 2,5 g/l, вишокот активен талог треба да 
биде отстранет, или секојдневно од секој сад да се исфрлат по 500 ml мешана 
течност за да се добие средно време на задржување на мил од шест дена. 

Кога измерените и оценети параметри (ефикасноста на процесот (во отстранување на 
ЦОД или ДОЦ), милта, концентрацијата, сталожувањето на талогот, матноста на 
излезните води итн.) на двете единици се доволно стабилни, супстанцијата за испитување 
треба да се внесе во влезната вода на една од единиците, во согласност со 1.6.2.2. 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 561 
 

Алтернативно, супстанцијата за испитување може да се додаде на почетокот на 
периодот на раст на талогта (1.6.2.1), особено кога талогта се додава како инокулум. 

1.6.2.2. Постапка на испитување 

Работните услови од подготвителниот период се одржуваат и во влезната вода од 
единицата за испитување се додава доволно матичен раствор (приближно 1%) од 
материјата за испитување, така што се добива саканата концентрација на материја за 
испитување (приближно од 10 до 20 mg/l ДОЦ или 40 mg/l ЦОД) во отпадните води. 
Ова може да се направи преку секојдневно мешање на матичниот раствор со 
отпадната вода или преку посебен систем за пумпање. Оваа концентрација може да 
се постигне прогресивно. Ако супстанција за испитување нема токсични ефекти врз 
активната талог, може да се испитуваат и повисоки концентрации. 

Единицата за слепа проба се напојува само со влезна вода без додадени супстанции. 
За анализа се земаат адекватни волумени на излезни води и се филтрираат преку 
мембрански филтри (0,45 μm), првите 20 ml (приближно) од филтерот се исфрлаат. 

Филтрираните примероци треба да се анализираат истиот ден, во спротивно, тие 
треба да се чуваат на соодветен начин, на пример со користење на 0,05 ml 1%-ен 
раствор на живин хлорид (HgCl2) за секои 10 ml филтрат или преку нивно чување на 
температура од 2 до 4 oС за тек на 24 часа или под - 18 oС за подолги периоди. 

Подготвителниот период, со додавање на супстанција за испитување, не треба да 
надминува шест недели и периодот на оценка не смее да биде пократок од три 
недели, односно за пресметување на крајниот резултат потребни се околу 14 до 20 
определувања. 

Метод на поврзани единици 

Поврзувањето на единиците се постигнува преку меѓусебна размена помеѓу двете 
единици еднаш дневно на 1,5 литри мешана течност (вклучувајќи талог) од садовите 
за аерирање на активната талог. Ако материите за испитување силно се апсорбираат, 
се земаат само 1,5 литри од супернантот од садовите за таложење и се долеваат во 
садот со активната талог од другата единица. 

1.6.2.3. Анализа 

За да се следи однесувањето на супстанцијата, може да се извршуваат два вида 
анализи: 

ДОЦ и ЦОД 

Концентрациите на ДОЦ се одредуват двапати со анализатор на јаглерод и/или 
вредностите на ЦОД во согласност со упатување (2). 

Специфична анализа 

Концентрациите на супстанцијата за испитување се определуваат преку соодветен 
аналитички метод. Кога е можно, треба да се спроведува специфично определување 
на апсорбираната супстанција на талогта. 

 

2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

2.1. МЕТОД НА ПОВРЗАНИ ЕДИНИЦИ 

Кога се користи „методот на поврзани единици“, дневниот степен на отстранување, 
DR, се пресметува во согласност со 1.2.1. 

Дневните степени на отстранување на DR се коригираат до DRc за трансфер на 
материјата за време на постапката за трансинокулација со равенка [2] за тричасовно 
или равенка [3] за шестчасовно средно време на задржување. 
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Се пресметува средната вредност на серијата вредности на DRc и стандардната 
девијација во согласност со равенката 

[4] 

 
каде што: 

SDRc = стандардна девијација на серија вредности на DRc 

DRc = средна вредност на DRc 

n     = број на определувања. 

Вредностите што спаѓаат надвор од серијата вредности на DRc се елиминираат во 
согласност со соодветна статистичка постапка, на пр. Налимов (6), при ниво на 
веројатност 95 % и повторно се пресметува средната вредност и стандардната 
девијација на збирот податоци за DRc без вредностите што спаѓаат надвор од неа. 

Потоа, крајниот резултат се пресметува според равенка [5] како 

 
каде што: 

tn-1;a   = табеларна вредност на t за n парови вредности Е и Eo и статистичка 
доверливост  Р (Р = 1-α), каде што Р е 95 % (1). 

Резултатот се дава како средна вредност со граници на толеранција при ниво на 
веројатност 95 %, соодветната стандардна девијација и бројот на податоците од 
серијата податоци за вредностите DRc без вредности кои спаѓаат надвор од серијата 
и бројот на вредностите што спаѓаат надвор од серијата, на пр. 

DRc = 98,6 ± 2,3 % отстранет ДОЦ 

s = 4,65% % отстранет ДОЦ 

n =18 

x = број на вредностите што спаѓаат надвор од серијата (екстремни 
вредности). 

2.2. МОДЕЛ НА НЕПОВРЗАНИ ЕДИНИЦИ 

Функционирањето на единиците може да се провери на следниов начин: 

 

Овие секојдневни отстранувања можат графички да се претстават за да се покажат 
сите трендови, на пример, кон аклиматизација. 

2.2.1. Искористување на определувањата на ЦОД/ДОЦ 

Дневниот степен на отстранување на DR се пресметува во согласност со 1.2.1. 
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Се пресметува средната вредност на серијата вредности на DR; исто така, се 
пресметува и стандардната девијација во согласност со: 

 
каде што: 

sDR = стандардна девијација на серија вредности на DRi, 

DR = средна вредност од вредностите на DRi, 

n = број на определувања. 

Вредностите што спаѓаат надвор од серијата вредности на DR се елиминираат во 
согласност со соодветна статистичка постапка, на пр. Налимов (6), при ниво на 
веројатност 95 % и повторно се пресметува средната вредност и стандардната девијација 
на збирот на DR без вредностите што спаѓаат надвор од неа. 

Потоа, крајниот резултат се пресметува според равенка [7] како: 

 
каде што: 

tn-1;α = табеларна вредност на t за n парови вредности Е и Eo и статистичка 
доверливост  Р (Р = 1-α), каде што Р е 95 % (1). 

Резултатот се дава како средна вредност со граници на толеранција при ниво на 
веројатност 95 %, соодветната стандардна девијација и бројот на податоците од збирот 
податоци за вредностите DR без вредности кои спаѓаат надвор од серијата и бројот на 
вредностите што спаѓаат надвор од серијата, на пр. 

DR = (98,6 ± 2,3) % отстранување на ДОЦ 

s = (4,65) % отстранување на ДОЦ 

n =18 

x = број на вредностите што спаѓаат надвор од серијата. 

2.2.2. Користење на специфична анализа 

Процентот на елиминирање на супстанцијата за испитување од водената фаза (Rw) 
се пресметува во согласност со 1.2.2. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Доколку е можно, извештајот од испитувањето го содржи следново: 

— формуларот наведен во Додаток 3 кој ги покажува условите за функционирање за 
испитувањето, 

— која апаратура е избрана (потврден тест на ОЕЦД или порозен сад), 

— кој функционален модел е избран: дали модел на поврзани единици или не, 

— какви отпадни води: синтетички или комунални – во случај на комунални отпадни 
води, датумот и местото на земање примерок, 

— каков инокулум, со датум и место на земање примерок, 

— изјава со опис на аналитичкиот метод, ако се извршени специфични анализи, 
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— графички приказ на отстранување на ЦОД или ДОЦ во однос на времето, 
вклучувајќи го подготвителниот период и периодот на оценување, 

— аналитичко обновување на супстанцијата за испитување како ЦОД или ДОЦ во 
матичниот раствор, 

— ако се извршени специфични анализи, графички приказ на процентното 
отстранување на супстанцијата за испитување од водената фаза во однос на 
времето (подготвителен период и период на оценување), 

— просечното отстранување на ДОЦ или ЦОД на супстанцијата за испитување и 
стандардната девијација се пресметуваат од резултатите од периодот на оценување; 
т.е. кога постои стабилно отстранување на материјата за испитување или период на 
стабилно функционирање, 

— графички приказ на концентрацијата на активен талог во однос на времето, 

— сите забелешки што се однесуваат на активната талог (исфрлање на вишокот 
талог, зголемување на волумен, FeCl3 итн.), 

— концентрација на супстанцијата која се користи во испитувањето, 

— сите резултати кои се однесуваат на анализите направени на талогта, 

— сите информации и експериментални резултати кои се однесуваат на супстанцијата 
за испитување и референтната супстанција, доколку се користи, 

— научни причини за сите промени во постапката. 

3.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Слабото отстранување на супстанцијата за испитување од водената фаза може да се 
должи на инхибиција на микроорганизмите од супстанцијата. Ова може да се докаже 
и преку разградување и загуба на талог, заматување на супернант и преку 
намалување на ефикасноста на отстранување на ЦОД (или ДОЦ) од пилот станицата. 

Понекогаш може да има улога и физичко-хемиската адсорпција.  Разликите помеѓу 
биолошката акција на молекулата и физичко-хемиската адсорпција можат да бидат 
докажани преку анализа на талогта по соодветна десорбција. 

Ако треба да се направи разлика помеѓу биоразградливост (или делумна 
биоразградливост) и адсорпција, потребни се дополнителни испитувања. 

Ова може да се направи на многу начини, но најубедлива е употребата на супернант како 
инокулум во основен тест (по можност респирометричен тест). 

Ако се следи голем степен на отстранување на ДОЦ или ЦОП, тогаш се работи за 
биоразградливост, додека, во услови на слабо отстранување, биоразградливоста не 
може да се разликува од елиминацијата. На пример, ако едно растворливо 
соединение покажува висока константа на адсорпција од 98 % и ако степенот на 
дневно отстранување на вишокот талог е 10 %, можно е елиминирање до 40 %; при 
степен на отстранување на талог од 30 %, елиминирањето поради адсорпција или 
отстранување на вишокот талог може да биде 65% (4).  

Се користи специфична анализа, треба да се обрнува внимание на врската помеѓу 
структурата на супстанцијата и специфичната анализа која се користи. Во овој случај, 
воочената појава не може да биде интерпретирана како минерализирање на 
супстанцијата. 

 

4. ДЕЛА 

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 303 A, Decision of the Council C(81) 30 final. 
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(2) Annex V C9 Degradation Test — Chemical Oxygen Demand, Commission Directive 
84/449/EEC, (OJ L 251, 19.9.1984, p. 1). 

(3) Painter, H. A., King, E. F., WRC Porous-Pot method for assessing biodegradability, Technical 
Report TR70, June 1978, Water Research Centre, United Kingdom. 

(4) Wierich, P., Gerike, P., The fate of soluble, recalcitrant, and adsorbing compounds in 
activated sludge plants, Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 5, No 2, June 1981, p. 
161-171. 

(5) Council Directives 82/242/EEC and 82/243/EEC, (OJ, No L 109, 22.4.1982, p. 1), amending 
Council Directives 73/404/EEC and 73/405/EEC on biodegradability of detergents, (OJ L 347, 
17.12.1973, p. 51). 

(6) Streuli, H., Fehlerhafte Interpretation und Anwendung von Ausreßertests, insbesondere bei 
Ring-versuchen zur Oberprüfung analytisch-chemischer Untersuchungsmethoden, Fresenius-
Zeitschrift für Analytische Chemie, 303 (1980), p. 406-408. 

 Додаток 1  

Слика 1 

 

Легенда: А = сад за чување; E = воздушна пумпа; 

B = уред за дозирање; F = колектор; 

C = комора за аерирање (со капацитет 3 l); G = аератор; 

D = сад за сталожување; H = мерач за проток на воздух (по избор). 
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Слика 2 

 

MK јазик: 
Hard PVC = тврд PVC 
Material = материјал 
Glass or waterproof plastic (hard PVC) = стакло или водоотпорна пластика (тврд PVC) 
Liquid level = ниво на течност 
3 litres = 3 литри  
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 Додаток 2 

Слика 1 

Опрема која се користи за оценување на биоразградливост 

 

Легенда:       

  А = сад за чување; E = сад за собирање на излезна вода; 
B = дозирана пумпа; F = дифузер – каменен аератор; 
C = сад за порозна аерација; G = ротомер (по избор). 
D = надворешен непропустлив сад; 

Слика 2 

Детали за порозен сад за аерација од три литри 
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MK јазик: 

Internal diameter of porous pot = внатрешен дијаметар на порозниот сад 
Internal diameter of outer pot = внатрешен дијаметар на надворешниот сад 
Rim = обрач 
Seal = поврзување 
Not to scale = не е во мерката 
Side of cone, outer = надворешна страна на конусот 
Side of cone, inner = внатрешна страна на конусот 

 

  
Додаток 3 

Работни услови за симулациски тест со активен талог  
Проверка во секоја група 

 
Апаратура  

Потврден тест на OECD  

Порозен сад  

 
Начин на работа  

Единствена единица  

Поврзани единици  

Неповрзани единици  

 
Трансинокулација  

Нема  

Активен талог  

Супераннта  

 
Средно време на задржување  

Три часа  

Шест часа  

 
Основен нутриент  

Комунална отпадна вода  

Синтетичка отпадна вода  

 
Инокулум  

Секундарна излезна вода  

Сложен  

Активен талог  
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Додавање на материја за испитување  

Од почеток  

Постепено зголемување  

По формирање на талог  

 
Анализа  

Специфична  

ЦОД  

ДОЦ  

 

В.11. БИОРАЗГРАДЛИВОСТ 

ТЕСТ ЗА ИНХИБИЦИЈА НА РЕСПИРАЦИЈА НА АКТИВЕН ТАЛОГ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Опишаниот метод го проценува ефектот на супстанцијата за испитување врз 
микроорганизмите преку мерење на брзината на респирација при одредени услови во 
присуство на различни концентрации на супстанцијата. 

Целта на овој метод е да обезбеди брз скрининг метод при кој може да се утврдат 
супстанците кои може да имаат несакано влијание врз станиците за пречистување со 
аеробни микроорганизми и да се покажат соодветни неинхибиторни концентрации на 
супстанциите за испитување кои се користат при испитувањата на 
биоразградливоста. 

На конечниот тест му претходи тест за одредување на опсегот. Тој обезбедува 
информации за опсегот на концентрации кои ќе се користат во главниот тест. 

Во проектот за испитување треба да бидат вклучени две контроли без супстанција за 
испитување, едната на почетокот, а другата на крајот на серијата. Исто така, треба да 
се провери секоја серија на активен талог со помош на референтна супстанција. 

Овој метод најлесно се применува кај супстанции кои поради својата растворливост и 
слаба испарливост најверојатно ќе останат во водата. 

За супстанции со ограничена растворливост во средина за испитување, можно е да 
не може да се утврди EC50. 

Резултатите базирани на апсорпција на кислород можат да доведат до погрешни 
заклучоци кога супстанцијата за испитување има тенденција да раздвојува 
оксидативно фосфорилирање. 

За извршување на испитувањето, корисно е да се имаат следниве информации: 

— растворливост во вода, 

— притисок на пареа, 

— структурна формула, 

— чистота на супстанцијата за испитување. 

Препорака 

Активниот талог може да содржи потенцијално патогени организми и со нив треба да 
се работи внимателно. 
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1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Брзината на респирација е потрошувачката на кислород на микроорганизмите во 
аеробен талог од отпадните води, изразена вообичаено како mg О2 на mg талог на 
час. 

За да се пресмета инхибиторното влијание на некоја супстанција за испитување при 
одредена концентрација, брзината на респирација се изразува како процент од 
просечната вредност на брзината на респирација  во две контроли: 

MK јазик: 

% inhibition = % на инхибиција 

каде што: 

Rs = степен на потрошувачка на кислород при концентрација на испитување на 
супстанцијата за испитување, 

Rc1 = степен на потрошувачка на кислород, контрола 1,  

Rc2 = степен на потрошувачка на кислород, контрола 2. 

EC50 во овој метод е концентрацијата на супстанцијата за испитување во која 
степенот на дишење е 50 % од оној што е забележан од контролата под условите 
наведени во овој метод. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Се препорачува како референтна супстанција да се користи 3,5-дихлорофенол, како 
познат инхибитор на респирација и да се испитува за ЕС50 за секоја серија на активен 
талог како средство за проверка на тоа дали осетливоста на талогот не е 
абнормална. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Брзината на респирација на активниот талог, напоен со стандардна количина 
синтетички отпадни води, се мери по време на изложеност од 30 минути или три часа, 
или и двете. Исто така се мери и брзината на респирација на истиот активен талог во 
присуство на различни концентрации на супстанцијата за испитување при инаку 
идентични услови. Инхибиторното влијание на супстанцијата за испитување при 
одредена концентрација се изразува како процент од просечната вредност на двата 
контролни степена на дишење. Вредноста ЕС50 се пресметува од одредувањата во 
различни концентрации. 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Резултатите од испитувањето се валидни ако: 

— двете контролни брзини на респирација не се разликуваат за повеќе од 15%, 

— вредноста на EC50 (30 минути и/или три часа) од 3,5-дихлорофенол е во рамките 
на прифатениот опсег од 5 до 30 mg/l. 

1.6. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ  1.6.1. Реагенси 

1.6.1.1. Раствори од супстанцијата за испитување 

Растворите на супстанцијата за испитување се свежо подготвени на почетокот на 
испитувањето, при што се користи матичен раствор. Соодветен е раствор со 
концентрација од 0,5 g/l, ако се почитува препорачаната постапка дадена подолу. 
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1.6.1.2. Раствор на контролната супстанција 

На пример, раствор од 3,5-дихлорофенол може да се подготви со растворање на 0,5 
g 3,5-дихлорофенол во 10 ml lMNaOH, да се разреди до приближно 30 ml со 
дестилирана вода, при истовремено мешање да се додаде 0,5M H2SO4 до точка на 
почетно таложење - ќе бидат потребни околу 8 ml 0,5М H2SO4 - и на крајот добиената 
смеса се разредува до еден литар со дестилирана вода. pH треба да биде во опсег 
од 7 до 8. 

1.6.1.3. Синтетичка отпадна вода 

Напојувањето со синтетичка отпадна вода се прави преку растворање на следниве 
количини супстанции во еден литар вода: 

— 16 g пептон, 

— 11 g месен екстракт, 

— 3 g карбамид, 

— 0,7 g NaCl, 

— 0,4 g CaCl2.2H2O, 

— 0,2 g MgSO4.7H2O, 

— 2,8 g K2HPO4. 

Забелешка 1: оваа синтетичка отпадна вода претставува 100-кратен концентрат на 
оној кој е наведен во Техничкиот извештај на ОЕЦД „Предложен метод за 
одредување на биоразградливоста на површинско активни супстанции кои се 
користат во синтетичките детергенти“ (11 јуни, 1976), со додаток на дикалиев 
хидроген фосфат. 

Забелешка 2: ако подготвената средина не се користи веднаш, таа се чува на темно 
на температура од 0 до 4 oС не подолго од една недела, во услови кои не водат до 
никаква промена во нејзиниот состав. Пред складирањето средината може да биде и 
стерилизирана или пептонот и месниот екстракт можат да се додадат непосредно 
пред извршување на испитувањето. Пред употреба треба темелно да се измеша и да 
се приспособи pH вредноста. 

1.6.2. Апаратура  

Мерна апаратура: точниот облик не е од големо значење. Сепак, не треба да биде 
преполна и сондата треба точно да се совпаѓа со грлото на мерната колба. 

Неопходна е вообичаена лабораториска опрема, а особено следново: 

— мерна апаратура, 

— уред за аерирање, 

— pH-електрода и мерна опрема, 

— O2-електрода. 

1.6.3. Подготовка на инокулум 

Како микробен инокулум за испитувањето се користи активен талог од пречистителна 
станица која главно обработува комунални отпадни води. 

Според потребата, големите честички можат да се отстранат во лабораторијата преку 
краткотрајно таложење, на пр. 15 минути и преку претурање на горниот слој на фини 
честички кои ќе се користат. Алтернативно, талогот може да се измеша со помош на 
миксер неколку секунди. 
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Освен тоа, ако се смета дека постои инхибиторен материјал, талогот дополнително 
треба да се измие со вода од чешма или со изотоничен раствор. По центрифугирање, 
супернантот се претура (оваа постапка се повторува три пати). 

Мала количина од талогот се мери и се суши. Од тој резултат може да се пресмета 
количината на влажен талог што треба да се суспендира во вода за да се добие 
активен талог со содржина на суспендирани цврсти материи во мешаната течност во 
опсегот помеѓу 2 и 4 g/l. Ова ниво дава концентрација во средината за испитување 
помеѓу 0,8 и 1,6 g/l доколку се почитува постапката препорачана подолу. 

Ако талогот не може да се користи истиот ден, во секој литар активен талог се 
додаваат по 50 ml синтетичка отпадна вода, подготвена како што е наведено погоре; 
таа потоа се аерира цела ноќ на температура од 20 ± 2 oС. Потоа се аерира за 
употреба во текот на денот. Пред употреба се проверува pH и, доколку е потребно, се 
прилагодува на pH од 6 до 8. Суспендираните цврсти материи во мешаната течност 
се определуваат како што е опишано во претходниот став. 

Ако истата серија активен талог треба да се користи и наредните денови   (најмногу 
четири дена), на крајот од секој работен ден се додаваат уште 50 ml синтетичка 
отпадна вода на литар талог. 

1.6.4. Извршување на испитувањето 

Времетраење/време на контакт: 30 минути и/или три часа, за време на кои се 
извршува аерацијата 

Вода: Вода за пиење (дехлорирана, доколку е неопходно) 

Снабдување со воздух: Чист, обезмастен воздух. Проток на воздух од 0,5 до 1 
l/min 

Мерна апаратура: Колба со рамно дно, како БОД-колба 

Мерач на pH: Соодветна кислородна електрода, со читач 

Раствор на нутриент: Синтетичка отпаднавода (види погоре) 

Супстанција за испитување: Растворот за испитување свежо се подготвува на 
почетокот на испитувањето 

Референтна супстанција: на пр. 3,5-дихлорофенол (најмалку три концентрации) 

Контроли: Инокулиран примерок без супстанција за испитување 

Температура: 20±2oC 

Подолу е дадена предложена експериментална постапка која може да се следи како 
за испитување така и за референтна супстанција, за време на контакт од три часа: 

Се користат неколку садови (на пр. мензури од еден литар). 

Треба да се користат најмалку пет концентрации кои се разликуваат со постојан 
фактор кој по можност не надминува 3,2. 

За време „0“ 16 ml синтетичка отпадна вода се дополнуваат до 300 ml вода. Се 
додаваат 200 ml микробен инокулум и целата смеса (500 ml) се истура во првиот сад 
(прва контрола C1). 

Садовите за испитување треба постојано да се аерират така што растворениот О2 да 
не падне под 2,5 mg/l и непосредно пред мерењето на степенот на дишење, 
концентрацијата на О2 да биде околу 6,5 mg/l. 

Во време „15 минути“ (15 минути е произволен, но соодветен интервал) се повторува 
горната постапка, со исклучок на тоа дека 100 ml од матичниот раствор на 
супстанцијата за испитување се додаваат во 16 ml синтетичка отпадна вода пред 
додавање на вода до 300 ml и микробен инокулум за да се добие волумен од 500 ml. 
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Оваа смеса потоа се истура во втор суд и се аерира како што е дадено погоре. Оваа 
постапка се повторува во 15-минутни интервали со различни волумени од матичниот 
раствор на супстанцијата за испитување за да се добие серија на садови кои содржат 
различни концентрации од супстанцијата за испитување. На крајот, се подготвува 
втора контрола (С2). 

По три часа се забележува pH и добро измешаниот примерок од содржината на 
првиот сад се истура во мерната апаратура и се мери степенот на дишење во траење 
до 10 минути. 

Ова одредување се повторува со содржината на секој сад на 15-минутни интервали, 
на таков начин што времето на контакт ва секој сад е три часа. 

Референтната супстанција се испитува за секоја серија микробен инокулум на ист 
начин. 

Кога мерењата се вршат по 30-минутен контакт, потребен е различен режим (т.е. 
повеќе од еден мерач на кислород). 

Ако е потребно мерење на хемиската потрошувачка на кислород, се подготвуваат 
дополнителни садови кои содржат супстанција за испитување, синтетичка отпадна 
вода и вода, но не и активен талог. Потрошувачката на кислород се мери и се 
запишува по време на аерирање од 30 минути и/или три часа (време на контакт). 

 

2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Степенот на дишење се пресметува од записот на мерачот помеѓу приближно 6,5 
mg/l О2 и 2,5 mg/l О2 или за 10-минутен период кога степенот на дишење е низок. 
Делот на кривата на дишење врз која се мери степенот на дишење треба да биде 
линеарен. 

Ако степените на дишење на двете контроли не се разликуваат со повеќе од 15 % или 
ако ЕС50 (30 минути и/или три часа) на референтната супстанција не е во 
прифатливиот опсег (од 5 до 30 mg/l за 3,5-дихлорофенол), испитувањето е 
невалидно и треба да се повтори. 

Процентот на инхибиција се пресметува за секоја концентрација за испитување (види 
1.2). Процентот на инхибиција графички се претставува во однос на концентрацијата 
на нормална логаритамска хартија (или логаритам на веројатност) и се прикажува 
вредноста на ЕС50. 

Границите на доверливост 95 % за EC50 може да се определат со користење на 
стандардни постапки. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Доколку е можно, извештајот од испитувањето го содржи следново: 

— супстанција за испитување: податоци за идентификација на хемикалија, 

— систем за испитување: извор, концентрација и секаква претходна обработка на 
активираниот талог, 

— услови на испитување: 

— pH на реакциона смеса пред мерење на дишењето, 

— температура на испитување, 

— времетраење на испитување, 

— референтна супстанција и нејзината измерена EC50, 
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— абиотична апсорпција на кислород (доколку постои). 

— резултати: 

— сите измерени податоци, 

— крива на инхибиција и метод за пресметување на EC50, 

— EC50 и, доколку е возможно, граници на доверливост 95 %, EC20 и EC80, 

— сите набљудувања и сите отстапувања од овој метод за испитување кои можеле 
да влијаат врз резултатот. 

3.2. ТОЛКУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

Вредноста на EC50 треба да се сфати само како показател за можната токсичност на 
супстанцијата за испитување за активираниот талог при обработка во отпадна вода 
или за микроорганизмите во отпадната вода, бидејќи сложените интеракции кои се 
одвиваат во животната средина не можат да бидат точно симулирани при 
лабораториско испитување. Освен тоа, супстанциите за испитување кои може да 
имаат инхибиторен ефект врз оксидацијата на амонијак, исто така можат да дадат и 
атипични криви на инхибиција. Според тоа, таквите криви треба внимателно да се 
толкуваат. 

 

4. ДЕЛА 

(1) International Standard ISO 8192-1986. 

(2) Broecker, B., Zahn, R., Water Research 11,1977, p. 165. 

(3) Brown, D., Hitz, H. R., Schaefer, L., Chemosphere 10, 1981, p. 245. 

(4) ETAD (Ecological and Tox.icological Association of Dyestuffs Manufacturing Industries), 
Recommended Method No 103, also described by: 

(5) Robra, B., Wasserl Abwasser 117, 1976, p. 80. 

(6) Schefer, W., Textilveredlung 6,1977, p. 247. 

(7) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 209, Decision of the Council C(84) 30 final. 

В.12.        БИОРАЗГРАДЛИВОСТ 

ИЗМЕНЕТО SCAS ИСПИТУВАЊЕ 

1. МЕТОД 

1.1. ВОВЕД 

Целта на методот е да се оцени потенцијалната крајна биоразградливост на растворливи 
во вода, неиспарливи органски соединенија кога се изложени на релативно високи 
концентрации на микроорганизми во текот на подолг временски период. Отпорноста на 
микроорганизмите во тој период се поддржува преку секојдневно потхранување со 
сталожена отпадна вода. (Преку викендот, отпадната вода може да се чува на 
температура 4 oС. Алтернативно, може да се користи синтетичка отпадна вода од 
потврдното испитување на ОЕЦД.) 

Можно е да дојде до физичко-хемиска адсорпција на суспендираните тврди материи и тоа 
треба да се земе предвид при толкување на резултатите (види 3.2). 

Поради долгиот период на задржување на течната фаза (36 часа) и периодичното 
додавање на нутриенти, испитувањето не ги симулира условите кои постојат во 
станицата за пречистување на отпадни води. Резултатите добиени со различни 
супстанции за испитување покажале дека испитувањето има висок потенцијал за 
биоразградливост. 
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Условите на испитувањето се многу поволни за селекција и/или приспособување на 
микроорганизми кои се способни да го разградуваат соединението за испитување. 
(Постапката може да се користи и за добивање на аклиматизирани инокулуми за 
други испитувања.) 

При овој метод, мерката на концентрацијата на растворен органски јаглерод се користи за 
проценување на крајната биоразградливост на супстанцијата за испитување. Се 
претпочита ДОЦ да се одредува по закиселување и прочистување, а не како разлика 
на Ctotal-Cinorganic. 

Со истовремената употреба на специфичен аналитички метод може да се процени 
примарната биоразградливост на супстанцијата (исчезнување на матичната хемиска 
структура). 

Методот се применува само за оние органски супстанции за испитување при 
концентрациите кои се користат во испитувањето: 

— се растворливи во вода (најмалку 20 mg растворен органски јаглерод на литар), 

— имаат занемарлив притисок на пареа, 

— не спречуваат бактерии, 

— не се апсорбираат во значајна мера во системот за испитување,  

— не се губат при формирање од раствор за испитување, 

Треба да се утврди содржината на органски јаглерод на материјата за испитување. 

Информациите за релативен сооднос на основните компоненти на материјалот за 
испитување ќе бидат корисни за толкување на добиените резултати, особено во случај 
кога резултатите се ниски или на граница. 

При толкувањето на ниски вредности и при изборот на соодветни концентрации за 
испитување може да бидат корисни информациите за токсичноста супстанцијата за 
микроорганизмите. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

СT = концентрација на соединение за испитување како органски јаглерод кој е 
присутен во или додаден на сталожена отпадна вода на почетокот на аерирањето 
(mg/l),  

Ct = концентрација на растворен органски јаглерод кој се наоѓа во супернантна 
течност од испитувањето на крајот на аерирањето (mg/l),  

Cc = концентрација на растворен органски јаглерод кој се наоѓа во супернантна течност 
од контролата на крајот на аерирањето (mg/l). 

Во овој метод биоразградливоста се дефинира како исчезнување на органскиот 
јаглерод. Биоразградливоста може да се изрази како: 

1. Процентот на отстранување Dda на количината супстанција која се додава дневно: 

 

 
каде што: 

Dda = разградување/дневно додавање.  

2.     Процентот на отстранување Dssd на количината на супстанцијата која е присутна 
на почетокон на секој ден: 
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каде што: 

Dssd = разградување/супстанција на почеток на денот; 

индексите i и (i + 1) се однесуваат на денот на мерење. 

Равенката 2 (а) се препорачува ако ДОЦ во излезната вода варира од ден на ден, 
додека равенката 2 (б) може да се користи кога ДОЦ во излезната вода останува 
релативно постојан од ден на ден. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтните супстанции можат да бидат корисни при испитување на нови супстанции; 
сепак, не можат да се препорачаат посебни референтни супстанции. 

Наведени се податоците за неколку соединенија оценети со кружни тестови (види 
Додаток 1), главно за да може од време на време да се одржува калибрација на 
методот и да се овозможи споредување на резултатите кога се користи друг метод. 

1.4. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 

Активниотт талог од станицата за прочистување на отпадни води се става во единица 
за полуконтинуирано испитување со активен талог (СCAS). Се додаваат 
соединението за испитување и сталожената комунална отпадна вода и смесата се 
аерира 23 часа. Потоа аерирањето запира, талогот се остава да се сталожи и 
супернантната течност се отстранува. 

Потоа, талогот кој останува во комората за аерација се меша со дополнителна аликвота 
на соединение за испитување, отпадната вода и циклусот се повторуваат. 

Биоразградливоста се определува со одредување на содржината на растворен органски 
јаглерод во супернантната течност. Оваа вредност се споредува со вредноста на 
супернантот добиен од контролната епрувета дозирана само со сталожена отпадна вода. 

Ако се користи специфичен аналитички метод, може да се измерат промените во 
концентрацијата на матичната молекула поради биоразградливост (примарна 
биоразградливост). 

1.5. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

Обновливоста на овој метод базиран на отстранување на растворен органски јаглерод сè 
уште не е утврдена. (Ако се зема предвид примарната биоразградливост, се добиваат 
многу точни податоци за материите кои се разградуваат со висок степен.) 

Чувствителноста на методот во голема мера се определува со варијабилноста на слепата 
проба и, во помала мера, со точноста на определување на растворен органски јаглерод и 
нивото на соединението во течноста на почетокот на секој циклус. 

1.6. ОПИС НА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.6.1. Подготовки 

Може да се користат доволен број чисти единици за аерирање, алтернативно може 
да се користат оригинални единици за СCAS испитување од 1,5 l и се поставуваат 
цевки за аерирање (Слика 1) за секоја супстанција за испитување и за контролите. 
Компресираниот воздух кој се доведува до единиците за испитување и се прочистува 
преку памучен филтер не треба да содржи органски јаглерод и треба претходно да е 
заситен со вода за да се намалат загубите од испарување. 
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Од активниот талог од станицата за прочистување главно на комунални отпадни води 
се добива примерок мешана течност која содржи од 1 до 4 g/l суспендирани тврди 
материи. За секоја единица за аерирање се потребни приближно 150 ml мешана 
течност. 

Матичните раствори на супстанцијата за испитување се подготвуваат во дестилирана 
вода; обично потребната концентрација е 400 mg/l како органски јаглерод од кој се 
добива концентрација на соединение за испитување од 20 mg/l јаглерод на почетокот 
на секој циклус на аерирање, ако не доаѓа до биоразградување. 

Ако токсичноста за микроорганизмите го дозволува тоа, дозволени се и повисоки 
концентрации. 

Се мери содржината на органски јаглерод во матичните раствори. 

1.6.2. Услови на испитување 

Испитувањето се извршува на 20 до 25 oC. 

Се користи повисока концентрација на аеробни микроорганизми (од 1 до 4 g/l 
суспендирани тврди материи), а ефикасниот период на задржување е 36 часа. 
Јаглеродната материја во отпадните води која се користи за напојување значајно се 
оксидира, обично во период од осум часа по почетокот на секој циклус на аерирање. 
Потоа, талогот ендогено дише до крајот на периодот на аерирање во текот на кој 
единствениот расположлив супстрат е соединението за испитување, освен ако тоа 
исто така не се метаболизира лесно. Овие карактеристики, комбинирани со 
секојдневно повторно инокулирање со користење на комунални отпадни води како 
средина, создаваат многу поволни услови како за аклиматизација, така и за висок 
степен на биоразградливост. 

1.6.3. Извршување на испитувањето 

Примерок од измешана течност од соодветна станица со активен талог која главно 
обработува комунални отпадни води или од лабораториска единица се чува во 
аеробни услови додека не се искористи во лабораторијата. Секоја единица за 
аерирање, како и контролната единица се полнат со 150 ml мешана течност (ако се 
користи оригиналната единица за CAS испитување треба да се помножи со 10) и се 
започнува со аерирање. По 23 часа аерацијата се прекинува и талогот се остава да се 
сталожи 45 минути. Славината од секој сад се отвора и се повлекуваат 100 ml од 
супернантот. Непосредно пред употребата се добива примерок од сталожена 
комунална отпадна вода и се додаваат 100 ml во талогот кој останува во секоја 
единица за аерирање. Повторно се почнува со аерација. Во оваа фаза не се додаваат 
материи за испитување и единиците се напојуваат секојдневно само со комунална 
отпадна вода сè додека со таложење не се добие чист супернант. Ова обично трае 
две недели, до кога растворениот органски јаглерод во супернантот на крајот од секој 
циклус на аерирање достигнува константна вредност. 

На крајот на овој период индивидуалниот сталожен талог се меша и во секоја 
единица се додаваат по 50 ml од добиениот сложен талог. 

Во контролните единици се додаваат по 95 ml од сталожената отпадна вода и 5 ml од 
водата, а во единиците за испитување се додаваат 95 ml од сталожената отпадна 
вода и 5 ml од матичниот раствор на соодветното соединение за испитување (400 
mg/l). Аерирањето започнува повторно и трае 23 часа.  Потоа талогот се остава да се 
сталожи 45 минути,а супернантот се повлекува и се анализира за содржина на 
растворен органски јаглерод. 

Горната постапка на полнење и повлекување се повторува секојдневно за време на 
целото испитување. 

Пред сталожувањето може да е потребно да се исчистат ѕидовите на единиците за 
да се спречи акумулирање на цврсти материи над нивото на течноста. За секоја 
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единица се користи посебна стругалка и четка за да се спречи вкрстена 
контаминација. 

Во идеален случај, растворениот органски јаглерод во супернантната течност се 
определува секојдневно, иако е дозволено и поретко анализирање. Пред анализа 
течноста се филтрира со миење на мембрански филтри од 0,45 μm или се 
центрифугира. Мембранските филтри се погодни ако е сигурно дека тие ниту 
ослободуваат јаглерод, ниту ја апсорбираат супстанцијата за време на 
филтрирањето. Додека е во центрифугата, температурата на примерокот не треба да 
надмине 40 oС. 

Траењето на испитувањето за соединенија кои се слабо биоразградливи или кои не 
се биоразградливи не е одредено, но искуството покажува дека испитувањето би 
требало да трае најмалку 12 недели, но не подолго од 26 недели. 

 

2. ПОДАТОЦИ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Се прави графички приказ од вредностите на растворениот органски јаглерод во 
супернантната течност на испитните и контролните единици во однос на времето. 

Кога ќе се постигне биоразградување, нивото достигнато при испитувањето ќе се 
приближува до нивото достигнато при контролите. Откако ќе се утврди дека 
разликата помеѓу двете нивоа е постојана во текот на три последователни мерења, 
се прават толку дополнителни мерења колку што се потребни за статистичка 
обработка на податоците и се пресметува процентот на биоразградливост на 
соединението за испитување (Dda или Dssd, види 1.2). 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕТО 

Доколку е можно, извештајот од испитувањето го содржи следново: 

— сите информации за видот на отпадна вода, видот на единица која се користи и 
експерименталните резултати кои се однесуваат на супстанцијата за испитување, 
референтната супстанција, доколку се користи, и слепата проба, 

— температурата, 

— кривата на отстранување со опис, начинот на пресметување (види 1.2), 

— датум и место на земање примероци од активен талог и отпадни води, состојба 
на приспособување, концентрација, итн., 

— научни причини за сите промени во постапката на испитување, 

— потпис и датум. 

3.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Бидејќи супстанцијата која ќе се испитува со овој метод не е лесно биоразградлива, 
секое отстранување на ДОЦ единствено поради биоразградливост по правило ќе се 
одвива постепено во текот на неколку денови или недели, освен во случаи кога 
аклиматизацијата е ненадејна, како што се гледа од брзото исчезнување по неколку 
недели. 

Сепак, физичко-хемиската адсорпција понекогаш може да игра важна улога; тоа се 
гледа кога постои целосно или делумно отстранување на додадениот ДОЦ на самиот 
почеток. Што ќе се случи потоа, зависи од фактори како степенот на адсорпција и 
концентрацијата на суспендираните тврди материи во исфрлената излезна вода. 
Обично разликата помеѓу концентрацијата на ДОЦ во контролната и испитната 
супернантна течност постепено се зголемува во споредба со првичната пониска 
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вредност и, освен ако не дојде до аклиматизирање, оваа разлика потоа останува на 
новото ниво до крајот на експериментот. 

Ако треба да се направи разлика помеѓу биоразградливост (или делумна 
биоразградливост) и адсорпција, потребни се дополнителни испитувања. Ова може 
да се направи на многу начини, но најубедлива е употребата на супернант или талог 
како инокулум во основен тест (по можност респирометричен тест). 

Супстанциите за испитување кај кои се забележува големо неадсорптивно 
отстранување на ДОЦ при ова испитување, треба да се сметаат за потенцијално 
биоразградливи. Делумното неадсорптивно отстранување покажува дека 
хемикалијата е подложена барем на некое биоразградување. 

Ниското отстранување или непромената на нивото на ДОЦ може да се должи на 
инхибиција на микроорганизмите од супстанцијата за испитување и тоа може да се 
докаже преку разградување или загуба на талог и заматување на супернантите. 
Испитувањето треба да се повтори со користење на пониска концентрација на 
супстанцијата за испитување. 

Со употребата на специфичен аналитички метод или супстанција за испитување 
означена со 14С може да се зголеми осетливоста. Во случај на соединение за 
испитување 14С, обновувањето на 14СО2 ќе ја потврди појавата на биоразградливост. 

Кога резултатите се презентирани во однос на примарна биоразградливост, треба да 
се даде објаснување, доколку е возможно, за промената во хемиската структура 
поради која изостанува реакција од матичната супстанција за испитување. 

Валидацијата на аналитичкиот метод треба да биде претставена заедно со 
реакцијата од средината на слепата проба. 

 

4. ДЕЛА 

(1)    OECD, Paris, 1981, Test Guideline 302 A, Decision of the Council C(81) 30 final. 
 

Додаток 1 

SCAS тест: пример на резултати 

 
Супстанција CT  

(mg/l) 

Ct  − Cc 

(mg/l) 

Процент на 
биоразградлив

ост 

Dda 

Времетра
ење на 

испитувањ
ето 

(денови) 

4-ацетил аминобензен сулфонат 

Тетрапропилен бензен сулфонат 

4-нитрофенол 

Диетилен гликол 

Анилин 

Циклопентан тетракарбоксилат 

17,2 

17,3 

16,9 

16,5 

16,9 

17,9 

2,0 

8,4 

0,8 

0,2 

1,7 

3,2 

85 

51,4 

95,3 

98,8 

95,9 

81,1 

40 

40 

40 

40 

40 

120 
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Додаток 2 

Пример на апаратура за испитување 
Слика 1 

 

MK јазик:  

Volume = волумен 

 

В.13  БИОКОНЦЕНТРАЦИЈА: ПРОТОЧЕН ТЕСТ ЗА РИБИ 

1. МЕТОД 

Овој метод на биоконцентрација одговара на ОЕЦД ТГ 305 (1996). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод ја опишува постапката за карактеризирање на биоконцентрациониот 
потенцијал на супстанциите во рибите во проточни услови. Иако им се дава предност 
на режимите за проточни испитувања, полустатичните режими, исто така, се 
дозволени, под услов да се исполнети критериумите за валидност. 

Методот дава доволно детали за вршење на тестот, но истовремено дава доволна 
слобода за приспособување на експерименталните проекти на условите во одделни 
лаборатории и променливите карактеристики на супстанциите за испитување. Тој се 
применува најуспешно кај стабилни органски хемикалии со вредности log Pow помеѓу 
1,5 и 6,0 (1), но може да се применува и на суперлипофилни супстанции (со log Pow> 
6,0). Претходната оценка на факторот на биоконцентрација (БЦФ), која понекогаш се 
означува како KB, за такви суперлипофилни супстанции најверојатно ќе биде 
поголема од вредноста на факторот на биоконцентрација во одржлива состојба 
(BCFSS), која се очекува да се добие при лабораториските експерименти. 
Прелиминарните проценки на факторот на биоконцентрација за органски хемикалии 
со вредности log РОW до околу 9,0 можат да се добијат со користење на 
Бинтајнталовата равенка (2). Параметрите кои го карактеризираат 
биоконцентрацискиот потенцијал вклучуваат константа на брзина на апсорпција (k1), 
константа на брзина на чистење (k2) и BCFSS. 
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Радиоактивните супстанции за испитување можат да ја олеснат анализа на водата и 
на примероците риба и може да се користат за одредување на тоа дали треба да се 
прави идентификација на разградувањето и квантификација. Ако се измери општиот 
радиоактивен отпад (на пр. со горење или растворање на ткива), БЦФ се базира на 
матичното соединение, сите задржани метаболити, како и на асимилиран јаглерод. 
Затоа, вредностите на БЦФ кои се базираат на вкупниот радиоактивен отпад не може 
да се споредуваат директно со БЦФ добиен со специфична хемиска анализа само на 
матичното соединение. 

При радиоактивни истражувања може да се користат постапки на чистење за да се 
утврди БЦФ кој е базиран на матичното соединение, а според потребата може да се 
карактеризираат и главните метаболити. Исто така можно е да се комбинира 
истражување на метаболизмот на рибите со истражување на биоконцентрацијата 
преку анализа и идентификација на остатоците во ткивата. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Биоконцентрација/биоакумулирање е зголемувањето на концентрацијата на 
супстанцијата за испитување во или на организам (одредени негови ткива), во однос 
на концентрацијата на супстанцијата за испитување во околната средина. 

Факторот на биоконцентрацијата (БЦФ или KB) во секое време од фазата на 
апсорпција во овој тест за акумулација е концентрацијата на супстанцијата за 
испитување во/на рибата или одредени нејзини ткива (Cf како μg/g (ррm)), поделена 
со концентрацијата на хемикалијата во околната средина (Cw како μg/ml (ррm)). 

Факторот на биоконцентрација во одржлива состојба (BCFss или KB) не се менува 
значително подолго време, а концентрацијата на супстанцијата за испитување во 
околната средина во овој период е константна. 

Платото или стабилната состојба на графиконот на супстанцијата за испитување во 
рибата (Cf) во однос на времето се постигнува кога кривата ќе стане паралелна на 
временската оска и кога се направени три успешни анализи на Cf на примероци 
земени во интервали од најмалку два дена, кои при анализата не се разликуваат за 
повеќе од ± 20% и нема никакви значајни разлики помеѓу трите периоди на земање 
примероци. Кога се анализираат обединети примероци, потребни се најмалку четири 
успешни анализи. За супстанциите за испитување кои се земени бавно, посоодветни 
се интервали од седум дена. 

Факторите на биоконцентрација, пресметани директно од константата на кинетичката 
брзина (k1/k2), се опишуваат како кинетички фактор на концентрација, BCFK. 

Коефициентот на распределување октанол-вода (Pow) е односот на растворливоста 
на  хемикалијата во n-октанол и вода во рамнотежа (Метод А.8), кој се изразува и како 
Kow. Логаритамот од Pow се користи како показател на потенцијал на хемикалијата за 
биоконцентрација кај водни организми. 

Фазата на изложување или апсорпција е времето во кое рибите се изложени на 
хемикалијата за испитување. 

Константата на брзина на апсорпција (k1) е нумеричката вредност која ја одредува 
брзината на зголемување на концентрацијата на супстанцијата за испитување во/на 
рибите за испитување (или одредени нивни ткива), кога рибите се изложени на таа 
хемикалија (k1 се изразува во ден-1). 

Фазата по изложувањето или чистење (загуба) е времето по пренесувањето на 
рибите за испитување од средина која содржи супстанција за испитување во средина 
која не содржи таква супстанција, во текот на кое се испитува чистењето (или нето 
загубата) на супстанцијата од рибите за испитување (или одредени нивни ткива). 

Константата за брзина на  елиминација (k2) е нумеричката вредност која ја одредува 
брзината на намалување на концентрацијата на супстанцијата за испитување во 
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рибите за испитување (или одредени нивни ткива) по пренесувањето на рибите за 
испитување од средина која содржи супстанција за испитување во средина која не 
содржи таква супстанција (k2 се изразува во ден-1). 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Испитувањето се состои од две фази: фаза на изложување (апсорпција) и фаза на 
пост-изложување (чистење). За време на фазата на апсорпција, одделни групи риби 
од еден вид се изложуваат на најмалку две концентрации на супстанции за 
испитување. Потоа тие се пренесуваат во средина која не содржи супстанција за 
испитување за фазата на чистење. Фазата на чистење е неопходна секогаш, освен 
ако апсорпцијата на супстанцијата за време на оваа фаза е неважна (на пр. БЦФ е 
помалку од 10). Концентрацијата на супстанцијата за испитување во/на рибите (или 
одредени нивни ткива) се следи за време на двете фази од испитувањето. Освен 
двете концентрации, испитувањето вклучува и контролна група риби кои се чуваат во 
исти услови, без присуство на супстанцијата за испитување, за можните несакани 
ефекти забележани кај испитувањето за биоконцентрација да можат да се споредат 
со соодветната контролна група и да се добијат концентрации на супстанцијата за 
испитување. 

Фазата на апсорпција се одвива 28 дена, освен ако не се утврди дека рамнотежата е 
постигната порано. Должината на фазата на апсорпција и времето за постигнување 
на стабилна состојба може да се предвиди со помош наравенката во Додаток 3. 
Потоа започнува периодот на чистење со префрлување на рибите во истата средина, 
но без супстанција за испитување во друг чист сад. Факторот на биоконцентрација по 
можност се пресметува како преку односот (BCFss) на концентрацијата на рибите (Cf) и 
во вода (Cw) при видливо стабилна состојба, така и како кинетички фактор на 
биоконцентрација (BCFK), како степен на константа на брзината на апсорпција (k1) и 
чистењето (k2), по претпоставка кинетика од прв ред. Ако не се добива со кинетика од 
прв ред, се користат посложени модели (Додаток 5). 

Ако стабилната состојба не се постигне за 28 дена, фазата на апсорпција се 
продолжува додека не се постигне стабилна состојба, или уште 60 дена, во зависност 
од тоа што ќе се случи порано; потоа започнува фазата на чистење. 

Константа на брзината на апсорпција, константата на брзината на чистење (загуба) 
(или константите при кои се користат посложени модели), факторот на 
биоконцентрација и, кога е возможно, границите на доверливост на секој од овие 
параметри се пресметуваат од моделот кој најдобро добро ги опишува измерените 
концентрации на супстанцијата за испитување во рибите и водата. 

БЦФ се изразува како функција на вкупната мокра тежина на рибите.  Сепак, за 
посебни цели, одредени ткива или органи (на пр. мускули, црн дроб) можат да се 
користат ако рибите се доволно големи или рибата може да се подели на јадливи дел 
(филе) и нејадливи делови (утроба). Бидејќи за многу органски супстанции постои 
јасна поврзаност помеѓу потенцијалот за биоконцентрација и липофилност, постои и 
соодветна врска помеѓу содржината на липиди на рибите за испитување и 
забележаната биоконцентрација на такви супстанции. Затоа, за да се намали овој 
извор на варијабилност во резултатите од испитувањето за супстанциите со висока 
липофилност (т.е. со log Pow> 3), биоконцентрацијата се изразува во однос на 
содржината на липиди, а не само како вкупна телесна тежина. 

Содржината на липиди се определува врз истиот биолошки материјал кој се користи 
за одредување на концентрацијата на супстанцијата за испитување, кога тоа е 
изводливо. 

1.4. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Пред извршување на тестот за биоконцентрација треба да се знаат следниве 
информации за супстанцијата за испитување: 
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—  растворливост во вода 

— коефициент на распределба на октанол-вода Pow (означен и како Kow, определен 
со ХПЛЦ методот во А.8) 

— хидролиза 

— фототрансформација во вода одредена во соларно или симулирано соларно 
зрачење и во услови на зрачење на тестот за биоконцентрација (3) 

— површински напон (т.е. за супстанци кај кои log Pow не може да се одреди) 

— притисок на пареа 

— лесна биоразградливост (каде што е соодветно) 

Потребни се и други информации за токсичноста на видовите риби кои ќе се користат 
во тестот, по можност асимптотичен LC50 (т.е. независен од време). Потребен е 
соодветен аналитички метод со позната точност, прецизност и чувствителност за 
квантификација на супстанцијата за испитување во раствори за испитување и во 
биолошки материјал, заедно со детали за подготовката на примерокот и негово 
чување. Исто така треба да се познати аналитичките граници на детекција на 
супстанцијата за испитување како во вода, така и во рибини ткива. Кога се користи 14C 
означена супстанција за испитување, треба да се знае процентот на радиоактивност 
поврзан со примесите. 

1.5. ВАЛИДНОСТ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

За тестот да биде валиден, треба да се применуваат следниве услови: 

— варирањето на температурата е под ± 2 °C; 

— концентрацијата на растворен кислород не паѓа под 60 % заситеност; 

— концентрацијата на супстанцијата за испитување во коморите се одржува во 
рамките на ± 20 % од просечната вредност на измерените вредности за време на 
фазата на апсорпција; 

— смртноста или други несакани ефекти/болести како во контролната, така и во 
обработените риби е помала од 10% на крајот на тестот, кога тестот трае повеќе од 
неколку недели или месеци, смртта или други несакани ефекти во двете групи риби 
да е помала од 5% за месец и да не надминува вкупно 30%. 

1.6. ЕФЕРЕНТНИ СОЕДИНЕНИЈА 

Употребата на референтни соединенија со познат потенцијал на биоконцентрација би 
била корисна при проверка на експерименталната постапка, кога е потребно. Сепак, 
сè уште не можат да се препорачаат посебни супстанции. 

1.7. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

1.7.1. Апаратура 

Секој дел од опремата треба да биде направен од инертен материјал кој нема да 
делува штетно на единките кои се користат во испитувањето. Може да се користат 
стандардни правоаголни или цилиндрични резервоари (аквариуми) направени од 
хемиски инертен материјал со соодветен обем во однос на брзината на полнење. 
Употребата на меки пластични цевки треба да се сведе на минимум. Првенствено треба 
да се користат цевки од тефлон®, не’рѓосувачки челик и/или од стакло. Искуството 
покажува дека за супстанции со високи коефициенти на апсорпција, како и за 
синтетички пиретроиди на пример, може да се употребува силанизирано стакло. Во 
такви ситуации опремата треба да се исфрли по употребата. 
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1.7.2. Вода 

Во тестот обично се користи природна вода која се добива од неконтаминиран извор 
со постојан квалитет на водата. Водата за разредување треба да биде со квалитет кој 
овозможува преживување на одбрени видови риби во текот на периодот на 
аклиматизација и периодот на испитување без појава на абнормален изглед или 
однесување.  Во идеален случај треба да се покаже дека видовите за испитување 
можат да преживеат, да растат и да се репродуцираат во вода за разредување (на 
пр. во лабораториска култура или тест за токсичност при животен циклус). Водата 
треба да се карактеризира барем преку pH, цврстина, вкупно тврди материи, вкупна 
содржина на органски јаглерод и, по можност, амониум, нитрит и алкалност, а за 
морските видови и соленост.  Параметрите кои се важни за оптималната состојба на 
рибите се целосно познати, но во Додаток 1 се дадени препорачаните максимални 
концентрации за одреден број параметри за тест при слатководни и морски води за 
испитување. 

Водата треба да биде со постојан квалитет во текот на испитувањето. Нејзината рН 
вредност треба да биде во границите од 6,0 до 8,5, но за време на еден тест треба да 
е во границите на ± 0,5 рН единици. За да се гарантира дека водата за разредување 
нема да влијае прекумерно на резултатот од тестот (на пр. преку формирање на 
комплексни соединенија од супстанцијата за испитување) или дека нема да има 
негативно влијание врз квалитетот на јатото риби, на одредени интервали треба да 
се земаат мостри за анализа. Треба да се направи одредување на тешки метали (на пр. 
Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), главни анјони и катјони (на пр. Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4), пестициди (на 
пр. вкупно органофосфорни и вкупно органохлорни пестициди), вкупно органски јаглерод 
и суспендирани тврди материи, на пример, на секои три месеци ако се знае дека 
водата за разредување има релативно постојан квалитет.  Ако се утврди дека 
квалитетот на водата е постојан за период од најмалку една година, овие 
определувања можат да се прават поретко, а интервалите да се продолжат (на 
пример на секои шест месеци). 

Содржината на природни честички, како и вкупната содржина на органски јаглерод 
(ТОЦ) на водата за разредување треба да биде што е можно пониско за да се избегне 
апсорпција на супстанции за испитување во органска материја која може да ја намали 
неговата биорасположливост (4). Максималната прифатлива вредност е 5 mg/l за 
определена материја (сува материја која не поминува низ филтер од 0,45 μm) и 2 mg/l за 
вкупен органски јаглерод (види Додаток 1). Доколку е поребно, водата се филтрира пред 
употреба. Екскретите на рибите за испитување и остатокот од храна допринесуваат на 
вкупната содржина на органски јаглерод, па треба да се сведат на минимална мера. За 
време на испитувањето, концентрацијата на органски јаглерод во садот за испитување не 
треба да ја надминува концентрацијата на органски јаглерод со повеќе од 10 mg/l (± 20 %) 
која потекнува од супстанција за испитување и агенсот за растворување, доколку се 
користи.  

1.7.3. Раствори за испитување 

Матичниот раствор од супстанцијата за испитување се подготвува со соодветна 
концентрација. Тој се подготвува со едноставно мешање или протресување на 
супстанцијата за испитување во водата за разредување. Не се препорачува 
употребата на растворувачи или дисперзанти (агенси за растворање); тоа сепак може 
да се добие во некои случаи со цел да се направи соодветно концентриран матичен 
раствор. Може да се користат следниве растворувачи: етанол, метанол, етилен, 
гликол монометилетер, етиленгликол диметилетер, диметилформамид и 
триетиленгликол. Средства за диспрегирање кои може да се користат се: Cremophor 
RH40, Tween 80, метилцелулоза 0,01% и НСО-40. Треба да се внимава кога се 
користат агенси кои се лесно биоразградливи, бидејќи тие можат да предизвикаат 
проблеми кај растот на бактериите во проточните тестови. Супстанцијата за 
испитување може да биде радиоактивна и треба да има најголема чистота (на 
пример, по можност > 98 %). 
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За проточни тестови се бара систем кој постојано распределува и разблажува матичен 
раствор од супстанцијата за испитување (на пр. пумпа за дозирање, пропорционален 
разредувач, систем за заситеност) и го испраќа до коморите за испитување. Се 
дозволуваат барем пет замени на обемот на ден во секоја комора за испитување. Се 
преферира проточниот модел, но кога ова не е можно (на пр. кога организмите за 
испитување се подложени на влијание), може да се користи полустатична техника, 
под услов да се исполнети критериумите за валидност. Брзината на протокот на 
матичните раствори и водата за разредување се проверуваат 48 часа пред тестот, а 
потоа најмалку еднаш дневно за време на тестот. Оваа проверка вклучува 
определување на протокот во секоја комора и гарантира дека тој не се разликува за 
повеќе од 20 % како во, така и надвор од коморите. 

1.7.4. Избор на видови 

Важни критериуми при изборот на видови се тие да се лесно достапни, да можат да 
се добијат во потребните димензии и да можат да се чуваат во лабораториски 
услови. Другите критериуми за избор на видови риби вклучуваат рекреативно, 
трговско и еколошко значење, а исто така и споредлива чувствителност, успешна 
употреба во минатото итн. 

Препорачаните видови се дадени во Додаток 2. Може да се користат и други видови, 
но можеби ќе треба приспособување на постапката за испитување за постигнување 
на соодветни услови. Во овој случај треба да се наведат причините за изборот на 
видовите и експерименталниот метод. 

1.7.5. Чување на рибите 

Главната популација риби се аклиматизира најмалку две недели во вода при 
температура за испитување и се храни со доволна количина храна која ќе се користи 
и за време на тестот. 

По време на таложење од 48 часа, се забележува смртноста и се применуваат следниве 
критериуми: 

—  смртност над 10 % од популацијата за седум дена: се отфрла целата група; 

— смртност помеѓу 5 и 10 % од популацијата за седум дена: се аклиматизира уште 
седум дена; 

— смртност под 5 % од популацијата за седум дена: групата се прифаќа – ако смртноста 
во текот на другите седум дена е поголема од 5 %, се отфрла целата група. 

Треба да се гарантира дека рибите кои се користат во испитувањата немаат видливи 
болести и абнормалности. Сите заболени риби се отфрлаат. Рибите не смеат да се лечат 
две недели пред испитувањето или за време на испитувањето. 

1.8. ИЗВРШУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

1.8.1. Прелиминарно испитување 

Би било корисно да се изврши прелиминарно испитување за да се оптимизираат условите 
за крајното испитување, на пример избор на концентрација (-и) на супстанцијата за 
испитување, времетраење на фазата на апсорпција и фазата на пречистување. 

1.8.2. Услови на изложување 

1.8.2.1. Времетраење на фазата на апсорпција 

Предвидувањето за времетраење на фазата на внесување може да се направи на 
база на практично искуство (на пример од претходно истражување или акумулација 
на сродна хемикалија) или од одредени емпириски врски кои користат сознанија за 
растворливоста во вода или коефициентот на распределба на октанол/вода на 
супстанцијата за испитување (види Додаток 3). 
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Фазата на внесување треба да се одвива 28 дена, освен ако не се утврди дека 
рамнотежата е постигната порано. Ако за 28 дена не се постигне стабилна состојба, 
фазата на внесување треба да се продолжи, со дополнителни мерења, сè додека не 
се постигне стабилна состојба или 60 дена, во зависност од тоа што ќе се случи 
попрво. 

1.8.2.2. Времетраење на фазата на пречистување 

Обично доволно е половина од периодот на внесување за да се добие соодветно 
намалување (на пример 95%) на телесното оптоварување на супстанцијата (види 
Додаток 3 за објаснување на оценката). Ако времето потребно за да се постигне 95% 
загуба е премногу долго, на пример ако е двапати подолго од фазата на апсорпција 
(т.е. повеќе од 56 дена), може да се користи пократок период (т.е. додека 
концентрацијата на супстанцијата за испитување не стане помалку од 10% од 
концентрацијата во стабилна состојба). Но за супстанци кои имаат посложени шеми 
на внесување и прочистување отколку овие што се претставени преку модел на риби 
од една категорија кој дава кинетика од прв ред, треба да се дадат подолги фази на 
пречистување за да се утврдат константите за брзина на загуба. Периодот може да 
се регулира со периодот во кој концентрацијата на супстанцијата за испитување во 
рибите останува над аналитичката граница на детекција. 

1.8.2.3. Број на риби за испитување 

Се избира бројот на риби по концентрација, така што да има минимум 4 риби за 
примерок при секое земање на примерок. Ако се потребни повеќе статистички 
податоци, ќе требаат и повеќе риби по примерок. 

Ако се користат возрасни риби, се наведува дали се користат машки, женски или 
едните и другите. Ако се користат риби и од двата пола, разликите во содржината на 
липидите помеѓу половите се заведува како безначајна пред почетокот на 
изложувањето; според потребата се собираат и машките и женските риби. 

За секој тест се избираат риби со слична тежина, така што најмалите да не бидат 
помали од две третини од тежината на најголемите. Рибите треба да се од иста 
возраст и од исти извор. Бидејќи тежината и возраста на рибите понекогаш имаат 
значително влијание врз вредностите на БЦФ (1), овие детали треба точно да се 
запишат. Се препорачува пред тестот да се измери потпримерок на рибите за да се 
процени среднат тежина. 

1.8.2.4. Полнење 

Се користат високи односи вода-риби за да се минимизира намалувањето на Cw 
предизвикано од додавање на риби на почетокот на тестот, а исто така за да се 
избегне и намалување на концентрацијата на растворен кислород. Важно е брзината 
на полнење да е прилагодена на користените видови. Во секој случај, обично се 
препорачува брзина на полнење од 0,1 до 1,0 g риби (мокра тежина) на литар вода 
дневно. Може да се користат поголеми брзини доколку се утврди дека бараната 
концентрација на супстанција за испитување може да се одржи во рамките на ± 20% и 
дека концентрацијата на растворен кислород не паѓа под 60% заситеност. 

При изборот на соодветни режими на полнење, се земаат предвид нормалните 
живеалишта на рибите. На пример, рибите кои живеат на дното обично бараат повеќе 
простор на дното на аквариумот за истиот волумен вода во споредба со пелагичните 
видови. 

1.8.2.5. Хранење 

За време на периодите на аклиматизација и испитување, рибите се хранат со 
соодветна храна со позната содржина на липиди и протеини, во количина која е 
доволна да останат здрави и да ја задржат нивната тежина. Во тие периоди рибите 
дневно се хранат со количина од околу 1 до 2% од телесната тежина; ова кај многу 
видови риби ја одржува концентрацијата на липиди на постојано ниво за време на 
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тестот. Количината на храна се пресметува, на пример еднаш неделно, за да може да 
се одржи постојана телесна тежина и содржина на липиди. Заради оваа пресметка, 
тежината на рибите во секоја комора се пресметува од тежината последниот 
примерок риба земен од оваа комора. Не се мерат рибите кои останале во комората. 

Неизедената храна и изметот секојдневно се испуштаат од коморите кратко време по 
исхраната (30 минути до 1 час). Коморите се одржуваат што е можно почисти за 
време на тестот за концентрацијата на органска материја да биде што е можно 
пониска, бидејќи присуството на органски јаглерод може да ја ограничи 
биорасположливоста на супстанцијата за испитување (1). 

Бидејќи многу видови храна се добиени од рибино брашно, храната треба да се 
анализира за супстанцијата за испитување. Исто така пожелно е храната да се 
анализира за пестициди и тешки метали. 

1.8.2.6. Светлина и температура 

Фотопериодот обично е од 12 до 16 часа, а температурата (± 2oС) треба да е 
соодветна на видовите за испитување (види Додаток 2). Видот и карактеристиките на 
осветлување треба да бидат познати. Треба да се внимава за можната 
фототрансформацијата на супстанцијата за испитување под условите на зрачење на 
истражувањето. Треба да се користи соодветно осветлување за да се избегне 
изложување на рибите на неприродни фотопродукти. Во некои случаи може да е 
соодветно е да се користи филтер кој не пропушта УВ зрачење под 290 nm. 

1.8.2.7. Концентрации за испитување 

Рибите се изложуваат на проточни услови на најмалку две концентрации на 
супстанцијата материја во вода. Обично како повисока (или највисока) концентрација 
се зема концентрација која одговара на 1% од нејзината силна асимптотична LC50 и 
која е најмалку 10 пати поголема од нејзината граница на детекција во вода на 
применет аналитички метод. 

Највисоката концентрација за испитување може да се утврди преку поделба на акутна 
96 h LC50 при соодветен однос акутна/хронична (соодветни стапки за одредени 
хемикалии можат да бидат од 3 до 100). Ако е можно, се избира (-ат) друга (-и) 
концентрација (-и), која/кои треба да се разликува (-ат) од горенаведената со фактор 
10. Ако тоа не е можно поради критериум 1% од LC50 и аналитичката граница, може 
да се користи фактор понизок од 10 или да се размисли за примена на 14С означена 
супстанција за испитување. Ниту една од користените концентрации не треба да е 
повисока од растворливоста на супстанцијата. 

Ако се користи агенс за растворање, неговата концентрација не смее да биде 
поголема од 0,1 ml/l и треба да биде иста во сите садови за испитување. Неговиот 
придонес, заедно со супстанцијата за испитување, за вкупната содржина на органски 
јаглерод во водата за испитување треба да биде познат. Но, треба да се вложат 
максимални напори за избегнување на употреба на такви материи. 

1.8.2.8. Контроли 

Како дополнение на испитните серии треба да се врши и една контрола на вода за 
разредување или, доколку е соодветно, една контрола која содржи агенс за 
растворање, под услов да е утврдено дека агенсот не влијае на рибите. Во 
спротивно, треба да се извршет и двете контроли. 

1.8.3. Динамика на мерењата за квалитет на водата 

За време на тестот, растворениот кислород, ТОС, pH и температурата треба да се мерат 
во сите садови. Вкупната цврстина и соленост, доколку е соодветно, се мери при 
контролите и во еден сад со поголема (или највисока) концентрација. Растворениот 
кислород и соленоста, доколку е соодветно, се мерат најмалку 3 пати - на почетокот, 
околу средината и на крајот на периодот на апсорпција - и еднаш неделно во периодот 
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на пречистување. ТОС се мери на почетокот на тестот (24 часа и 48 часа пред почетокот 
на фазата на апсорпција) пред додавање на рибите и најмалку еднаш неделно во 
фазите на апсорпција и пречистување. Температурата се мери секојдневно, pH - на 
почетокот и крајот на секој период, а тврдоста - еднаш за секое испитување. Пожелно е 
температурата да се контролира постојано во најмалку еден сад. 

1.8.4. Земање примероци и анализа на риби и вода 

1.8.4.1. Шема на земање примероци од риби и вода 

Примерок од водата од коморите за испитување за одредување на концентрацијата 
на супстанциите за испитување се зема пред додавањето на рибите и за време на 
фазите на апсорпција и на пречистување. Примерок од водата се зема барем во исто 
време кога се зема и од рибите и пред хранење. За време на фазата на апсорпција се 
определуваат концентрациите на супстанцијата за испитување за да се провери 
усогласеноста со критериумите за валидност. 

Примерок од рибите се зема најмалку пет пати во фазата на апсорпција и најмалку 
четири пати во фазата на пречистување. Бидејќи во некои случаи врз основа на тој 
број примероци ќе биде тешко да се направи доволно прецизна проценка на 
вредноста на БЦФ, особено ако се користи друга кинетика освен едноставната 
кинетика за пречистување од прв ред, препорачливо е почесто да се земаат 
примероци и во двата периода (види Додаток 4). Дополнителните примероци се 
чуваат и анализираат само ако резултатите од првиот круг анализи се покажат како 
неадекватни за пресметката на БЦФ cо саканата прецизност. 

Пример за прифатлива шема за земање примероци е даден во Додаток 4. Може да 
се пресметаат и други шеми со помош на други применети вредности на Pow за да се 
пресмета времето за изложеност при 95% апсорпција. 

Земањето примероци продолжува во фазата на апсорпција до воспоставување на 
стабилна состојба или 28 дена, во зависност од тоа што е пократко. Ако стабилната 
состојба не се постигне за 28 дена, земањето примероци продолжува и понатаму сè 
додека не се постигне или уште 60 дена, во зависност од тоа што е пократко. Пред 
почетокот на фазата на пречистување рибите се префрлуваат во чисти резервоари. 

1.8.4.2. Земање  примероци  и  подготовка  за  земање  примероци  

Примероците од вода се добиваат, на пример, преку истекување низ инертни цевки 
од централната точка во комората за испитување. Бидејќи ниту филтрирањето, ниту 
центрифугирањете не можат секогаш да ја одделат биорасположливата фракција од 
супстанцијата за испитување од онаа која е биорасположлива (особено за 
суперлипофилни хемикалии т.е. оние хемикалии со log Pow > 5) (1) (5) , примероците 
може да не подлежат на тие постапки. 

Наместо тоа, се прават мерења за да се одржуваат резервоарите што е можно 
почисти и вкупната содржина на органски јаглерод се контролира и во фазата на 
апсорпција и во фазата на пречистување. 

Од коморите за испитување се вадат соодветен број риби (обично минимум четири) 
при секое земање на примерок. Овие риби се плакнат брзо со вода, сушат и се 
убиваат моментално со најсоодветен и хуман метод, а потоа се бројат. 

Пожелно е рибите и водата да се анализираат веднаш по земањето примерок за да 
се избегне разградување или други загуби и за додека трае испитувањето да се 
пресмета приближната брзина на апсорпција и пречистување. Со анализите кои се 
вршат веднаш се избегнува доцнењето во одредување кога се постигнува платото. 

Ако анализите не се извршат веднаш, примероците се чуваат со соодветен метод. 
Пред почетокот на истражувањето треба да се добијат информации за соодветниот 
метод на чување на конкретната супстанција - на пример длабоко замрзнување, 
издржливост на 4 oС, времетраење на чувањето, екстракција итн. 
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1.8.4.3. Квалитет  на  аналитичкиот  метод  

Бидејќи целата постапка главно зависи од точноста, прецизноста и чувствителноста 
на аналитичкиот метод кој се користи за супстанцијата за испитување, 
експериментално се проверува дали прецизноста и репродуктивноста на хемиската 
анализа, како и повратливоста на супстанцијата и од водата и од рибите се 
задоволителни за конкретниот метод. Исто така треба да се утврди дека 
супстанцијата за испитување не е присутна во користената вода за разредување. 

Доколку е потребно, вредностите на Cw и Cf добиени од тестот се коригираат за 
вредностите на обнова и подготовка на контроли. Со примероците вода и риби се 
постапува на начин кој ги минимизира загадувањето и загубите (кои, на пример, 
можат да се добијат при апсорпција од уредот за земање примероци). 

1.8.4.4. Анализа на примерок од риби 

Ако за тестот се користат радиоактивни обележани материи, може да се анализира 
вкупната радиоозначеност (т.е. матична и метаболити) или примероците може да се 
пречистат, така што матичното соединение да се анализира одделно. Исто така, 
основните метаболити може да се окарактеризираат во стабилна состојба или на 
крајот од фазата на апсорпција, во зависност од тоа што се случува побрзо. Ако БЦФ 
во однос на вкупните радиоозначени остатоци е ≥ 1000%, препорачливо е, а за 
одредени категории хемикалии како строго препорачани пестициди, да се 
идентификуваат и дефинираат квантифицираат производите на разградување кои 
претставуваат ≥ 10% од вкупните остатоци во рибините ткива во стабилна состојба. 
Ако производите на разградување кои претставуваат ≥ 10% од вкупните 
радиообележани остатоци во рибините ткива се идентификувани и квантифицирани, 
тогаш се препорачува да се направи истото и за производите на разградување во 
водата за испитување. 

Концентрацијата на супстанцијата за испитување треба да  се определи за секоја 
индивидуално измерена риба. Ако тоа не е возможно, примероците се собираат при секое 
земање на примерок, но тоа ги ограничува статистичките постапки кои може да се применат 
за податоците. Ако специфичната статистичка постапка и силата се важни фактори, 
тогаш во тестот треба да се вклучат доволен број на риби за да се приспособат саканата 
постапка на собирање и силата. 

БЦФ треба да се изрази и како функција на вкупната мокра тежина и, кај високо 
липофилни супстанции, како функција на содржината на липиди. Содржината на липиди 
кај риби се определува при секое земање примероци, кога е можно. За определување 
на содржината на липиди треба да се користат соодветни методи (упатувања 8 и 2 од 
Додаток 3). Екстракциската техника за хлороформ/метанол може да се препорача 
како стандарден метод (9). Различните методи не даваат идентични вредности (10), 
па е важно да се дадат детали за користениот метод. Кога е можно, анализата за 
липиди се прави на истиот екстракт како оној произведен за анализа на супстанцијата 
за испитување, бидејќи липидите често треба да се отстрануваат од екстрактите пред 
хроматографската анализа. Содржината на липиди на рибите (во mg/kg мокра 
тежина) на крајот од експериментот не треба да се разликува од онаа на почетокот со 
повеќе од ± 25%. Треба да се наведе и процентната содржина на тврди материи во 
ткивата за да се овозможи претворање на концентрацијата на липиди од мокра на 
сува база. 

 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ 

Кривата на апсорпција на супстанцијата за испитување се добива со собирање на 
нејзината концентрација во/на рибите (или одредени ткива) во фазата на апсорпција 
во однос на времето на аритметичка скала. Ако кривата достигне плато, т.е. стане 
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приближно асимптотична на временската оска, стабилната состојба на BCFSS се 
пресметува од: 

MK јазик:  

As steady-state (mean) = како стабилна состојба (средна вредност) 

Кога не се постигнува стабилна состојба, можно е да се пресмета BCFSS cо доволна 
прецизност за проценка на ризикот на „стабилна состојба“ при 80% (1,6/k2) или 95% 
(3,0/k2) од рамнотежата. 

Исто така се одредува и факторот на концентрација (BCFK) како сооднос на двете 
кинетички константи од прв ред k1/k2. Константата за брзина на пречистување (k2) 
обично се одредува преку кривата на пречистување (т.е. графикон на намалување на 
концентрацијата на супстанцијата за испитување во рибата во однос на времето). 
Потоа, константата за брзина на апсорпција (k1) се пресметува при дадена k2 и 
вредноста на Cf која се добива од кривата на апсорпција (види и Додаток 5). За 
добивање на BCFK и константите за брзина k1 и k2 предност им се дава на 
компјутерски нелиниеани методи за оценување на параметри (11). Во спротивно, за 
пресметка на k1 и k2 може да се користат графичките методи. Ако кривата на 
пречистување не е од прв ред, се применуваат посложени модели (види упатување 
во Додаток 3) и се бара совет од биостатистичар. 

2.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите треба да се толкуваат со внимание кога измерените концентрации на 
растворите за испитување се на нивоа блиски до границата на детекција на 
аналитичкиот метод. 

Јасно дефинираните криви на апсорпција и загуби се показател за добар квалитет на 
биоконцентрационите податоци. Варијации во константите на апсорпција/чистење 
помеѓу двете концентрации за испитување треба да бидат помали од 20%. Треба да 
се наведат забележаните значителни разлики во брзините на 
апсорпција/пречистување помеѓу двете применети концентрации за испитување 
треба да се дадат можните објаснување. Обично границата на доверливост на BCFs 
кај добро направени истражувања е приближно ± 20 %. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 
Извештајот од испитувањето треба да ги содржи следниве информации: 

3.1. СУПСТАНЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ: 

— физичка природа и, каде што е соодветно, соодветни физичко-хемиски својства, 

— податоци за хемиска идентификација, (вклучувајќи ја содржината на органски јаглерод, 
доколку е соодветно), 

— ако е радиоактивно означена, точната положба на означениот(-те) атом(-и) и 
процентот на радиоактивност поврзана со примесите. 

3.2. ВИДОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

— научно име, род, извор, каква било претходна обработка, аклиматизација, 
возраст, големина итн. 

3.3. УСЛОВИ НА ИСПИТУВАЊЕ: 

— искористена постапка за испитување (на пр. проточна или полустатична), 

— вид и карактеристики на искористеното осветлување и фотопериод(-и), 
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— план на испитување (на пр. број и големина на коморите за испитување, брзина 
на замена на волуменот на водата, број на риби по репродукција, број на 
концентрации за испитување, траење на фазите на апсорпција и пречистување, 
зачестеност на земање примероци од риби и вода), 

— метод на подготовка на матичните раствори и фреквенција на обновување  
(агенсот за растворање, неговата концентрација и придонесот кон содржината на 
органски јаглерод во водата за испитување треба да се наведат кога се користат), 

— номиналните концентрации за испитување, средните вредности на измерените 
вредности и нивните стандардни отстапувања во садовите за испитување и методот 
со кој се добиени, 

— извор на водата за растворање, опис на секоја претходна обработка, резултати 
од сите демонстрации на способноста на рибите за испитување да живеат во водата 
и карактеристики на водата: pH, цврстина, температура, концентрација на растворен 
кислород, останати нивоа на хлор (доколку се измерени) вкупна содржина на 
органски јаглерод, суспензирани цврсти материи, соленост на средината за 
испитување (доколку е соодветна) и сите други направени мерења, 

— квалитет на водата во садовите за испитување, pH, цврстина, ТОЦ, температура 
и концентрација на растворен кислород, 

— детални информации за исхраната (на пр. вид на храна, извор, состав - барем 
содржината на липиди и протеини, ако е можно, дадената количина и зачестеност), 

— информации за обработката на примероците од риби и вода, вклучувајќи детали 
од подготовката, складирањето, екстракцијата и аналитичките постапки (и 
прецизноста) за супстанцијата за испитување и содржината на липиди (доколку е 
измерена). 

3.4. РЕЗУЛТАТИ: 

— резултати од сите претходно извршени истражувања, 

— смртност на контролните риби и рибите во секоја комора за изложување и какво 
било забележано невообичаено однесување, 

— содржината на липиди кај рибите (ако се врши одредување при испитувањето), 

— криви (вклучувајќи ги сите измерени податоци) кои ги покажуваат апсорпцијата и 
пречистувањето на хемикалијата за испитување во рибите, времето на стабилна 
состојба, 

— Cf и Cw (со стандардно отстапување и опсег, доколку е соодветно) за секои време 
на земање примерок (Cf изразено во μg/g мокра тежина (ррm) од целото тело или 
одредени негови ткива, на пример липиди, и Cw во μg/ml (ррm). Вредностите не Cw за 
контролните серии (потеклото, исто така, се наведува), 

— факторот на биоконцентрација во стабилна состојба (BCFss) и/или факторот на 
кинетичка концентрација (BCFK) и, ако е применливо, 95% граници на доверливост за 
константите на брзина на апсорпција и пречистување (губење) (сите изразени во 
однос на целото тело и вкупната содржина на липиди, доколку е измерена, на 
животното или одредени негови ткива), граници на доверливост и стандардно 
отстапување (ако има) и методи на анализа на пресметки/податоци за секоја 
концентрација на користената супстанција, 

— кога се користат радиоактивно означени супстанци и ако се бара, може да се 
прикаже акумулација на сите утврдени метаболити, 

— сè што е невообичаено за тестот, секое отстапување од овие постапки и сите 
други соодветни информации, 
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резултатите „неоткриени за време на откривањето“ треба да се минимизираат со 
прелиминарен тест метод и експериментален план, бидејќи таквите резултати не 
можат да се користат за пресметки на константи за брзина. 
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Додаток 1 

Хемиски карактеристики на прифатливата вода за разредување 
 

 Супстанција Гранична 
концентрација  

1 Специфична материја 5mg/l 

2 Вкупен органски јаглерод 2mg/l 

3 Нејонизиран амонијак 1 Pg/l 

4 Останат хлор 10 jig/l 

5 Вкупно органофосфорни пестициди 50 ng/l 
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6 Вкупно органохлорни пестициди плус полихлорирани 
бифенили 

50 ng/l 

7 Вкупен органски хлор 25 ng/l 

8 Алуминиум  1pg/l 

9 Арсен 1pg/l 

10 Хром 1pg/l 

11 Кобалт 1pg/l 

12 Бакар 1pg/l 

13 Железо 1pg/l 

14 Олово 1pg/l 

15 Никел 1pg/l 

16 Цинк 1pg/l 

17 Кадмиум 100 ng/l 

18 Жива 100 ng/l 

19 Сребро 100 ng/l 

 
Додаток 2 

Видови риби препорачани за испитување 
 Препорачани видови Препорачан 

опсег за 
температура 
на испитување 

(°C) 

Препорачан
а вкупна 

должина на 
животното 

за 
испитување  

(cm) 

1 Danio rerio1 (Teleostei, Cyprinidae) (Hamilton-
Buchanan) риба-зебра 

20 – 25 3,0 ± 0,5 

2 Pimephales promelas (Teleostei, Cyprinidae) 
(Rafinesque) дебелоглава рипка 

20 – 25 5,0 ± 2,0 

3 Cyprinus carpio (Teleostei, Cyprinidae) (Linnaeus) 
обичен крап 

20 – 25 5,0 ± 3,0 

4 Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae) (Temminck i 
Schlegel) Оризова риба (Медака) 

20 – 25 4,0 ± 1,0 

5 Poecilia reticulata (Teleostei, Poeciliidae) (Peters) гупи 20 – 25 3,0 ± 1,0 

6 Lepomis macrochirus (Teleostei, Centrarchidae) 
(Rafinesque) деверика 

20 – 25 5,0 ± 2,0 

7 Oncorhynchus mykiss (Teleostei, Salmonidae) 
(Walbaum) калифорниска пастрмка 

13 – 17 8,0 ± 4,0 

8 Gasterosteus aculeatus (Teleostei, Gasterosteidae) 
(Linnaeus) Триигла бодливка  

18 – 20 3,0 ± 1,0 

1 Meyer A., Orti G. (1993), Proc. Royal Society of London, Series B., Vol. 252, p. 231. 
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Во различни земји се користат различни речни и морски видови, на пример: 

Spot Leiostomus xanthurus 

Sheepshead minnow Cyprinodon variegatus 

Silverside Menidia beryllina 

Shiner perch Cymatogaster aggregata 

English sole Parophrys vetulus 

Staghorn sculpin Leptocottus armatus 

Three-spined stikleback Gasterosteus aculeatus 

Sea bass Dicentracus labrax 

Bleak Alburnus alburnus 

 
Собирање 

Слатководните риби дадена во табелата се лесни за размножување и/или се 
среќаваат во текот на целата година, додека достапноста на морските и речните 
видови е делумно ограничена на одделни земји. Тие можат да се размножуваат и 
одгледуваат во рибници или во лабораторија, во услови со контрола на болести и 
паразити, така што животните за испитување ќе бидат здрави и со познато потекло. 
Овие риби се наоѓаат во многу делови од светот. 

 

Додаток 3 

 
Предвидување за траење на фазите на апсорпција и пречистување 

 

1.     Предвидување за траење на фазата на апсорпција 

Пред извршување на тестот, оценувањето на k2, а со тоа и одредување на некој 
процент на време потребен за постигнување на стабилна состојба може да се добие 
од емпириски врска помеѓу k2 и коефициентот на распределба октанол/вода (Pow) или 
k2 и растворливоста во вода (s). 

Проценката на k2 (ден-1) се добива на пример од следнава емпириска врска (1):  

log10k2 = 0,414 log10(Pow)+1,47 (r2 = 0,95) [равенка 1] 

За другите врски види упатување (2). 

Ако коефициентот на распределба (Pow) не е познат, проценката може да се направи 
(3) од информациите за растворливоста во вода (s) на супстанцијата со користење 
на: 

log10(Pow)=0,862 log10(s)+0,710 (r2 = 0,994) [равенка 2] 

каде што 

s =растворливост (mol/l): (n=36) 

Овие врски се применуваат само за хемикалии со вредности на log Pow помеѓу 2 и 6,5 
(4). 

Времето потребно за постигнување на процент на стабилна состојба може да се 
добие со примена на проценката на k2 од вкупната кинетичка равенка која ги опишува 
апсорпцијата и пречистувањето (кинетика од прв ред): 
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или ако Cw е константна: 

[равенка 3] 

 
Кога ќе се постигне стабилна состојба (t → ∞), равенка 3 може да се намали (5) (6) на: 

 

Тогаш k1/k2 · Cw е приближување кон концентрацијата во рибата при „стабилна 
состојба“ (Cf,s). 

Равенка 3 може да се запише како: 

[равенка 4] 

 
Со примена на равенка 4, времето за постигнување на некаков процент на стабилна 
состојба може да се предвиди ако претходно се процени k2 со помош на равенка 1 
или 2. 

Како насока, статистички оптималното траење на фазата на апсорпција за 
производство на статистички прифатливи податоци (BCFK) е оној период кој е 
потребен за логаритамска крива на концентрација на супстанцијата за испитување во 
рибите во однос на линеарно време за постигнување на просечна точка или 1,6/k2 или 
80% од стабилната состојба, но не повеќе од 3,0/k2 или 95% стабилната состојба (7). 

Времето за постигнување на 80% од стабилната состојба е (равенка 4): 

[равенка 5] 

 
Слично на тоа, 95 % од стабилната состојба е: 

 
[равенка 6] 

На пример, траењето на фазата на апсорпција (up) за супстанцијата за испитување 
со log Pow = 4 ќе биде (користејќи ги равенките 1, 5, 6): 

 
k2 = 0,652 дена-1 

up (80 %) = 1,6/0,652, т.е. 2,45 дена (59 часа) 

или up (95 %) = 3,0/0,652, т.е. 4,60 дена (110 часа) 

Слично на тоа, за супстанција за испитување со s = 10-5 mol/1 (log(s) = - 5,0), 
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времетраењето на up ќе биде (користејќи ги равенките 1, 2, 5, 6): 

log10 (Pow) = 0,862 (- 5,0) + 0,710 = 5,02 

log10 K2 = 0,414 (5,02) + 1,47 

k2 = 0,246 дена -1 

up (80 %) = 1,6/0,246, т.е. 6,5 дена (156 часа) 

или up (95 %) = 3,0/0,246, т.е. 12,2 дена (293 часа) 

Алтернативно, изразот: 

teq = 6,54 × 103 Pow + 55,31 (часа) 

може да се користи за да се пресмета времето до постигнување на ефикасна стабилна 
состојба (4). 

 

2.     Предвидување за траење на фазата на пречистување 

Предвидување за времето потребно за телесното оптоварување да се намали до 
одреден процент на почетната концентрација, исто така може да се добие од општата 
равенка која ги опишува апсорпцијата и прочистувањето (кинетика од прв ред) (1) (8). 

За фазата на пречистување Cw се зема дека е еднаков на нула. Равенката може да се 
намали до: 

 
каде што Cf, o е концентрацијата на почетокот на периодот на пречистување. Тогаш 
50% пречистување ќе се достигне за времето (t50): 

 

Слично на тоа, 95 % пречистување ќе се достигне при: 

 
Ако 80% апсорпција се користи во првиот период (1,6/k2) и 95% загуба во фазата на 
пречистување (3,0/k2), тогаш фазата на пречистување е приближно два пати подолга 
од фазата на апсорпција. 

Важно е да се напомене дека проценките се базирани на претпоставката дека 
моделите на апсорпција и пречистување ќе ја следат кинетиката од прв ред. Ако таа 
кинетика не се добие, се користат посложени модели (на пр. упатување (1)). 

 
ДЕЛА (од Додаток 3) 

(1) Spacie A. and Hamelink J.L. (1982) Alternative models for describing the bioconcentration of 
organics in fish. Environ. Toxicol. and Chem. 1, pp 309-320. 

(2) 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. 

(3) Chiou C.T. and Schmedding D.W. (1982) Partitioning of organic compounds in octanol-water 
systems. Environ. Sci. Technol. 16 (1), pp 4-10. 
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(4) Hawker D.W. and Connell D.W. (1988) Influence of partition coefficient of lipophilic 
compounds on bioconcentration kinetics with fish. Wat. Res. 22 (6), pp 701-707. 

(5) Branson D.R., Blau G.E., Alexander H.C. and Neely W.B. (1975) Transactions of the American 
Fisheries Society, 104 (4), pp 785-792. 

(6) Ernst W. (1985) Accumulation in Aquatic organisms. In: Appraisal of tests to predict the 
environmental behaviour of chemicals. Ed. by Sheehman P., Korte F., Klein W. and Bourdeau P.H. 
Part 4.4 pp 243-255. SCOPE, 1985, John Wiley & Sons Ltd. N.Y. 

(7) 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 parameters in first order kinetic models, Can. J. 
Chem. Eng. 55, pp 614-622. 

(8) Könemann H. and Van Leeuwen K. (1980) Toxicokinetics in fish: Accumulation and 
Elimination of six Chlorobenzenes by Guppies. Chemosphere, 9, pp 3-19. 

 
Додаток 4 

Теоретски пример за програма за земање примероци за испитување на 
биоконцентрација на супстанции со log Pow = 4 

 
Временски распоред за земање 

примероци 
 

Земање 
примероци на 

риби 
Минимална 
фреквенција 

(денови) 

Дополнително 
земање 

примероци 

Број на 
примероци од 

вода 

Број на риби по 
примерок 

Фаза на 
апсорпција 

-1 

0 

 2* 

2 

се додаваат 45 – 
80 риби 

1. 0,3 0,4 2 

(2) 

4 

(4) 

2. 0,6 0,9 2 

(2) 

4 

(4) 

3. 1,2 1,7 2 

(2) 

4 

(4) 

4. 2,4 3,3 2 

(2) 

4 

(4) 

5. 4,7  2 6 

Фаза на 
пречистување 

   Рибите се 
префрлаат во 

вода без 
хемикалија за 
испитување 

6. 5,0 5,3  4 

(4) 

7. 5,9 7,0  4 

(4) 

8. 9,3 11,2  4 

(4) 

9. 14,0 17,5  6 

(4) 
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*Од водата се зема примерок откако ќе пристигнат најмалку 3 „волумена комори“. 

Вредностите во заградите се броевите на примероци (вода, риби) кои треба да се земат ако 
треба да се врши дополнително земање примероци. 

Забелешка: претходната проценка на k2 за log Pow 4,0 е 0,652 дена-1. Вкупното траење на 
експериментот  е одредено на 3 x up = 3 x 4,6 дена т.е. 14 дена. За проценка на „up“ види 
Додаток 3. 

 

Додаток 5 

Различност на моделот 
Повеќето податоци за биоконцентрација се сметаат за „релативно“ добро опишани 
преку едноставен дводелен/двопараметарски модел, како што е прикажано преку 
правата линија на графиконот која се доближува до точките на концентрација во 
рибите, за време на фазата на пречистување, кога се нанесуваат на 
полулогаритамска хартија. (Кога овие точки не можат да се опишат со таква права 
линија, тогаш треба да се користат посложени модели, на пример оној на Спејси и 
Хамелинк, упатување 1 во додаток 3). 

 
Графички метод за определување на константата за брзина на пречистување k2 
Концентрацијата на супстанцијата за испитување утврдена во секој примерок од риба 
графички се нанесува на полулогаритамска хартија во однос на времето на земање 
примерок. Наклонот на таа линија е k2. 
 

 
 
Треба да се напомене дека отстапувањата од правата линија може да укажат на 
посложен модел на пречистување од кинетиката од прв ред. Може да се римени 
графички метод за разликување на видовите пречистување кои отстапуваат од 
кинетиката од прв ред. 
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Графички метод за определување на константата за брзина на апсорпција k1 

Ако е дадена K2, k1 се пресметува како што следува: 

[равенка 1] 

 

Вредноста на Cf се читаод средната точка на платото на апсорпција која се добива од 
податоците кога графички се нанесува log концентрација во однос на времето (на 
аритметичка скала). 

Компјутерски метод за пресметка на константите за брзина на апсорпција и 
пречистување (загуба) 

За добивање на факторот на биоконцентрација и на константите за брзина k1 и k2 се 
преферираат компјутерски методи за оценување на нелиниеани параметри. Тие 
програми наоѓаат вредности за k1 и k2 при дадени на податоци за концентрација во 
секвенцијално време и за моделот: 

 

[равенка 2] 

[равенка 3] 

 

каде што tc = време на крајот на фазата на апсорпција. 

Овој пристап овозможува стандардна пресметка на девијација на k1 и k2. 

Бидејќи k2 во повеќето случаи може да се процени од кривата на пречистување со 
релативно висока прецизност и бидејќи постои силна корелација помеѓу двата 
параметри k1 и k2 ако се проценуваат истовремено, препорачливо е прво да се 
пресмета k2 само од податоците за пречистување, а по тоа да се пресмета k1 од 
податоците за апсорпција со користење на нелинеарна регресија. 
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В.14. ТЕСТ ЗА РАСТ НА МЛАДИ РИБИ 

1. МЕТОД 

Овој метод за испитување на токсичноста врз растот е идентичен со OECD TG 215 
(2000). 

1.1. ВОВЕД 

Овој тест има за цел да ги оцени ефектите на продолжена изложеност на хемикалии 
врз растот на млади риби. Тој се базира на метод, развиен и кружно тестиран (1)(2) 
во рамките на Европската унија, за оценување на ефектите на хемикалиите врз 
растот на младата калифорниска пастрмка (Oncorynchus mykiss) под проточни 
услови. Други  добро документирани видови може да се употребат. На пример, 
искуството е стекнато од тестови за раст кај риба зебра (Danio rerio) (1) (3)(4) и 
јапонски килирибки (medaka, Oryzias latipes) (5)(6)(7). 

Види исто така Општ вовед Дел В. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Најниската концентрација на забележано влијание (НКНЗВ) (LOEC): е најниската 
тестирана концентрација за испитување на супстанцијата за испитување каде е 
забележано дека супстанцијата има значајно влијание (на р <0,05), во споредба со 
контролата. Меѓутоа, сите концентрации за тестирање над НКНЗВ треба да имаат 
штетно влијание еднакво или поголемо од оние што се забележани за време на 
НКНЗВ. 

Концентрација на незабележано влијание (КННВ) (NOEC): е концентрацијата за 
тестирање непосредно под НКНЗВ. 

ECx: во овој тест метод е концентрацијата на супстанцијата за испитување која 
предизвикува x % варијација во брзината на раст кај рибите, во споредба со 
контролите. 

Степен на полнење: е тежина во влажна состојба на риби по волумен на вода. 

Густина на биомаса: е бројот на риби по волумен на вода. 

Индивидуална брзина на специфичен раст на риба: ја изразува брзината на 
растот на еден поединец врз основа на неговата почетна тежина. 

Просечна специфична брзина на раст во резервоар: ја изразува средната брзина 
на раст на популација во сад со една концентрација. 

Псевдоспецифична брзина на раст: ја изразува поединечната брзина на раст во 
споредба со првичната средна првична тежина на резервоарот за популација. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

По мерење на тежината, младата риба  во фаза на раст експоненцијално се става во 
комори за тестирање и се изложува на голем број сублетални концентрации на 
супстанцијата за испитување растворени во вода, по можност под проток или, ако не 
е можно, под соодветни полустатични ( статичко-обновливи) услови. Тестот трае 28 
дена. Рибите се хранат секој ден. Количината на храната се одредува врз основа на 
првичната тежина на рибите и може да се мери повторно по 14 дена. На крајот од 
тестот, рибите повторно се мерат. Влијанијата врз брзината на растот се 
анализирааат со помош на регресивен модел, со цел да се процени концентрацијата 
што би предизвикала x % варијација во брзината на растот, односно ECx (на пр. EC10, 
EC20, или EC30). Алтернативно, податоците може да се споредат со контролните 
вредности со цел да се утврди најниската концентрација на забележано влијание 
(КННВ), а оттука и концентрацијата на незабележано влијание (КННВ). 
                                                           
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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1.4. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Треба да се достапни резултатите од тест за акутна токсичност (види Тест метод В. 
1.) по можност извршен со видовите избрани за овој тест. Ова значи дека 
растворливоста во вода и притисокот на пареата на супстанцијата за испитување се 
познати и постои сигурен аналитички метод за квантификација на супстанцијата во 
испитните раствори со позната и документирана точност и граница на детекција.  

Корисните информации ја вклучуваат структурната формула, чистоста на 
супстанцијата, стабилноста во вода и на светлина, pKa, Pow и резултатите од тестот за 
брза биоразградивост (види Тест метод В.4). 

1.5. ВАЛИДНОСТ НА ТЕСТОТ 

За тестот да биде валиден се применуваат следниве услови:  

—смртноста кај контролите не смее да надмине 10 % на крајот од тестот; 

— порастот на средната тежина на риба треба да е доволен за да се овозможи 
откривање на минималната варијација на брзината на растот која се смета за 
значајна. Кружен тест (2) покажа дека за калифорниска пастрмка, средната тежина на 
контролираните риби треба да се зголеми за најмалку половина (т.е. 50 %) од 
нивната средна вредност првична тежина над 28 дена; на пр. првична тежина: 1 
g/риба (= 100 %), конечна тежина по 28 дена: ≥ 1,5 g / риба (≥ 150 %); 

— концентрацијата на растворен кислород треба да е најмалку 60 % од вредност на 
заситеност на воздухот (ВНЗНВ)(ASV) за време на тестот; 

— температурата на водата не смее да се разликуваат за повеќе од ± 1 oC меѓу 
коморите за тестирање во секое време за време на тестот и треба да се одржува во 
опсег од 2 оC во рамките на температурните опсези специфични за видовите за 
тестирање (Прилог 1). 

1.6. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

Нормална лабораториска опрема и особено следново: 

— кислород и pH-метри; 

— опрема за одредување на цврстина и алкалност на водата; 

— соодветна апаратура за контрола на температурата и по можност континуирано 
следење;  

— резервоари направени од хемиски инертен материјал и со соодветен капацитет во 
однос на препорачаната концентрација и густината на биомасата (види Оддел 1.8.5 и 
Прилог 1); 

— соодветно прецизен баланс (т.е. прецизност од ± 0,5 %). 

1.6.2. Вода 

Секоја вода во која видовите за тестирање покажуваат долгорочен опстанок и раст, 
може да се користи како вода за тестирање. Таа треба да е со константен квалитет во 
текот на периодот на тестирање. PH на водата треба да е во рамките на опсегот од 
6,5 до 8,5, но во текот на одреден тест треба да е во рамките на опсег од ± 0,5 pH 
единици. Се препорачува цврстина над 140 mg/l (како CaCO3). Со цел да се гарантира 
дека водата за разредување нема премногу да влијае на резултатите од тестот (на 
пример, со изглед на супстанцијата за испитување), треба да се земаат мостри за 
анализа во интервали. Треба да се направат мерења на тешки метали (на пр. Cu, Pb, 
Zn, Hg, Cd и Ni), главните анјони и катјони (на пр. Ca, Mg, Na, K, Cl и SO4), пестициди 
(на пр. вкупно органофосфорни пестициди и вкупнo органохлорни пестициди), 
вкупниот органски јаглерод и суспендирани материи, на пример, на секои три месеци 
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кога се знае за водата за разредување дека има релативно постојан квалитет. Ако се 
покаже дека квалитетот на водата е постојан во текот на најмалку една година, 
определувањата може да се поретки и на зголемени интервали (на пр., на секои 6 
месеци). Некои хемиски својства на прифатливата вода за разредување се наведени 
во Прилог 2. 

1.6.3. Испитни раствори 

Испитните разтвори на избраните концентрации се подготвени преку разредување на 
матичен раствор. 

Матичниот раствор треба по можност да се подготви преку едноставно мешање или 
раздразување на супстанцијата за испитување во разредената вода преку употреба 
на механички средства (на пр. мешање или со помош на ултразвук). Може да се 
употребат колони за заситување (колони за растворливост) за постигнување на 
соодветен концентриран матичен раствор. 

Може да се бара употребата на растворувачи или средства за диспергирање 
(средства за зголемување на растворливоста) во некои случаи, со цел да се 
произведе соодветно концентриран матичен раствор. Примери на соодветни 
растворувачи се ацетон, етанол, метанол, диметилсулфоксид, диметилформамид и 
триетиленгликол. Примери на соодветни средства за диспергирање се Cremophor 
RH40, Tween 80, метилцелулоза 0,01% и HCO-40. Треба да се внимава при употреба 
на готови биоразградливи агенси (на пр. ацетон) и/или високо испарливи соединенија 
бидејќи овие може да предизвикаат проблеми со бактериско натрупување во 
проточните тестови. Кога се употребува агенс којшто растворува, тој не треба да има 
значителни влијанија врз растот на рибите, ниту пак видливи негативни ефекти врз 
младиот примерок, откриени преку контрола само со растворувач. 

За проточните тестови, се бара систем кој постојано го иззема и разредува матичниот 
раствор на супстанцијата за испитување (на пр. мерна пумпа, пропорционален 
разредувач, разредувачки систем) за да се пренесе серија на концентрации во 
коморите за тестирање. Параметрите на протокот на матичните раствори и водата за 
разредување треба да се проверуваат во интервали, по можност секој ден, за време 
на тестот и не треба да се разликуваат за повеќе од 10 % за време на тестот. 
Кружниот тест (2) покажува дека, за калифорниска пастрмка, динамиката на 
отстранување на вода за време на тестот од шест литри/g на риба/ден е прифатлива 
(види Оддел 1. 8.2.2). 

За полустатични (обновливи) тестови, динамиката на средното обновување ќе зависи 
од стабилноста на супстанцијата за испитување, но се препорачува секојдневна 
промена на водата. Ако, од прелиминарните тестови за стабилност (види Оддел 1.4), 
се гледа дека концентрацијата на супстанцијата за испитување не е стабилна (т.е. 
надвор од опсегот 80-120 % од номиналната концетрација или падне под 80 % од 
измерената почетна концентрација) во текот на периодот на обнова, се зема предвид 
употребата на проточен тест. 

1.6.4. Избор на видови 

Калифорниската пастрмка (Oncorhynchus myfeiss) е видот што се препорачува за овој 
тест бидејќи најголемото искуство е стекнато од кружниот тест со видовите (1)(2). 
Меѓутоа, може да се употребат други добро документирани видови, но треба да се 
приспособи постапката за тестирање за да се обезбедат соодветни услови за 
тестирање. На пример, исто така постои искуство со рибата зебра (Danio rerio) (3)(4) и 
јапонски килирибки (medaka, Oryzias latipes) (5)(6)(7). Во овој случај се наведуваат 
причините за рационалниот избор на видовите и се наведува експерименталниот 
метод. 
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1.6.5. Одгледување на риби 

Рибата за тестирање се избира од популација од едно јато, по можност од исто 
мрестење, која се одгледувала најмалку две недели пред тестот под услови слични 
на оние употребени за време на тестот во однос на квалитетот на водата и 
осветлувањето.Тие треба да се хранат со минимум коефициент од 2 % од телесната 
тежината на ден и по можност 4 % телесна тежина на ден за време на целиот период 
на одгледување и за време на тестот. 

По период на приспособување од 48 часа, се евидентира смртноста и се применуваат 
следниве критериуми: 

— при смртност на повеќе од 10 % од популацијата за седум дена: се исфрла цела 
серија; 

— при смртност меѓу 5 % и 10 % од популацијата: се чека аклиматизација седум 
дополнителни дена; ако смртноста се зголеми за повеќе од 5 % за време на вторите 
седум дена, се исфрла целата серија; 

— при смртност на помалку од 5 % од популацијата за седум дена: се прифаќа 
целата серија. 

При заболување на рибите две недели пред тестот или за време на тестот, не треба 
да се третираат со лекови. 

1.7. ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕСТ 

‘Планирањето на тестот’ се однесува на изборот на бројот и растојанието на 
концентрациите за тестирање, бројот на резервоари за секое ниво на концентрација и 
бројот на рибите во сад. Во иделни услови, планирањето на тестот се прави во однос 
на: 

— целите на испитувањето; 

— методот на статистичката анализа која ќе се употребува; 

— достапноста и трошокот за ресурсите на експериментот. 

При изложување на целите, ако е можно, се определуваат статистичките показатели 
кога се бара да се открие одреден вид на разлика (на пр. при големина на раст) или 
алтернативно точноста со која ECx (на пр. со x = 10, 20, или 30 и по можност не 
помалку од 10) се бара да се оцени. Без ова, не може да се даде цврста препорака за 
опсегот на испитувањето. 

Важно е да се напомене дека постапката која е оптимална (прави најдобра употреба 
на ресурсите) при употреба на еден метод на статистичка анализа, не е нужно 
оптималеан при употреба на друг метод. Затоа, препорачаното испитување за 
процена на НКНЗВ/КННВ нема да е исто како она што е препорачано за анализа со 
регресија. 

Во повеќето случаи, регресивната анализа се претпочита пред анализата на 
отстапувања, причините се дискутирани од страна на Стефан и Роџерс (8). Меѓутоа, 
кога не се наоѓа соодветен модел на регресија (r2 < 0,9), треба да се употреба 
НКНЗВ/КННВ. 

1.7.1. Планирање на анализа со регресија 

При планирање на тестот, којшто треба да се анализира со регресија, важно е да се 
земе предвид: 

— Концентрацијата на влијание (на пр. EC10,20,30) и вредноста на концентрацијата, над 
која  влијанието на супстанцијата за испитување е од суштинско значење, потребно е 
да се мерат со концентрациите вклучени во тестот.  Точност со која се прави 
процената на концентрацијата на влијанието, ќе биде најголема, кога концентрацијата 
на влијанието е во средината на вредноста на концентрациите коишто се тестираат. 
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Прелиминарните тестови за определување на опсегот може да помогнат при 
избирање на соодветни концентрации за тестирање. 

— За да се овозможи задоволително статистичко моделирање, тестот треба да 
вклучува барам еден резервоар за контрола и пет дополнителни со различни 
концентрации. Кога е применливо, кога се употребува агенс што растворува, се врши 
контрола со агенс којшто ја зголемува растворливоста на највисока тестирана 
концентрација како дополнување на сериите за тестирање (види Оддели 1.8 3 и 
1.8.4). 

— Се употребуваат соодветни геометриски и логоритамски серии (9) (види Прилог 3). 
Треба да се претпочита логоритамско распределување на концентрацијата за 
тестирање. 

— Ако се на располагање повеќе од шест резервоара, дополнителните садови треба 
да се употребат како дупликати или да се распределат низ опсегот на 
концентрациите со цел да се овозможи поблиско распределување на нивоата. Секоја 
од овие мерки е пожелна во еднаква мера. 

1.7.2. Планирање на процена на НКНЗВ/КННВ со употреба на Анализа на 
отстапувања (АННОТ) (ANOVA) 
За секоја концентрација се препорачува дупли резервоари и статистичка анализа 
треба да се врши на ниво на сад (10). Без дупликат садови, не може да се направи 
разлика меѓу садовите, освен онаа за поединечни риби. Меѓутоа, искуството 
покажува дека во овој случај (11) варијабилноста меѓу садовите може во многу мала 
мера да се спореди со онаа во садот (т.е. меѓу рибите). Затоа, релативно прифатена 
алтернатива е да се изврши статистичка анализа на ниво на поединечна риба. 

Обично, се употребуваат најмалку пет концентрации за тестирање во геометриска 
прогресија, по можност со коефициент кој не надминува 3,2. 

Кога се вршат тестовите со дупликат садови, бројот на дупли резервоари за контрола 
и оттаму бројот треба да е двапати повеќе од бројот во секоја од концентрациите за 
тестирање, што треба да се со иста големина (12)(13)(14). Наспроти тоа, во отсуство 
на дупликат садови, бројот резервиран во контролната група е истиот како бројот во 
секоја тестирана концентрација. 

Ако АННОТ се базира на резервоари, а не на поединечна риба ( која би довела до 
индивидуално обележување на рибата или употребата на ‘псевдо’ специфична 
врзина на раст (види Оддел 2.1.2)), постои потреба од доволно дуплирање на 
садовите за да се овозможи определување на стандардна девијација во 
‘концентрацијата на садовите’. Ова значи дека степенот за слободна грешка при 
анализата на отстапувања е треба да е најмалку 5 (10). Ако само контролните садови 
се дуплираат, постои опасност погрешната варијабилност да е под влијание, бидејќи 
може да се зголеми со просекот за соодветната брзина на раст. Бидејќи е многу 
веројатно, брзината на раст да се намали со зголемувањето на концентрацијата, тоа 
ќе доведе до погрешно проценување на варијабилноста. 

1.8. ПОСТАПКА 

1.8.1. Избор и мерење на тежина на риби за тестирање 

Важно е варијабилноста кај тежината на рибата во почетокот на тестот да се 
минимизира. Соодветен опсег на различните видови, кошто се препорачува за 
употреба во тестот е даден во Прилог 1. За целата серија на риби коишто се 
употребуваат во тестот, вредностите на поединечните тежини на почетокот од тестот, 
иделно се чуваат ± 10 %  од средната аритметичка тежина и во никој случај не 
надмина 25 %. Се препорачува да се мери и тежината на подмостра од риба пред 
тестот со цел да се пресмета средната тежина. 
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 24 часа пред почетокот на тестот не се дава храна на матичната популација. Потоа, 
рибите се избираат произволно. Кога се употребува општ анестетик (на пр. воден 
раствор од 100 mg/l трикаин метан сулфонат (MS 222) неутрализиран со 
дополнителни два дела со натриум бикарбонат по дел MS 222),  треба да се мери 
тежина во влажна состојба на рибата поединечно (рибата се брише за да се отстрани 
вишокот вода) со точност, наведена во Прилог 1. Тие риби со тежини во рамките на 
очекуваното се чуваат, а потоа се распределуваат произволно меѓу садовите за 
тестот. Вкупната тежина во влажна состојба  на рибата во секој сад се запишува. 
Употребата на анаестетици, исто како и одгледувањето на рибите (вклучувајќи 
бришење и мерење) може да предизвика стрес и повреди кај младата риба, а 
особено за видовите со мали димензии. Затоа, одгледувањето на млади риби треба 
да се врши со најголема грижа за да се избегне стрес и повреди кај животни за 
тестирање. 

Тежината на рибите се мери повторно на 28-иот ден од тестот (види Оддел 1.8.6). 
Меѓутоа, ако треба повторно да се пресмета количината на храната, рибата може да 
се мери повторно на 14 ден од тестот (види Оддел 1.8.2.3). Друг метод, како 
фотографски метод, може да се употреби за определување на промените во 
големината на рибата, од коишто може да се приспособат количините на храната.  

1.8.2. Услови на изложеност 
1.8.2.1. Времетраење 

Времетраењето на тестот е ≥ 28 дена. 

1.8.2.2. Степен   на полнење и густина на биомаса 

Важно е степенот на полнење и густината на биомасата да се соодветни за 
употребените видови за тестирање (види Прилог 1). Ако густината на биомасата е 
премногу висока, како резултат на преполнување, се појавува стрес, што води до 
намалување на брзината на растот, а може да доведе и до болест. Ако е прениска, 
може да дојде до намалување на територијалниот интегритет, кој исто така влијае на 
растот. Во секој случај степенот на полнење треба да е доволно низок за да може да 
се одржи концентрацијата на растворен кислород со најмалку 60 % (ВНЗНВ) без 
аерација. Кружниот тест (2) покажува дека за калифорниската пастрмка, прифатлив е 
степен на полнење од 16 пастрмки од 3-5 g во 40-литарски волумен. Препорачаната 
стапка на промена на водата за време на тестот е 6 литри/g за риба/ден. 

1.8.2.3. Хранење 

Рибите треба да се хранат со соодветна храна (Прилог 1) во доволно количество за 
да се направи прифатлива брзина на раст. Треба да се води грижа за избегнување на 
појавата на бактерии заматеност на водата. За калифорниската пастрмка, вредност 
од 4 % од нивната телесна тежина и на ден, најверојатно ги исполнува овие услови 
(2)(15)(16)(17). Секојдневното количество може да се подели на два еднакви дела и 
да се дава на рибите двапати на ден, во период од најмалку 5 ч. Количеството се 
базира на првичната вкупна тежина на рибата за секој сад за тестирање. Ако 
тежината на рибата се мери на 14-тиот ден, количестото повторно се мери. Давањето 
на храна се прекинува 24 ч. пред мерењето на тежината на рибите. 

Неизедената храна и фекалните остатоци треба да се исфрлат од садовите за 
тестирање секој ден преку внимателно чистење на дното од секој резервоар, со 
употреба на вшмукување. 

1.8.2.4. Светлина и температура 

Периодот на изложеност на светлина и температурата на водата треба да се 
соодветни за видовите за тестирање (Прилог 1). 
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1.8.3. Концентрации за тестирање 

Обично се потребни пет концентрации од супстанцијата за испитување, без оглед на 
планирањето на тестот (види точка 1.7.2). Претходните познавања за токсичноста на 
супстанцијата за испитување (на пр. од акутен тест и/или инфомации од 
испитувањата за опсегот) треба да помогнат при изборот на соодветни испитни 
концентрации. Се наведуваат причини, при употреба на помаку од пет концентрации. 
Највисоката тестирана концентрација не треба да надминува границата на 
растворливост на супстанцата во вода. 

Кога агенс што растворува се употребува да помогне во подготовката на матичниот 
раствор, неговата конечна концентрација не треба да е повисока од 0,1 ml/l и по 
можност треба да е еднаква во сите садови за тестирање (види Оддел 1.6.3). 
Меѓутоа, сите напори треба да се насочат кон избегнување на употреба на такви 
материјали. 

1.8.4. Контроли 

Бројот на контролите за разредување во вода, зависи од планирањето на тестот 
(види Оддели 1.7-1.7.2). Ако се употребува агенс што ја подобрува растворливоста, 
тогаш се вклучува истиот број на контроли со агенс што ја подобрува растворливоста, 
како кај контролите за разредување во вода. 

1.8.5. Динамика на аналитичките определувања и мерења 

За време на тестот, концентрациите на супстанцијата за испитување се определуваат 
на еднакви интервали (види подолу). 

При проточните тестови, параметрите на протокот на разредувачот и матичниот 
токсичен раствор треба се проверуваат во интервали, по можност секој ден и не 
треба да се разликуваат за повеќе од 10 % за време на тестот. Кога се очекува 
концентрациите на супстанцијата за испитување за тестирање да се во рамките на ± 
20 % од номиналната вредност (т.е. во рамките на вредноста 80-120 %; види Оддели 
1.6.2 и 1.6.3), се препорачува како минимум да се анализираат највисоката и 
најниската концентрација за тестирање на почетокот од тестот, а потоа на неделни 
интервали.  За тестови, каде што концентрацијата на супстанцијата за испитување не 
се очекува да остане во рамките на номиналната вредност од ± 20 %  (врз основа на 
податоци за стабилноста на супстанцијата за испитување), потребно е да се 
анализираат сите концентрации за тестирање, но следејќи го истиот режим. 

При полустатични (обновливи) тестови, кога концентрацијата на супстанцијата за 
испитување се очекува да остане во рамките на номиналната вредност од ± 20 %, се 
препорачува како минимум да се анализираат највисоката и најниската концентрација 
за тестирање, кога е штотуку подготвена и непосредно пред обновувањето на 
почетокот од испитувањето, а потоа секоја недела. За тестови, каде што 
концентрацијата на супстанцијата за испитување не се очекува да остане во рамките 
на номиналната вредност ± 20 %, треба да се анализираат сите концентрации за 
тестирање следејќи го истиот режим, како за повеќето стабилни супстанции. 

Се препорачува резултатите да се засноваат на измерени концентрации. Меѓутоа, 
ако постои доказ што покажува дека концентрацијата на супстанцијата за испитување 
во раствор е задоволително одржана во рамките на ± 20 % или за време на тестот е 
мерена првичната концентрација, тогаш резултатите може да се базираат врз 
номиналната или измерената вредност. 

Можно е да треба филтрирање или центрифугирање на мострите (на пр. со употреба 
на отвори со големина од 45 μm). Центрифугирањето се препорачува како постапка. 
Меѓутоа, ако материјалот за тестирање не се апсорбира преку филтрите, 
филтрирањето исто така е прифатливо. 

За време на тестот, треба да се мери растворениот кисород, pH и температурата во 
сите садови за тестирање. Треба да се мери вкупната цврстина, алкалност и 
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соленост (ако е релевантно) во контрола и еден сад со највисока концентрација. 
Растворениот кислород и соленоста (ако се зема предвид) треба минимум да се 
мерат трипати (на почетокот, средината и крајот од тестот). Кај полустатични тестови, 
се препорачува растворениот кислород да се мери почесто, по можност пред и после 
секое обновување на водата или најмалку еднаш неделно. pH се мери на почетокот и 
на крајот од секое обновување на водата при статичен обновлив тест и најмалку 
еднаш неделно кај проточните тестови. Тврдоста и алкалноста треба да се мерат 
еднаш за време на секој тест. Температурата, по можност треба да се набљудува 
континуирано во најмалку еден сад за тестирање. 

1.8.6. Набљудувања 

Тежина: на крајот од тестот треба да се измери тежината на сите други живи риби 
како тежина во влажна состојба (по бршење на одвишната вода) или во група со 
садот за тестирање или поединечно. Мерењето на тежината на животните од страна 
на садот за тестирање, се претпочита пред мерењето на поединечната тежина што 
бара рибите да се поединечно обележани. Во случај на мерење на поединечна 
тежина за одредување на индивидуалната брзина на раст кај рибите, техниката за 
обележување треба да се избере за да се избегне стрес кај животните (може 
соодветно да се употребува како алтернативна замена обележување со супер-ладни 
инструменти, односно употреба на тенки конци за риболов во боја). 

Рибите треба да се набљудуваат секој ден за време на извршување на тестот и сите 
надворешни аномалии (како што се крварење, промена на боја) и абнормално 
однесување и да се запишат. Секоја смрност се запишува и мртвата риба се 
отстранува колку што е можно побрзо. Мртвата риба не се заменува, ако брзината на 
концентрација и густината на биомасата се доволни за да се избегат влијанија врз 
растот преку промени во бројот на рибите во резервоар. Меѓутоа, количината на 
храна треба да се регулира. 

2. ПОДАТОЦИ И РЕФЕРИРАЊЕ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Се препорачува вклучување на статистика, како во планирањето, така и при 
анализата на тестот, бидејќи тест методот овозможува значителни промени во 
експерименталното планирање како на пр. во бројот на коморите за тестирање, 
бројот на концентрациите за тестирање, бројот на рибите, итн. Со оглед на 
достапните можности при планирањето на тестот, тука не се даваат конкретни насоки 
за статистичките постапки. 

Брзината на раст не треба да се пресметува за садови за тестирање, кога смрртноста 
надминува 10 %. Меѓутоа, нивото на смртност се определува за сите концентрации за 
тестирање. 

Кој било метод да се употреби за анализа на податоците, основната формула е 
специфичната брзина на раст r за време меѓу t1 и t2. Ова може да се дефинира на 
неколку начини, во зависност од тоа дали рибата е поединечно обележана или не, 
или дали се бара просечен резервоар. 

 
каде што: 
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r1 = е поединечна специфична брзина на раст 

r2 = е средната специфична брзина на раст во резервоар 

r3 = е ‘псевдо’ специфичната брзина на раст 

w1, w2 = се тежината на посебна риба во време односно t1 и t2 

loge w1 = е логоритам на тежината на поединечната риба на почетокот од периодот на 
испитување 

loge w2 = е логоритам на тежината на поединечна риба на крајот од периодот на 
испитување 

logew1 = е просекот на логаритмите на вредностите w1 за рибите во резервоарот на 
почетокот од периодот на испитување 

logew2 = е просекот на логаритмите на вредностите w2 за рибите во резервоарот на 
крајот од периодот на испитување 

t1, t2 = е времето (деновите) на почетокот и на крајот од периодот на испитување 

r1, r2, r3 може да се пресметаат за период од 0-28 дена и кога е соодветно (т.е. кога се 
прави мерење на 14-тиот ден) за периоди од 0-14 и 14-28 дена. 

2.1.1. Анализа на резултати добиени со регресија (моделирање на 
концентрација-реакција) 
Овој метод на анализа одговара на математичкиот сооднос меѓу специфичната 
стапка на раст и концентрација и заоа овозможува пресметување на ‘ECx’ т.е. сите 
потребни вредности на ЕЗ. Употребата на овој метод за пресметување на r за 
поединечната риба (r1) не е потребна и наместо тоа, анализата може да се заснова 
на просечната вредноста на резервоар r (r2). Последниот метод се претпочита. Исто 
така, е попогоден во случај на употреба на најмалите видови.  

Просечната специфична брзина на раст во резервоар (r2) треба графички да се 
прикаже во контраст со концентрацијата, со цел да се провери соодносот 
концентрација-реакција. 

За да се изрази соодносот меѓу r2 и концентрацијата, треба да се употребува 
соодветен модел и неговиот избор треба да се поддржи со соодветни аргументи. 

Ако бројот на преживените риби во секој резервоар не е еднаков, тогаш за да се 
приспособи моделот, се оптоварува, без разлика дали е едноставен или нелинеарен, 
со цел да се опфата групи со различна големина. 

Методот соодветен за моделот треба да овозможува да направи процена на пр. на 
EC20 и на неговата дисперзија (или станддардна грешка или интервал на сигурност). 
Графиконот на соодветниот модел треба да се прикаже во врска со податоците, така 
што да може да се види до која мера е предвиден моделот (8)(18)(19)(20). 

2.1.2. Анализа на резултатите од процената на НКНЗВ 

Ако тестот вклучува дуплирање на резервоарите на сите нивоа на концентрација, 
процената на НКНЗБ може да се базира врз основа на анализа на отстапувања 
(АННОТ) на средната специфична брзина на раст во резервоар (види Оддел 2.1), 
проследена со соодветен метод (т.е. тестот на Данет или Вилијамс (12)(13)(14)(21)) 
за споредување на просечното r за секоја концентрација со просечното r за контрола 
со цел да се утврди најниската концентрација за која оваа разлика е значајна при 
можно ниво од 0,05. Ако не се исполнат потребните претпоставки за параметриските 
методи, со цел да се претворат податоците од хомогена варијабилност пред 
извршувањето на АННОТ или при извршување на АННОТ за тежина, се обрнува 
внимание на ненормалното распределување (на пр. тест на Шапиро-Вилк) или 
хетерогената варијабилност (тест на Бартлет). 
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Ако тестот не вклучува дуплирање на резервоарите за секоја концентрација, АННОТ 
врз основа на резервоарите, ќе биде неосетлива или невозможна. Во ваква 
ситуација, се прави дозволен компромис врз основа на ‘псевдо’ специфичната брзина 
на раст r3од АННОТ за поединечна риба. 

Просечното r3 за секоја концентрација за тестирање може тогаш да се спореди со 
просечното r3 за контролите. Тогаш НКНЗБ може да се утврди, како пред тоа. Треба 
да се признае дека овој метод не дава можност ниту за допустливост, ниту за 
заштита од варијабилност меѓу резервоарите, надвор од тоа што се зема предвид 
варијабилноста меѓу поединечната риба. Меѓутоа, искуството покажува (8) дека 
варијабилноста меѓу резервоарите била многу мала во споредба со онаа во 
резервоарот (т.е. меѓу рибите). Ако поединечната риба не е вклучена во анализата, 
се наведува методот за идентификација на абнормалноста и причините за неговата 
употреба. 

2.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите се толкуваат внимателно кога измерените токсични концентрации во 
испитните раствори се појавуваат на нивоа блиски до границата на детекција на 
аналитичкиот метод или при полустатични тестови, кога концентрацијата на 
супстанцијата за испитување опаѓа меѓу штотуку подготвен раствор и пред 
обновувањето. 

2.3. ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

2.3.1. Супстанцијата за испитување: 
— физичка природа и релевантните физичко-хемиски својства; 

— податоци за хемиска идентификација вклучувајќи чистота и аналитички метод за 
квантификација на супстанцијата за испитување, каде што е соодветно. 

2.3.2. Видови за тестирање: 
— научно име, по можност 

— вид, големина, снабдувач, каква било пред-обработка, итн. 

2.3.3. Услови за тестирање: 
— употреба на постапка за тестирање (на пр. полустатички/обновливи, 
концентрација, густина на биомаса, итн.), 

— планирање на тестот (на пр. бројот на садовите за тестирање, концентрациите за 
тестирање и дупликати, бројот на риби по сад), 

— метод на подготовка на матичните раствори и динамиката на обновувањето (треба 
да се наведат агенс за подобрување на растворливоста и неговите концентрации, 
кога се употребуваат), 

— номиналните концентрации за тестирање, средствата за измерените вредности и 
нивните стандардни девијации во садовите за тестирање и методот со кој тие се 
постигнати и доказ дека мерењата се однесуваат на концентрациите на супстанцијата 
за испитување во вистинскиот раствор, 

— карактеристики на водата за разредување: pH, цврстина, алкалност, температура, 
концентрација на растворен кислород, нивоа на остатоци од хлор (ако се измерени), 
вкупно количество на органски јаглерод, суспендирани честички, соленост на медиум 
за тестирање (ако се мери) и сите други направени мерења, 

— квалитет на вода во рамките на садовите за тестирање: pH, цврстина, температура 
и концентрација на растворен кислород, 
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— детални информации за хранење, (на пр. видот на храната, даденото количество и 
динамиката). 

2.3.4. Резултати: 
— доказ дека контролите ги исполнуваат важечките критериуми за опстанок и 
податоците за смртност на сите нивоа кај концентрациите за тестирање. 

— употребените статистички техники за анализа, статистики врз основа на 
дуплирање или риби, обработка на податоци и причини за употреба на техниките, 

— тебеларни податоци за поединечната и просечната тежина на рибата за деновите 
0, 14 (ако се пресметува) и 28 вредности од просечната специфична брзина на раст 
во резервоар или псевдоспецифичната брзина на раст (ако е соодветно) за 
периодите 0-28 дена или по можност 0-14 и 14-28, 

— резултати од статистичките анализи (т.е. регресивна анализа или АННОТ)  по 
можност во табеларна и графичка форма и каде што е соодветно НКНЗВ (p = 0,05) и 
КННВ или ECx по можност со стандардни грешки, 

— ширење на сите необични реакции кај рибите и сите видливи ефекти коишто се 
појавиле како резултат на супстанцијата за испитување. 
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Прилог 1 

ВИДОВИ РИБИ ПРЕПОРАЧАНИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ И СООДВЕТНИ УСЛОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ТЕСТ 

Видови Препорачан 
опсег на 
темература 
за 
тестирање 

(oC) 

Период на 
изложеност 

на 
светлина 
(часови) 

Препорачан 
опсег на 
првична 
тежина кај 
риба (g) 

Потребна 
прецизност 
на мерење

Степен 
на 

полнење
(g/l) 

Густина 
на 

биомаса
(на 

литар) 

Храна Времетраење 
на 

тест(денови)
 
 

Препорачани 
видови: 

        

Oncorhynchus 
myfeiss 

12,5-16,0 12-16 1-5 Најблиску 
до 100 

1,2-2,0 4 Патентирана 
пржена храна 
од сушен 
лосос 

> 28 

калифорниска 
пастрмка 

   mg     

Други добро 
документирани 
видови: 

        



Стр. 612 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Danio rerio 21-25 12-16 0,050-0,100 Најблиску 
до 1 mg 

0,2-1,0 5-10 Жива храна 
(Brachionus 

Artemia) 

> 28 

риба зебра         

Oryzias latipes 21-25 12-16 0,050-0,100 Најблиску 
до 1 mg 

0,2-1,0 5-20 Жива храна 
(Brachionus 

Artemia) 

> 28 

јапонски 
килирибки 
(Medaka) 

        

 

Прилог 2 

НЕКОИ ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИФАТЛИВА ВОДА ЗА РАЗРЕДУВАЊЕ  

Супстанција Концентрации 

Цврсти честички < 20 mg/l 

Вкупен органски јаглерод < 2 mg/l 

Нејонизиран амонијак < 1 µg/l 

Остатоци од хлор < 10 g/l 

Вкупно органофосфорни пестициди < 50 ng/l 

Вкупнo органохлорни пестициди плус полихлорирани 
бифенили 

< 50 ng/l 

Вкупен органски хлор < 25 ng/l 
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Прилог 3 

Логоритамски серии на концентрации соодветни за тест за токсичност (9) 

Колона (Број на концентрација меѓу 100 и 10 или меѓу 10 и 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 

(*) Серија од пет (или повеќе) последователни концентрации може да се изберат од колона. 
Средните точки меѓу концентрациите во колона (x) се наоѓаат во колона (2x + 1). Наведените 
вредности може да претставуваат концентрации изразени како процент на количина или 
тежина (mg/l or μg/l). Вредностите може да се множат или поделат со кој било показател со 10, 
каде што е соодветно. Колона 1 може да се употреби ако постоела значителна несигурност во 
нивото на токсичност. 
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В.15. РИБИ, КРАТКОРОЧЕН ТЕСТ ЗА ТОКСИЧНОСТ НА ЕМБРИОНАЛЕН И 
СТАДИУМ НА ЛАРВА 

1. МЕТОД 

Овој краткорочен метод за тестирање на токсичноста е идентичен со OECD TG 212 
(1998). 

1.1. ВОВЕД 

Овој краткорочен тест за токсичност кај ембриони и ларви на риби е краткорочен тест 
во кој на испитуваната супстанција се изложуваат рзлични развојни стадиуми на 
риба, од ново оплодено јајце па се до крајот на фазата на хранење преку кесата со 
жолчка. Не се врши хранење при тестовите кај ембрионите и младите риби во фаза 
на хранење преку кесата со жолчка и затоа тестот треба да се заврши, додека 
младите риби се уште се хранат преку кесата со жолчка. 

Тестот е наменет да дефинира смртни и во ограничена мера, сублетални ефекти на 
хемикалиите на специфични развојни стадиуми и тестирани видови. Овој тест дава 
корисни информации дека може (а) да претставува врска меѓу смртни и сублетални 
дејства, (б) да се употребува како скрининг тест или како тест за испитување на 
токсичност во целата рана фаза на живот или како тест за хронична токсичност и (в) 
да се употребува за тестирање на видови, каде што техниките на одгледување не се 
доволно развиени за да го опфатат периодот на промена од ендогено до егзогено 
хранење. 

Треба да се има предвид дека само тестовите, коишто ги вклучиле во себе сите фази 
од животниот циклус на рибата, обично се сигурни при давање на точна процена на 
хроничната токсичнот на хемикалии кај рибите и дека секое намалување на 
изложеноста со оглед на животните фази, може да ја намали чувствителноста и така 
да се потцени хроничната токсичност. Затоа се очекува тестот на ембрионален 
стадиум и стадиум на ларва, да е помалку чувствителен од тестот за целата рана 
фаза на живот, особено во однос на хемикалии со висока липофилност (log Pow > 4) и 
хемикалии со специфичен начин на дејство на токсичност. Меѓутоа, помалите 
разлики во чувствителноста меѓу двата теста може да се очекуваат кај хемикалии со 
неспецифичен, наркотичен начин на дејствување (1). 

Пред објавувањето на овој тест, најголемиот дел од искуството во испитување на 
токсичност на ембрионален стадиум и стадиум на ларва е стекнато со 
слатоководната риба Danio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae — општо 
име риба зебра). Затоа, подетлни насоки за извршување на тестот за овие видови се 
дадени во Прилог 1. Она не ја ограничува употребата на дуги видови, со кои исто така 
се стекнало искуство (Табела 1). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Најниската концентрација на забележано влијание (НКНЗВ): е најниската 
тестирана концентрација на супстанцијата за испитување каде е забележано дека 
супстанцијата има значајно влијание (на р <0,05), во споредба со контролата. 
Меѓутоа, сите концентрации за тест над НКНЗВ треба да имаат штетно влијание 
еднакво или поголемо од оние што се забележани за време на НКНЗВ. 

Концентрација на незабележано влијание (КННВ): е концентрацијата за тест 
непосредно под НКНЗВ. 

1.3. НАЧЕЛО НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТЕСТОТ 

Ембрионите и ларвите на рибите се изложуваат на различен опсег на концентрација 
од супстанцијата за испитување, којашто се раствора во вода. Во рамки на 
протоколот можен е избор меѓу полустатична и проточна постапка. Изборот зависи од 
природата на супстанцијата за испитување. Тестот започнува со постапување на 
оплодено јајце во коморите за тестирање и точно пред целосното апсорбирање на 
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жолчката од секоја ларва во секоја од коморите за тестирање или пред да настане 
смрт како резултат на глад во контрола. Смртните и сублеталните ефекти се 
проценуваат и се споредуваат со контролните вредности за да се утврди најниската 
концентрација на забележано влијание и според тоа концентрација на незабележано 
влијание. Алтернативно, друга можност е тие да се анализираат со употреба на 
регресивен модел со цел да се изврши процена на концентрацијата, што би 
причинила дадениот процентуален ефект (т.е. LC/ECx, каде што x е дефиниран 
процентуален ефект). 

1.4. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

Треба да се достапни резултатите од тестот за акутна токсичност (види Метод В. 1), 
по можност извршен со видовите избрани за овој тест. Резултатите може да се 
употребат при избор на соодветен опсег на концентрации за тестирање при тестот за 
раните фази на живот. Треба да се познати растворливоста во вода (вклучувајќи 
растворливост во вода за тестирање) и притисокот на пареата на супстанцијата за 
испитување. Треба да е достапне сигурен аналитички метод за карактеризација на 
супстанцијата во испитните раствори со позната и пријавена точност и ограничување 
на откривање. 

Информациите за супстанцијата за испитување, коишто се корисни за создавање на 
услови за тестирање ја вклучуваат структурната формула, чистоста на супстанцијата, 
стабилноста на светлина, стабилноста под услови за тестирање, pKa, Pow и 
резултатите од тест за подготвена биоразградивост (види Метод В. 4). 

1.5. ВАЖНОСТ НА ТЕСТОТ 

За да е со важност тестот се применуваат следниве услови:  

— целокупното преживување на оплодени јајца во контрола и каде што е релевантно, 
во садовите само со растворувач, треба да е поголемо или еднакво на 
ограничувањата, дефинирани во Прилозите 2 и3 

— концентрацијата на растворен кислород треба да е меѓу 60 и 100 % од вредност на 
заситеност на воздухот (ВНЗНВ) за време на тестот 

— температурата на водата не смее да се разликуваат за повеќе од ± 1,5 oC меѓу 
коморите за тестирање или меѓу последователните денови во секое време за време 
на тестот и треба да е во рамките на температурните опсези специфични за видовите 
за тестирање (Прилози 2 и 3). 

1.6. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.6.1. Комори за тестирање 

Може да се употребат секаков вид стаклени или други хемиски инертни садови. 
Димензиите на садовите треба да се доволно широки за да одговараат на степенот 
на полнење (види Оддел 1.7.1.2). Се препорачува коморите за тестирање да се 
наоѓаат по случаен избор во зоната за тестирање. Кога има систематски ефекти во 
лабораторијата кои што може да се контролираат преку блок систем, се претпочита 
планирање на блок систем по случаен избор за секоја обработка што се случува во 
секој блок, пред целосно планирање по случаен избор. Ако се употребува блок 
систем, тоа се зема предвид при последователните анализи на податоци. Коморите 
за тестирање треба да се заштитени од несакани пореметувања. 

1.6.2. Избор на видови риби 

Препорачаните видови риби се дадени во Табела 1А. Ова не ја попречува употребата 
на други видови (примери се дадени во Табела 1Б), но потребно е приспособување 
на постапката за тестирање за да се обезбедат соодветни услови за тестирање. Во 
овој случај се наведуваат причините за рационалниот избор на видовите и се 
наведува експерименталниот метод. 
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1.6.3. Чување на јато риби 

Детали за чување на матично јато под задоволителни услови може да се најдат во 
OECD TG 210 (1) и во упатувањата (2)(3)(4)(5)(6). 

1.6.4. Чување на ембриони и ларви 

Ембрионите и ларвите може да се изложат, во рамките на главниот сад, во помали 
садови, што имаат отвори од страните и краевите за да се дозволи проток на 
супстанцијата за испитување во садот. Може да се предизвика слаб проток во овие 
мали садови преку суспендирање со рачка, монтирана за да го движи садот нагоре и 
надолу, но секогаш задржувајќи ги организмите потопени под вода; може да се 
употреби систем за миење со сифон. Оплодените јајца од салмонидните риби може 
да се задржуваат на решетки и сито со доволно широки отвори коишто дозволуваат 
ларвите да поминуваат низ нив по изведувањето. Употребата на пастерова пипета е 
соодветна за целосно секојдневно обновување на ембрионите и ларвите при 
полустатичните тестови (види став 1.6.6) 

Кога контејнерите со јајца, решетките или ситата се употребиле за да се држат јајцата 
во главниот сад за тестирање, овие ограничувачи треба да се отстранат по 
изведување на ларвите (1), освен ситата коишто треба да се задржат за да се спречи 
ослободување на рибите. Ако постои потреба за пренос на ларвите, тие не треба да 
се изложуваат на воздух и не треба да се употребуваат мрежи за да се ослободи 
рибата од контејнерите со јајца (не е потребна таква претпазливост кај некои не толку 
чувствителни видови, како на пр. крапот). Времетраењето на овој пренос којшто 
зависи од видовите и преносот може да не е секогаш потребен. За полустатичната 
техника, може да се употребат лабораториските чаши или плитките контејнери и ако 
е потребно, опремени со сито, што е малку подигнато над дното од лабораториската 
чаша. Ако волуменот на овие контејнери е доволен за да се усогласи со условите за 
концентрација, (види 1.7.1.2), не е потребен пренос на ембриони или ларви. 

1.6.5. Вода 

Сите води, коишто ги исполнуваат хемиските карактеристики за прифатливата вода 
за разредување, наведени во Прилог 4 и каде што видовите за тестирање покажуваат 
контролиран опстанок, најмалку добар колку што е опишан во Прилозите 2 и 3, се 
погодни како вода за тестирање. Потребен е постојан квалитет на водата за време на 
тестот. PH треба да остане во рамките на опсегот од ± 0,5 pH единица. Со цел да се 
гарантира дека водата за разредување нема премногу да влијае на резултатите од 
тестот (на пр. преку образување на комплексни соединенија од супстанцијата за 
испитување) или да му наштети на матичното јато, мострите се земаат во интервали 
за анализа. Треба да се направат мерења на тешки метали (на пр. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd 
и Ni), големи анјони и катјони (на пр. Ca, Mg, Na, K, Cl и SO4), пестициди (на пр. 
вкупно органофосфорни пестициди и вкупнo органохлорни пестициди), вкупниот 
органски јаглерод и суспендирани материи, на пример, на секои три месеци кога се 
знае за водата за разредување дека има релативно постојан квалитет. Ако се покаже 
дека квалитетот на водата е постојан во текот на најмалку една година, 
определувањата може да се поретки и на зголемени интервали (на пр., на секои 
месеци). 

1.6.6. Испитни раствори 

Испитните разтвори на избраните концентрации се подготвени преку разредување на 
матичен раствор. 

Матичниот раствор треба по можност да се подготви преку едноставно мешање или 
протресување на супстанцијата за испитување со вода за разредување преку 
употреба на механички средства (на пр. мешање или со помош на ултразвук). Може 
да се употребат колони за заситување (колони за растворливост) за постигнување на 
                                                           
1 OECD, Paris, 1992, Test Guideline 210, ‘Fish, Early-life Stage Toxicity Test’. 
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соодветен концентриран матичен раствор. Колку што е можно, треба да се избегне 
употребата на растворувачи или средства за дизпергирање; меѓутоа, во некои случаи 
може да се бара употреба на такви соединенија со цел да се произведе соодветно 
концентриран матичен раствор. Примери на соодветни растворувачи се ацетон, 
етанол, метанол, диметилсулфоксид, диметилформамид и триетиленгликол. 
Примери на соодветни дизперзанти се Cremophor RH40, Tween 80, метилцелулоза 
0,01% и HCO-40. Треба да се внимава при употреба на готови биоразградливи агенси 
(на пр. ацетон) и/или високо испарливи соединенија дека овие може да предизвикаат 
проблеми со бактериско натрупување во проточните тестови. Кога се употребува 
агенс што го помага растворувањето, тој не треба да има значителни влијанија врз 
растот на рибите, ниту пак видливи негативни ефекти врз раните фази од животниот 
циклус, откриени преку контрола само со растворувач. Меѓутоа, треба да се прави 
секоков напор за да се избегне употребата на такви материјали. 

За полустатичните техники, може да се следат две различни обновливи постапки; или 
(i) се подготвуваат нови раствори за тестирање во чисти садови и јајцата што 
преживуваат и ларвите внимателно се пренесуваат во новите садови во мал волумен 
од стариот раствор, без изложување на воздух, или (ii) организмите за тестирање се 
задржуваат во садовите додека се промени еден дел (најмалку три-четвртини) од 
водата за тестирање. Динамиката на средното обновување ќе зависи од стабилноста 
на супстанцијата за испитување, но се препорачува секојдневна промена на водата. 
Ако, од прелиминарните тестови за стабилност (види Оддел 1.4), се гледа дека 
концентрацијата на супстанцијата за испитување не е стабилна (т.е. надвор од 
опсегот 80-120 % од номиналната концетрација или падне под 80 % од измерената 
почетна концентрација) во текот на периодот на обнова, се зема предвид употребата 
на проточен тест. Во секој случај, треба да се внимава да се избегне стрес кај 
ларвите за време на активностите за обновување на водата. 

За проточните тестови, се бара систем кој постојано го иззема и разредува матичниот 
раствор на супстанцијата за испитување (на пр. мерна пумпа, пропорционален 
разредувач, разредувачки систем) за да се пренеси серија на концентрации во 
коморите за тестирање. Параметрите на протокот на матичните раствори и водата за 
разредување треба да се проверуваат во интервали, по можност секој ден и не треба 
да се разликуваат за повеќе од 10 % за време на тестот. Се смета дека соодветна е 
брзината на проток, којашто е еднаква по волумен со најмалку пет комори за 
тестирање за 24 часа (2). 

1.7. ПОСТАПКА 

Објавените научни истражувања даваат корисни информации за извршување на 
тестовите за токсичност кај рибните ембриони и ларви, каде што некои примери се 
вклучени во делот за користени дела во овој текст (7)(8)(9). 

1.7.1. Услови на изложеност 
1.7.1.1. Времетраење 

По можност, тестот треба да започне во рамките од 30 минути откако се оплодува 
јајцето. Ембрионите претходно се потопуваат во испитниот раствор или колку што е 
можно побрзо по започнување на фазата на цепење на бластодискот и во секој случај 
пред почетокот на фазата на гаструла. За јајца добиени од трговски снабдувач, може 
да не е можно тестот да започне веднаш по оплодувањето. Бидејќи чувствителноста 
на тестот може сериозно да влијае на одлагањето на почетокот на тестот, тестот 
треба да се започне во рамките на осум часа по оплодувањето. Бидејќи ларвите не 
се хранат за време на периодот на изложување, тестот треба да заврши точно пред 
целосното апсорбирање на жолчката од секоја ларва во секоја од коморите за 
тестирање или пред да настане смрт како резултат на глад во контрола. 
Времетраењето ќе зависи од употребените видови. Некои препорачани времетраења 
се дадени во Прилозите 2 и 3. 
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1.7.1.2. Концентрација 

Бројот на оплодените јајца на почетокот на тестот треба да е доволен за да ги 
исполни статистичките барања. За време на обработката тие треба да се 
распределат по случаен избор и најмалку 30 оплодени јајца, поделени еднакво (или 
колку што може еднакво, бидејќи со употреба на некои видови може тешко да се 
добијат еднакви серии), треба да се употребат за секоја концентрација меѓу најмалку 
три дупли комори за тестирање. Брзината на концентрација (биомаса на волумен од 
испитен раствор) треба да се доволно ниска со цел концентрацијата на растворен 
кислород со најмалку 60 % од ВНЗНВ да се одржи без аерација. За проточните 
тестови се препорачува брзината на концентација да не надминува 0,5 g/l за 24 часа 
и да не надминува 5 g/l од растворот (2). 

1.7.1.3. Светлина и температура 

Периодот на изложеност на светлина и температурата на водата за тестирање треба 
да се соодветни за видовите за тестирање (Прилог 2 и 3). За целите на следење на 
температурата може да е соодветна употребата на дополнителен сад за тестирање. 

1.7.2. Концентрации за тестирање 

Обично, потребни се пет концентрации од супстанцијата за испитување разделени со 
константен фактор што не надминува 3,2. Кривата за LC50 за периодот на изложеност 
при акутното испитување треба да се земе предвид кога се избира опсегот на 
концентрациите за тестирање. Употребата на помалку од пет концентрации, на 
пример кај тестови за одредување на граници и потесен интервал на концентрација 
може да се соодверни во одредени околности. Се наведуваат причини, при употреба 
на помаку од пет концентрации. Не е потребно тестирање на концентрации од 
супстанција повисоки од LC50 или 100 mg/l за 96 часа, без разлика кое е пониско. 
Супстанциите не треба да се тестираат над нивната граница на растворливост во 
водата за тестирање. 

Кога при подготовка на испитни раствори се користи агенс што го помага 
растворувањето (види Оддел 1.6.6), неговата конечна концентрација во садовите за 
тестирање не треба да е повисока од 0,1 ml/l и треба да е иста во сите садови за 
тестирање. 

1.7.3. Контроли 

Една контрола со вода за разредување (дуплирање ако е соодветно) и ако е 
релевантно, исто така, една контрола што содржи агенс што го помага 
растворувањето (дуплирање ако е соодветно) треба да има како дополнување на 
сериите за тестирање. 

1.7.4. Динамика на аналитичките определувања и мерења 

За време на тестот, концентрациите на супстанцијата за испитување се определуваат 
на еднакви интервали. 

При полустатични тестови, кога концентрацијата на супстанцијата за испитување се 
очекува да остане во рамките на номиналната вредност од ± 20 %(т.е. во рамките на 
опсегот 80-120 %; види Оддел 1.4 и1.6.6), се препорачува како минимум да се 
анализираат највисоката и најниската концентрација за тестирање, кога е штотуку 
подготвена и непосредно пред обновувањето во најмалку три случаи, еднакво 
разделени за време на тестот (т.е. анализите треба да се праават на мостра од 
истиот раствор — кога е штотуку подготвен и обновен). 

За тестови, каде што концентрацијата на супстанцијата за испитување не се очекува 
да остане во рамките на номиналната вредност ± 20 % (врз основа на податоци за 
стабилноста на супстанцијата за испитување), потребно е да се анализираат сите 
концентрации за тестирање, кога се штотуку подготвени и обновени, но тестирање 
следејќи го истиот режим (т.е. во најмалку три случаи, еднакво разделени за време на 
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тестот). Определувањето на концентрациите на испитните супстанции пред 
обновувањето, потребно е да се изврши само со еден дупли сад за секоја 
концентрација за тестирање.Определувањата треба да се прават со разика од не 
повеќе од седум дена. Се препорачува резултатите да се засноваат на измерени 
концентрации. Меѓутоа, ако постои доказ што покажува дека концентрацијата на 
супстанцијата за испитување во раствор е задоволително одржана во рамките на ± 
20 % или за време на тестот е мерена првичната концентрација, тогаш резултатите 
може да се базираат врз номиналната или измерената вредност. 

За проточните тестови, соодветен е режим за земање мостри сличен на оној од 
полустатичните тестови (но, мерење на ‘стари’ раствори не се применува во овој 
случај). Меѓутоа, ако времетраењето на тестот е повеќе од седум дена, може да се 
препорача зголемување на бројот на земањето мостри за време на првата недела (на 
пр., три серии мерења) за да се гарантира дека концентрациите за тестирање 
остануваат стабилни. 

Можно е да е потребно центрифугирање или филтрирање (на пр. со употреба на 
отвори со големина од 45 μm). Меѓутоа, бидејќи ниту центрифугирањето, ниту пак 
филтрирањето се прави секогаш за да се оддели дел од супстанцијата за 
испитување, кој не е биодостапен од оној кој е биодостапен, мострите може да не 
подлежат на овие обработки. 

За време на тестот, треба да се мери растворениот кисород, pH и температурата во 
сите садови за тестирање. Треба да се мери вкупната цврстина и соленост (ако е 
релевантно) во контрола и еден сад со највисока концентрација. Растворениот 
кислород и соленоста (ако е релевантно) треба минимум да се мерат трипати (на 
почетокот, средината и крајот од тестот). Кај полустатични тестови, се препорачува 
растворениот кислород да се мери почесто, по можност пред и после секое 
обновување на водата или најмалку еднаш неделно.  pH се мери на почетокот и на 
крајот од секое обновување на водата при статичен обновлив тест и најмалку еднаш 
неделно кај проточните тестови. Тврдоста треба да се мери еднаш за време на секој 
тест. Температурата, по можност треба да се набљудува континуирано во најмалку 
еден сад за тестирање. 

1.7.5. Набљудувања 

1.7.5.1. Фаза на ембрионски развој 

Ембрионската фаза (т.е. гаструла) се проверува колку што е мошно попрецизно на 
почетокот од изложувањето на супстанцијата за испитување. Ова може да се направи 
со употреба на репрезентативна мостра од јајца, соодветно зачувани и исчистени. 
Исто така, може да се користат делата, кои содржи опис и илустрација на 
ембрионските фази (2)(5)(10)(11). 

1.7.5.2. Изведување и опстанок 

Набљудувањата на изведувањето и опстанокот се прават најмалку еднаш на ден и се 
запишува бројот на изведени поединци. Пожелно е да се прават почести 
набљудувања на почетокот од тестот (на пр. на секои 30 минути за време на првите 
три часа), бидејќи во некои случаи, времето за опстанок може да е од поголемо 
значење, отколку бројот на смртни случаи (на пр. кога постојат акутни токсични 
ефекти). Мртвите ембриони и ларви треба да се отстранат веднаш штом се 
забележат, бидејќи тие може брзо да се распаднат. Исклучително треба да се 
внимава кога се отстрануваат мртвите поединци да не се чукаат или физички да се 
оштетат околните јајца/ларви, бидејќи тие се исклучително деликатни и чувствителни. 
Критериумите за смрт варираат во зависност од животната фаза: 

— кај јајца: особено во раните фази, забележано губење на проѕирност и промена на 
бојата, предизвикани од згуснување и/или таложење на протеини, што водат до бел 
непроѕирен изглед, 
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— кај ембриони: отсуство на движење на телото и/или отсуство на чукање на срцето 
и/или непроѕирна дисколорација кај видови, чиишто ембриони се нормално проѕирни. 

— кај ларви: неподвижност и/или недостаток на респираторно движење и/или 
отсуство на чукање на срцето и/или бела непроѕирна дисколорација на централниот 
нервен систем и/или отсуство на реакција кај механичкиот стимул. 

1.7.5.3. Абнормален изглед 

Бројот на ларвите, што покажуваат абнормалност во формата на телото и/или 
пигментација и фазата на апсорпција на жолчката, треба да се запишуваат во 
адекватни интервали во зависност од времетраењето на тестот и природата на 
опишаната абнормалност. Треба да се напомене дека абнормалните ембриони и 
ларви природно се појавуваат и може да се од видот со неколку проценти во 
контрола кај некои видови. Абнормалните животни треба да се отстранат од садовите 
за тестирање само во случај на смрт. 

1.7.5.4. Абнормално однесување 

Абнормалностите, на пр. хипервентилацијата, некоординираното пливање и 
атипичната пасивност, треба да се запишуваат во адекватни интервали во зависност 
од времетраењето на тестот. Овие ефекти, иако тешко се квантификуваат, кога се 
набљудуваат, може да помогнат во толкувањето на податоците за смртност, т.е. да 
дадат информации за начинот на токсичното дејствување на супстанцијата. 

1.7.5.5. Должина 

На крајот од тестот, се препорачува мерење на поединечните должини; може да се 
употребува стандардна должина, должина до расцепот на перката, вкупна должина. 
Меѓутоа, ако се појави гниење на опашката или ерозија на перката, се употребуваат 
стандардните должини. Општо, кај добро спроведен тест, коефициентот на 
варијабилност за должина меѓу дупликатите во контрола треба да е ≤ 20 %. 

1.7.5.6. Тежина 

На крајот од тестот, може да се измерат поединечните тежини; се претпочита сува 
маса (24 часа на 60 oC) пред тежина во влажна состојба (со бришење заради 
отстранување на вишкото вода). Општо, кај добро спроведен тест, коефициентот на 
варијабилност за должина меѓу дупликатите во контрола треба да е ≤ 20 %. 

Овие набљудувања ќе влијаат на некои или на сите од следниве податоци, што се 
достапни за статистичката анализа: 

— кумулативна смртност, 

— број на здрави ларви на крајот од тестот, 

—  времето на започнување на изведувањето и крајот на изведувањето (т.е. 
изведување од 90 % во секој дупликат), 

— број на ларви, што се изведуваат секој ден, 

— должина (и тежина) на животни што преживуваат на крајот од тестот, 

— број на ларви, коишто се деформирани или со абнормален изглед, 

— број на ларви, што покажуваат абнормално однесување. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Се препорачува вклучување на статистика, како во планирањето, така и при 
анализата на тестот, бидејќи тест методот овозможува значителни промени во 
експерименталното планирање како на пр. во бројот на коморите за тестирање, 
бројот на концентрациите за тестирање, почетниот број на оплодени јајца и во 
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измерените параметри. Со оглед на достапните можности при планирањето на 
тестот, тука не се даваат конкретни насоки за статистичките постапки. 

Ако НКНЗВ/КННВ треба да се мерат, потребно е да се анализира варијабилноста во 
рамките на секоја дупла серија со употреба на анализа на отстапувања (АННОТ) или 
постапки за основање на табели за непредвидени случаи. Со цел да се направи 
повеќекратна споредба меѓу резултатите на поединечните концентрации и оние за 
контролите, може да се употреби методот на Данет (12)(13). Други  корисни примери 
се исто така достапни (14)(15). Големината на ефектот, што може да се открие со 
употреба на АННОТ или други постапки (т.е. показателот на тестот) треба да се 
пресмета и наведе. Треба да се напомене дека не сите набљудувања наведени во 
Оддел 1.7.5.6 се соодветни за статистичка анализа со употреба на АННОТ. На пр., 
кумулативната смртност и бројот на здравите ларви на крајот од тестот може да се 
анализираат со употреба на пробит методи. 

Ако треба да се мерат LC/ECxs, соодветната крива(и) како што е логистичката крива 
треба да одговара на податоците што се од интерес за тестирањето, со употреба на 
статистички метод како последните квадрати или нелинеарните последни квадрати. 
Кривата(ите) треба да се измери, така што соодносот LC/ECx и неговите стандардни 
грешки да може директно да се пресметаат. Ова многу ќе го олесни пресметувањето 
на границите на сигурност околу LC/ECx. Освен ако нема оправдани причини да се 
претпочита различни нивоа на сигурност, се прави двострана сигурност од 95 %. 
Постапките за усогласување треба пред се да обезбедат средства за оценување на 
значењето на недостатокот од усогласување. Може да се употребат графички методи 
на криви што одговараат. Регресивната анализа е соодветна за сите набљудувања, 
наведени во Оддел 1.7.5.6. 

2.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите се толкуваат внимателно кога измерените токсични концентрации во 
испитните раствори се појавуваат на нивоа, блиску до границата на откривање од 
аналитичкиот метод. Толкувањето на резултатите за концентрациите над водната 
растворливост на супстанцијата, исто така се прави внимателно. 

2.3. Извештај од тестирањето 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

2.3.1. Супстанцијата за испитување: 
— физичка природа и релевантните физичко-хемиски својства; 

— податоци за хемиска идентификација вклучувајќи чистота и аналитички метод за 
квантификација на испитните супстанции, каде што е соодветно. 

2.3.2. Видови за тестирање: 
— научно име, вид, број на матични риби (т.е. колку женки биле употребени за да се 
обезбеди потребниот број на јајца за тестот), извор и метод на собирање на 
оплодените јајца и последователното чување. 

2.3.3. Услови за тестирање: 
— употреба на постапка за тестирање (на пр. полустатичка или проточна, периодот 
од оплодувањето до почетокот на тестот, концентрација, итн.), 

— период(и) на изложеност на светлина, 

— планирање на тестот (на пр. бројот на комори за тестирање и дупликати, бројот на 
ембриони во дупликат), 

— метод на подготовка на основните раствори и динамиката на обновувањето (треба 
да се наведат растворливиот агенс и неговите концентрации, кога се употребуваат), 
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— номиналните концентрации за тестирање, средствата за измерените вредности и 
нивните стандардни девијации во садовите за тестирање и методот со кој тие се 
постигнати и ако супстанцијата за испитување се раствора во вода во при 
концентрации пониски од тие што се тестирани, доказ дека мерењата се однесуваат 
на концентрациите на супстанцијата за испитување во раствор, 

— карактеристики на разредување во вода: pH, цврстина, температура, 
концентрација на растворен кислород, нивоа на остатоци од хлор (ако се измерени), 
вкупно количество на органски јаглерод, суспендирани честички, соленост на медиум 
за тестирање (ако се мери) и сите други направени мерења, 

— квалитет на вода во рамките на садовите за тестирање: pH, цврстина, температура 
и концентрација на растворен кислород. 

2.3.4. Резултати: 
— резултати од прелиминарните студии за стабилноста на супстанцијата за 
испитување, 

— доказ дека контролите ги исполнуваат сите стандарди прифатливи за опстанок на 
видовите за тестирање (Прилози 2 и 3), 

— податоци за смртност/опстанок во фазите кај ембриони и ларви и вкупната 
смрност/опстанок, 

— денови до изведување и број на изведени, 

— податоци за должина (и тежина), 

— ширење и опис на морфолошките абнормалности, ако ги има, 

— ширење и опис на ефектите врз однесувањето, ако ги има, 

— статистичка анализа и обработка на податоци, 

— за тестови анализирани со употреба на АННОТ, најниската концентрација на 
забележано влијание (НКНЗВ) со p=0,05 и концентрација на незабележано влијание 
(КННВ) за секоја оценета реакција, вклучувајќи опис на употребените статистички 
постапки и индикација за големината на ефектот што може да се открие, 

— за тестови, анализирани со употреба на регресивни техники, LC/ECx и интервалите 
за отстапувања и графикон на соодветниот модел употребен за неговото 
пресметување, 

— објаснување за сите отстапувања од овој метод за тестирање. 
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Табела 1А 

Видови риби препорачани за тестирање 

Слатководни 

Oncorhynchus mykiss  

Калифорниска пастрмка 
(9)(16) 

 

Danio rerio  

Риба зебра (7)(17)(18)  

Cyprinus caprio  

Крап (8)(19)  

Oryzias latipes  

Јапонски килирибки/Medaka 
(20)(21) 

 

Pimephales promelas  

Риба бодливка (8)(22)  

Табела 1B 

Примери на други добро документирани видови коишто исто така се 
употребувале 

СЛАТКОВОДНИ СОЛЕНОВОДНИ 

Carassius auratus Menidia peninsulae 

Златна риба (8) Крајбрежна ситна риба (23)(24)(25) 

Lepomis maaochims Clupea harengus 

Блугил (8) Харинга (24)(25) 

 Gadus morhua 

 Треска риба (24)(25) 

 Cyprinodon variegatus 

 Риба бодливка (23)(24)(25) 
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Прилог 1 

УПАТСТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕСТ ЗА ТОКСИЧНОСТ НА ЕМБРИОНИ И ЛАРВИ НА 
РИБИ ЗЕБРИ (BRACHYDANIO RERIO) 

ВОВЕД 

Рибата зебра потекнува од Короманделскиот брег на Индија, каде што има брзотечни 
потоци. Таа е обична аквариумска риба од фамилијата крап и информации во врска 
со постапките за нејзиното одгледување и размножување може да се најдат во 
стандардните референтни книги за тропските риби. Нејзините биолошки 
карактеристики и употреба во студиите за рибарство се разгледани од страна на 
Лаале (1). 

Рибата ретко надминува 45 mm должина. Телото е цилиндрично со 7-9 темно-сини 
хоризонтални сребрени линии. Овие линии достигнуваат до опашката и перките. 
Грбот е маслинесто-зелен. Мажјаците се потенки од женките. Женките се 
посребренести и стомакот им е проширен, особено поради мрестењето. 

Возрасните риби се способни да поднесат големи флуктации во температурата, pH и 
тврдоста. Меѓутоа, со цел да има здрави риби што несат јајца со добар квалитет, 
треба да се обезбедат оптималните услови. 

За време на местрење мажјакот ја следи и ја  напаѓа женската и кога јајцате се 
исфрлаат тие се оплодуваат. Јајцата, коишто се проѕирни и нелепливи, паѓаат на 
дното, каде што може да бидат изедени од страна на родителите. Светлината влијае 
на мрестењето. Ако утринската светлина е адекватна, рибите обично се мрестат во 
раните утрински часови по муграта. 

Женката може да несе серии од неколку стотина јајца во неделни интервали. 

УСЛОВИ ЗА РИБИ РОДИТЕЛИ, РЕПРОДУКЦИЈА И РАНИ ФАЗИ ОД ЖИВОТНИОТ 
ЦИКЛУС 

Се избира соодветен број на здрави риби и се чуваат во соодветна вода (на пр. Анекс 
4) најмалку две недели до планираното мрестење. Треба да се дозволи групата на 
риби да се размножува најмалку еднаш пред несењето на серија јајца што се 
употребуваат за тестот. Густината на рибите за време на овој период не треба да 
надмине 1 грам риба на литар. Редовни промените на водата или употреба тана 
системи за прочистување ќе овозможи поголема густина. Температурата на 
резервоарите треба да се одржува на 25 ± 2 oC. Рибата се обезбедува со различна 
исхрана, којашто може да се состои од, напр., соодветна трговка сува храна, жива 
тукушто изведена Артемија, хирономиди, Дафнија, бели црви (Enchytraeids). 

Подолу се наведени две постапки, коишто практично водат до доволен број на 
здрави, оплодени јајца за да се изврши тестот: 

i) Осум женки и 16 мажјаци се ставаат во резервоар што содржи 50 литри вода за 
разредување, заштитена од директна светлина и се остава невознемирена колку што 
може најмалку 48 часа. Кадичката за мрестење се поставува на дното од аквариумот 
попладне на денот пред почетокот на тестот. Кадичката за мрестење се состои од 
рамка (плексиглас или друг соодветен материјал), со висина 5-7 cm со крупна мрежа 
2-5 mm закачена одозгора и 10-30 μm фина мрежа на дното. Неколку ‘дрвја за 
мрестење’, што се состојат од разплетено најлонско јаже, се закачени на крупната 
мрежа од рамката. Откако рибите биле оставени 12 часа на темно, се пушта слаба 
светлина, којашто го иницира мрестењето. Од два до четири часа по мрестењето, 
кадичката за мрестење се отстранува и се собираат јајцата. Кадичката за мрестење 
ги спречува рибите да ги изедат јајцата и во исто време овозможуваат лесно 
собирање на јајцата. Групата од риби треба да се мрестат најмалку еднаш пред 
мрестењето кога јајцата се употребуваат за тестирање. 
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ii) Од пет до 10 женки-риби се сместуваат посебно најмалку две недели пред 
планираното мрестење. По 5-10 дена, стомакот на женките се проширува и нивните 
генитални папили стануваат видливи. Мажјаците-риби немаат папили. Мрестењето 
се врши во резервоари за мрестење, опремени со лажно мрежасто дно (како што е 
погоре). Резервоарот се полни со вода за разредување, така што длабочината на 
водата над мрежата да е 5-10 cm. Една женка и два мажјаци се ставаат во 
резервоарот, денот пред планираното мрестење. Температурата на водата 
постепено се зголемува еден степен повеќе од температурата за аклиматизација. 
Светлината се гаси и резервоарот се остава колку што е можно без да се 
вознемирува. Сабајлето се пушта слаба светлина, којашто го иницира мрестењето. 
По два до четири часа, рибите се отстрануваат и јајцата се собираат. Ако се потребни 
поголем број јајца отколку што може да се добие од една женка, може паралелно да 
се постават доволен број на резервоари за мрестење. Преку запишување на 
успешната репродукција на поединечните женки пред тестот (големината на серијата  
и квалитетот), оние женки со највисока постигната репродукција може да се изберат 
за одгледување. 

Јајцата треба да се пренесат во садовите за тестирање со употреба на стаклени 
пипети (внатрешен дијаметар не помал од 4 mm) обезбедени со флексибилна крушка 
за вшмукивање. Количеството на вода шо се пренесува заедно со јајцата, треба да е 
што помало. Јајцата треба да се потешки од водата и да се потопени надвор од 
цевката. Треба да се внимава да се заштитат јајцата (и ларвите) од контакт со 
водухот. Треба да се изврши микроскопско испитување на мострите од сериите за да 
се гарантира дека нема неправилности во првите фази на развојот. Не се дозволува 
дезинфекција на јајцата. 

Стапката на смртност кај јајцата е највисока во рамките на првите 24 часа по 
оплодувањето. Смртноста од  5-40 % е често пати сретната во овој период. Јајцата се 
дегенерирани како резултат на неуспешно оплодување или развој. Квалитетот на 
серијата јајца зависи од женката-риба, бидејќи некои женки постојано несат јајца со 
добар квалитет, а други никогаш не несат. Исто така, брзината на развој и брзината 
на изведување зависи од една серија до друга. Обично, над 90 % од успешно 
оплодените јајца и ларвите добро преживуваат. На 25 oC јајцата се изведуваат од 
три-пет дена по оплодувањето и жолчката се апсорбира приближно 13 дена по 
оплодувањето. 

Развојот на ембрионот е добро опишан од страна на Хисаока Батл (2). Поради 
проѕирноста на јајцата и ларвите по изведување, може да се следи развојот на 
рибата и да се набљудува присуството на малформации. Приближно четири часа по 
мрестењето, неоплодените јајца може да се препознаат во однос на оплодените (3). 
За ова испитување, јајцата и ларвите се ставаат во садови за тестирање со мал 
волумен и се испитуваат под микроскоп. 

Условите за тестирање, коишто се применуваат во раната фаза на живот, се 
наведени во Прилог 2. Оптималните вредности за pH вредностите и цврстината на 
водата за разредување се 7,8 и последователно 250 mg CaCO3/l. 

ПРЕСМЕТКИ И СТАТИСТИКИ 

Се препорачува пристап во две фази. Во првата, статистички се анализираат 
податоците за смртност, абнормалниот развој и времето за изведување. Потоа, за 
оние концентрации, во кои не се откриени штетни ефекти врз никој од овие 
параметри, статистички се пресметува должината на телото. Се препорачува овој 
пристап, бидејќи токсикантот може селективно да убива помали риби, да го забави 
времето за изведување и да предизвикаат големи малформации, што води до 
пристрасни мерење на должината. Освен тоа, ќе има приближно ист број на риби што 
треба да се мерат за една обработка, со цел да се гарантира важноста на 
статистките за тестирање. 
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LC50 AND EC50 ФОРМУЛИ 

Процентот на јајцата и ларвите што преживуваат, се пресметува и се корегира за 
смртност во контрола во согласност со формулата на Абот (4): 

 
каде што: 

P = корегиран % на преживеани 

P' = % на преживеани, набљудувани во концентрацијата за тестирање 

C = % на преживеани при контрола 

Ако е можно, LC50 се одредува со соодветен метод на крајот од тестот. 

Ако е потребно вклучување на морфолошки абнормалности во статистичките 
податоци за EC50, може да се најдат упатства кај Стефан (5). 

ОЦЕНУВАЊЕ НА НКНЗВ И КННВ 

Една од целите на тестирањето на јајцата и млади риби во фаза на хранење со 
жолчка, е да се направи споредба на концентрациите со контрола различни од нула, 
т.е. за да се одреди НКНЗВ. Затоа, треба да се користат повеќе постапки за 
споредување (6)(7)(8)(9)(10). 
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Прилог 2 

УСЛОВИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ, ВРЕМЕТРАЕЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ОПСТАНОК КАЈ 
ПРЕПОРАЧАНИ ВИДОВИ 

    Времетраење на 
фазите 

 Контрола на опстанок, 

Видови Темп. 
(0C) 

Соленост(0/00) 

 

Период на 
изложеност 

на 
светлина 

(час.)  

(денови) Типично 
времетраење 

на тест 

(минимум %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ембриони Млади 
риби во 
фаза на 
хранење 

со 
жолчка 

 

 

Успешно 
изведување 

По 
изведувањето

СЛАТКОВОДНИ         

Brachydamo 
rcrioРиба зебра 

 

25 ± 
1 

— 12-16 3-5 8-10 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 5 
дена по 
изведувањето 
(8-10 дена) 

80 90 

Oncorhynchus 
mykissКалифорниска 
пастрмка 

 

10 ± 
1 (1) 
12 ± 
1 (2) 

— 0(a) 30-35 25-30 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 
20 дена по 
изведувањето 
(50-55 дена) 

66 70 

Cyprinus carpioКрап 

 

21-25 — 12-16 5 > 4 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 4 
дена по 
изведувањето 
(8-9 дена) 

80 75 

Oryzias latipes 

Јапонски 
килирибки/Medaka 

24 ± 
1 (1) 
23 ± 
1 (2) 

— 12-16 8-11 4-8 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 5 
дена по 
изведувањето 
(13-16 дена) 

80 80 

Pimephales 
promelasРиба 
бодливка 

 

25 ± 
2 

— 16 4-5 5 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 4 
дена по 
изведувањето 
(8-9 дена) 

60 70 
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(1) Кај ембриони. 

(2) Кај ларви. 

(a) Темница кај ембриони и ларви до една недела по изведување, освен кога тие се прегледуваат. Потоа придушено 
светло за време на тестот. 

 

Прилог 3 

УСЛОВИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ, ВРЕМЕТРАЕЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ОПСТАНОК КАЈ 
ДРУГИ ДОБРО ДОКУМЕНТИРАНИ ВИДОВИ 

Видови Темп. 
( oC)  

Соленост(0/00) 

 

Период на 
изложеност 
на 
светлина 
(час.) 

 

Времетраење на 
фазите(денови) 

 

 Контрола на 
опстанок(минимум  %) 

 

      Типично 
времетраење 

на 
тестирањето 
на ембриони 
и млади риби 
во фаза на 
хранење со 
жолчка 

 

    Ембриони Тестирање 
на млади 
риби во 
фаза на 
хранење 
со жолчка

 Успешно 
изведување 

По 
изведувањето

СЛАТКОВОДНИ         

Carassius 
auratusЗлатна риба 

 

24 ± 
1 

— — 3-4 > 4 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 4 
дена по 
изведувањето 
(7 дена) 

— 80 

Leopomis 
macrochirusБлугил 
санфиш 

 

21 ± 
1 

— 16 3 > 4 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 4 
дена по 
изведувањето 
(7 дена) 

— 75 

МОРСКИ         

Menidia 
peninsulaeКрајбрежна 
ситна риба 

 

22-25 15-22 12 1,5 10 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодување 
(рана фаза на 
гаструла) до 5 
дена по 
изведувањето 
(6-7 дена) 

80 60 
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Clupea 
harengusХаринга 

 

10 ± 
1 

8-15 12 20-25 3-5 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодување 
(рана фаза на 
гаструла) до 3 
дена по 
изведувањето 
(23-27 дена) 

60 80 

Gadus morhuaТреска 
риба 

 
 

5 ± 1 5-30 12 14-16 3-5 Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 3 
дена по 
изведувањето 
(18 дена) 

60 80 

Cyprinodon 
variegatesРиба 
бодливка 

 

25 ± 
1 

15-30 12 — — Колку што е 
можно побрзо 
по 
оплодувањето 
(рана фаза на 
гаструла) до 
4/7 дена по 
изведувањето 
(28 дена) 

> 75 80 

 

Прилог 4 

НЕКОИ ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИФАТЛИВА ВОДА ЗА РАЗРЕДУВАЊЕ  

Супстанција Концентрации 

Цврсти честички < 20 mg/l 

Вкупен органски јаглерод < 2 mg/l 

Нејонизиран амонијак < 1 µg/l 

Резидуален хлор < 10 µg/l 

Вкупно органофосфорни пестициди < 50 ng/l 

Вкупнo органохлорни пестициди плус полихлорирани 
бифенили 

< 50 ng/l 

Вкупен органски хлор < 25 ng/l 
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В.16. МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ — ТЕСТ ЗА АКУТНА ОРАЛНА ТОКСИЧНОСТ 
1. МЕТОД 

Овој метод за тестирање на акутната токсичноста е идентичен со OECD TG 213 
(1998). 

1.1. ВОВЕД 

Овој тест за токсичност кај возрасните медоносни пчели-работнички е лабораториски 
метод, наменет да се оцени оралната акутна токсичност на производите за заштита 
на растенијата и другите хемикалии.  

При оценувањето и пресметувањето на токсичните карактеристики на супстанциите, 
може да се бара одредување на акутната орална токсичност кај медоносните пчели, 
на пр. кога е можна изложеност на пчелите на дадена хемикалија. Тестот за акутна 
орална токсичност кај пчелите се врши за да се одреди својствената токсичност на 
пестициди и други хемикалии. Резултатите од овој тест се употребуваат за да се 
дефинира потребата за понатамошно оценување. Особено, овој метод може да се 
употреби кај програмите за постепено проценување на ризикот од пестициди кај 
пчелите, врз основа на последователна прогресија од лаборатиските тестови за 
токсичност до полутеренски и теренски експерименти (1). Пестицидите може да се 
тестираат како активни супстанции (а.с.)(a.s.) или како создадени производи. 

Се употребува стандард за токсичност за да се провери чувствителноста на пчелите 
и прецизноста на постапката за вршење на тестот. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Акутна орална токсичност: се штетните ефекти, што се појавуваат во рамките на 
максимален период од 96 ч. при орално давање на единечна доза од супстанцијата 
за испитување. 

Доза: е количината на конзумираната супстанцијата за испитување. Дозата се 
изразува како однос на масата (μg) од супстанцијата за испитување и животното за 
тестирање (μg/пчела). Вистинската доза за секоја пчела не може да се пресмета, 
бидејќи пчелите се хранат колективно, но може да се пресмета просечна доза 
(целосно конзумирана испитна супстанциа/број на пчели за тестирање во еден 
кафез).  

LD50 (Средна смртна доза) орална: е статистичката добиена единечна доза од 
супстанција, којашто може да предизвика смрт кај 50 % од животните кога се дава 
преку орална рута. Вредноста на LD50 се изразува во μg од супстанцијата за 
испитување по пчела. Кај пестицидите, супстанцијата за испитување може да е или 
активна супстанција (а.с.) или создаден производ, што содржи една или повеќе од 
една активна супстанција. 

Смртност: животното се запишува како мртво, коге е целосно неподвижно. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

Возрасните медоносни пчели-работнички (Apis mellifera) се изложуваат на серија дози 
од супстанцијата за испитување, дисперзирани во раствор од сахароза. Потоа, 
пчелите подлежат на истата исхрана, којашто не ја вклучува супстанцијата за 
испитување. Смртноста се запишува секој ден за време од најмалку 48 ч. и се 
споредува со контролните вредности. Ако стапката на смртност се зголеми меѓу 24 ч. 
и 48 ч., додека контролираната смртност останува на прифатливо ниво, т.е. ≤ 10 %, 
соодветно е да се продолжи времетраењето на тестот за максимум од 96 ч. 
Резултатите се анализираат со цел да се пресмета LD50 на 24 ч. и 48 ч., во случај на 
подолго испитување, на 72 ч. и 96 ч. 

1.4. ВАЖНОСТ НА ТЕСТОТ 

За да е со важност тестот се применуваат следниве услови:  
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— просечната смртност на вкупниот број на контроли не смее да надмине 10 % на 
крајот од тестот, 

— LD50 на стандардот за токсичност го исполнува определениот опсег. 

1.5. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.5.1. Собирање на пчели 

Се употребуваат млади возрасни пчели-работнички од ист вид, т.е. пчели од иста 
возраст, начин на исхрана, итн. Пчелите се земаат со адекватно хранење, колку што 
е можно без болести и од колониите со матица со позната историја и физиолошки 
статус. Тие може да се соберат утрото кога треба да се употребат или вечерта пред 
тестот и се чуваат под услови за тестирање до следниот ден. Соодветни се пчелите 
собрани од рамките без потомство. Треба да се избегнува собирање во рана пролет 
или доцна есен бидејќи пчелите имаат променета физиологија во текот на тоа време. 
Ако тестовите треба да се спроведат во рана пролет или доцна есен, пчелите може 
да се стават во инкубатор и да се хранат една недела со ‘пчелен леб’ (полен собран 
од саќе) и сахарозен раствор. Пчелите третирани со хемиски супстанции, како што се 
антибиотици, антивароа производи, итн., не треба да се употребуваат за тестот за 
токсичност четири недели од завршувањето на последниот третман. 

1.5.2. Услови за сместување и хранење 

Се употребуваат кафези, коишто лесно се чистат и добро се вентилираат. Може да се 
употребат сите соодветни материјали, на пр. не’рѓосувачки челик, жичена решетка, 
пластични или дрвени кафези за еднократна употреба, итн. Се препорачуваат групи 
од 10 пчели по кафез. Големината на кафезите за тестирање треба да е соодветна 
на бројот на пчелите, т.е. за да обезбеди адекватен простор. 

Пчелите треба да се чуваат на темно во експериментална просторија на температура 
од 25 ± 2 oC. За време на тестот треба да се запишува релативната влажност, 
нормално околу  50-70 %. Постапките за чување, вклучувајќи ја обработката и 
набљудувањата може да се спроведуваат под (дневна) светлина. Како храна се 
користи сахарозен раствор во вода со конечна концентрација од 500 g/l (50 % w/v). По 
желба храната се дава по давањето на дозите за тестирање. Системот за исхрана 
треба да овозможи запишување на внесената храна за секој кафез (види Оддел 
1.6.3.1). Може да се употреби стаклена цевка (приближно 50 mm долга и 10 mm 
широка со тесен отвор од дијаметар од околу 2 mm). 

1.5.3. Подготовка на пчелите 

Собраните пчели произволно се распределуваат во кафезите за тестирање, коишто 
произволно се ставаат во експерименталната просторија. 

Пчелите може да се остават гладни 2 ч. пред иницирањето на тестот. Се препорачува 
на пчелите да не им се дава храна пред обработката, со цел сите пчели да се 
еднакви во однос на содржината во цревата на почетокот од тестот. 

1.5.4. Подготовка на дозите 

Кога супстанцијата за тестирање се меша со вода може да се дисперзира директно 
во 50 % раствор од сахароза. Кај комерцијалните производи и супстанции со ниска 
растворливост во вода, може да се употребат растворувачи како што се органски 
растворувач, емулгатори или средства за диспергирање со ниска токсичност (на пр. 
ацерон, диметилформамид, диметилсулфоксид). Концентрацијата на растворувачот 
зависи од растворливоста на супстанцијата за испитувањета и треба да е иста за 
сите концентрации за тестирање. Меѓутоа, концентрацијата на растворувачот од 1 % 
е генерално соодветна и не треба да се надмине. 

Треба да се подготви соодветен контролен раствор, т.е. кога се употребува 
растворувач или средство за диспергирање за да ја раствори супстанцијата за 
испитување, се употребуваат две одделни контролни групи: раствор во вода, раствор 
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од сахароза со додаден носач во концентрацијата употребена во растворите за 
испитување. 

1.6. ПОСТАПКА 

1.6.1. Тест и контролни групи 

Бројот на тестираните дози и дупликати треба да ги исполнат статистичките барања 
за одредување на  LD50 со 95 % граници на сигурност. Обично за тестот се потребни 
пет дози во геометриска серија со коефициент, којшто не надминува 2,2 и го опфаќа 
опсегот на LD50. Меѓутоа, факторот на разредување и бројот на концентрациите за 
дозирање треба да се одреди во однос на наклонот на кривата на токсичност (доза во 
споредба со смртност) и да се земе предвид статистичкиот метод, којшто е избран за 
анализа на резултатите. Податоците, собрани од тестовите, овозможуваат избор на 
соодветни концентрации за дозирање. 

Минимум три дупли групи за тестирање, секоја од 10 пчели, треба да се дозираат со 
секоја концентрација за тестирање. Минимум три контролни серии, секоја од по 10 
пчели, се вршат како дополнување на сериите за тестирање. Контролните серии 
треба да се вклучат во врска со употребата на растворувач/носач(вехикулум) (види 
Оддел 1.5.4). 

1.6.2. Стандард за токсичност 
Студија за токсичност на стандардот треба да се вклучи во сериите за тестирање. 
Најмалку три дози треба да се изберат за да се опфати очекуваната вредност на LD50. За 
секоја доза за тестирање треба да се употреби минимум три дупли кафези, каде што 
секој содржи 10 пчели. Препорачаниот стандард за токсичност е диметоат, за којшто 
пријавеното орално LD50-24 ч. е во опсегот 0,10-0,35 μg а.с./пчела (2). Меѓутоа, други 
стандарди за токсичност би биле прифатливи, кога може да се обезбедат доволни 
податоци за да се провери очекуваниот ефект од дозата (на пр. паратион). 

1.6.3. Изложеност 
1.6.3.1. Давање на дозите 

Секоја група за тестирање од пчели треба да има 100-200 μl со 50 %  воден раствор 
на сахароза, што ја содржи супстанцијата за испитување со соодветна концентрација. 
За производи со ниска растворливост, ниска токсичност или кои во комерцијалниот 
производ се во ниска концентрација, потребен е голем волумен бидејќи нивниот удел 
во растворот на сахароза треба да е поголем. Треба да се следи количината на 
обработената храна, конзумирана по група. Откако ќе се конзумира (обично за 3-4 ч.), 
храната треба да се отстрани од кафезот и да се замени со друга, што сеодржи само 
раствор на сахароза. кој им се става на пчелите на располагање ad libitum. За некои 
соединенија, со повисока концентрација, отфрлањето на дозата за тестирање може 
да резултира со помалку конзумирање или воопшто неконзумирање на храната. По 
максимум 6 ч., неконсумираната третирана храна треба да се замени само со раствор 
на сахароза. Количината на третираната конзумирана храна треба да се пресмета (на 
пр. мерење на волумен/тежина на преостанатата третирана храна). 

1.6.3.2. Времетраење 

Времетраењето на тестот, по можност е 48 ч. по заменувањето на испитниот раствор 
само со захарозен раствор. Ако смртноста продолжува да се зголемува за повеќе од 
10 % по првите 24 ч., времетраењето на тестот треба да се продолжи за максимум 96 
ч. доколку контролираната смртност не надмине 10 %. 

1.6.4. Набљудувања 

Смртноста се запишува на 4 ч. по започнувањето на тестот, а потоа на 24 ч. и 48 ч. 
(т.е. по давањето на дозата). Ако е потребно да се продолжи периодот на 
набљудување, се прават понатамошни процени во интервал од 24 ч., до максимум 96 
ч., доколку контролираната смртност не недмине 10 %. 
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Количеството на конзумираната храна по група треба да се пресмета. Споредбата на 
стапките на потрошувачка на третираната и нетретираната храна во рамки на дадени 
6 ч. може да обезбеди информации за вкусот на третираната храна. 

Треба да се запишат сите забележани абнормални ефекти врз однесувањето за 
време на периодот за тестирање. 

1.6.5. Граничен тест 
Во некои случаи (на пр. кога супстанцијата за испитување се очекува да се со ниска 
токсичност) може да се вршат гранични тестови со употреба на 100 μg а.с./пчела со 
цел да се покаже дака вредноста на  LD50 е повисока од оваа вредност. Истата 
постапка се употребува кога се вклучуваат три дупли групи за тестирање за дозата за 
тестирање, релевантите контроли, пресметувањето на количината на третираната 
конзумирана храна и употребата на токсичниот стандард. Ако се појави смртност, 
треба да се изврши целосно испитување. Ако се забележат сублетални ефекти (види 
Оддел 1.6.4), тогаш тие се запишуваат. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

2.1. ПОДАТОЦИ 

Податоците се сумираат во табеларен облик, покажувајќи за секоја третирана група, 
како и за контролираните и за групите со стандардна токсичност, бројот на 
употребените пчели, смртноста за време на секое набљудување и бројот на пчели со 
абнормално однесување. Се анализираат податоците за смртност преку соодветни 
статистички методи (на пр. пробит анализа, менување на средна вредност и 
веројатност за биномна распределба) (3)(4). Се прикажуваат графички кривите, 
коишто одговараат на дозите во секое препорачано време на набљудување и се 
пресметува наклонот на кривите и средните смртни дози (LD50) со 95 % граници на 
сигурност. Може да се направи корекција на контролираната смртност со употреба на 
корекцијата на Абот (4)(5). Кога третираната храна целосно не се конзумира, треба да 
се одреди дозата на конзумираната супстанцијата за испитување по група. LD50 се 
изразува во μg од супстанцијата за испитување по пчела. 

2.2. ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

2.2.1. Супстанцијата за испитување: 
— физичката природа и релевантните физичко-хемиски својства (на пр. стабилноста 
во вода, притисокот на пареата), 

— податоци за хемиската идентификација, вклучувајќи ја структурната формула, 
чистота (т.е. кај пестицидите, идентитетот и концентрацијата на активната(ите) 
супстанција(и)). 

2.2.2. Видови за тестирање: 
— научно име, вид, приближна возраст (во недели), метод на собирање, датум на 
собирање, 

— информации за колониите употребени за собирање на пчелите за тестирање, 
вклучувајќи го здравјето, која било болест кај возрасните пчели, секоја претходна 
обработка, итн. 

2.2.3. Услови за тестирање: 
— температура и релативната влажност во експерименталната просторија, 

— услови за сместување, вклучувајќи го видот, големината и материјалот на 
кафезите, 
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— метод на подготовка на основните и испитните супстанции (треба да се наведат 
растворувачот и неговите концентрации, кога се употребуваат), 

— планирање на тестот, на пр. бројот на употребени концентрации за тестирање, 
бројот на контроли; за секоја концентрација за тестирање и контрола, бројот на дупли 
кафези и бројот на пчели по кафез, 

— датум на тестот. 

2.2.4. Резултати: 
— резултатите од прелиминарното испитување на опсегот, ако е извршено, 

— груби податоци: смртност при секоја тестирана доза во секое време на 
набљудување, 

— графикон на кривите за реакција во однос на дозите на крајот од тестот, 

— вредностите на LD50 со 95 % граници на сигурност, зо секое препорачано време на 
набљудување, за супстанцијата за испитување и токсичниот стандард; 

— статистички постапки употребени за одредување на  LD50, 

— смртност во контролите, 

— други биолошки ефекти набљудувани или измерени на пр. абнормално 
однесување на пчелите (вклучувајќи го отфрлањето на дозата за тестирање), 
стапката на потрошувачка на храна кај третираните и нетретираните групи, 

— секоја девијација од постапките за тестирање опишани тука и сите други 
релевантни информации. 
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В.17. МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ — ТЕСТ ЗА АКУТНА КОНТАКТНА ТОКСИЧНОСТ 
1. МЕТОД 

Овој метод за тестирање на акутната токсичноста е идентичен со OECD TG 214 
(1998). 

1.1. ВОВЕД 

Овој тест за токсичност е лабораториски метод, наменет со цел да се оцени акутната 
контактна токсичност на производите за заштита на растенијата и другите хемикалии 
на возрасните медоносни пчели-работнички. 

При оценувањето и пресметувањето на токсичните карактеристики на супстанциите, 
може да се бара одредување на акутната контактна токсичност кај медоносните пчели, 
на пр. кога е можна изложеност на пчелите на дадена хемикалија. Тестот за акутна 
контактна токсичност кај пчелите се врши за да се одреди својствената токсичност на 
пестициди и други хемикалии. Резултатите од овој тест се употребуваат за да се 
дефинира потребата за понатамошно оценување. Особено, овој метод може да се 
употреби кај програмите за постепено проценување на ризикот од пестициди кај пчелите, 
врз основа на последователна прогресија од лаборатиските тестови за токсичност до 
полутеренски и теренски експерименти (1). Пестицидите може да се тестираат како 
активни супстанции (а.с.)(a.s.) или како создадени производи. 

Се употребува стандард за токсичност за да се провери чувствителноста на пчелите 
и прецизноста на постапката за вршење на тестот. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 
Акутна дконтактна токсичност: се штетните ефекти, што се појавуваат во рамките 
на максимален период од 96 ч. при локална примена на единечна доза од 
супстанцијата. 

Доза: е количината на дадената супстанцијата за испитување. Дозата се изразува 
како однос на масата (μg) од супстанцијата за испитување и животното за тестирање 
(μg/пчела). 

LD50 (Средна смртна доза) дермално: е статистичката добиена единечна доза од 
супстанција, којашто може да предизвика смрт кај животните кога доаќѓаат во контакт 
со неа. Вредноста на LD50 се изразува во μg од супстанцијата за испитување по 
пчела. Кај пестицидите, супстанцијата за испитување може да е или активна 
супстанција (а.с.) или формулиран производ, што содржи една или повеќе од една 
активна супстанција. 

Смртност: животното се запишува како мртво, коге е целосно неподвижно. 

1.3. НАЧЕЛО НА МЕТОДОТ ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

Возрасните медоносни пчели-работнички (Apis mellifera) се изложуваат на серија дози 
од супстанцијата за испитување растворена во соодвеетен носач, преку директно 
нанесување (капки) на градниот кош. Времетраењето на тестот е ≥ 48 ч. Ако стапката 
на смртност се зголеми меѓу 24 ч. и 48 ч., додека контролната смртност останува на 
прифатливо ниво, т.е. ≤ 10 %, соодветно е да се продолжи времетраењето на тестот 
за максимум од 96 ч. Смртноста се запишува секој ден и се споредува со контролните 
вредности. Резултатите се анализираат со цел да се пресмета LD50 на 24 ч. и 48 ч. и 
во случај да се продолжи испитувањето на 72 ч. и 96 ч. 

1.4. ВАЖНОСТ НА ТЕСТОТ 

За да е со важност тестот се применуваат следниве услови:  

— просечната смртност на вкупниот број на контроли не смее да надмине 10 % на 
крајот од тестот, 

— LD50 на стандардот за токсичност го исполнува определениот опсег. 
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1.5. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.5.1. Собирање на пчели 

Се употребуваат младите возрасни пчели-работнички од т.е. пчели од иста возраст, 
начин на исхрана, вид итн. Пчелите се земаат од адекватно хранети, здрави 
колонии,без забележени болести, со матица, со познато педигре и физилошки статус. 
Тие може да се соберат утрото кога треба да се употребат или вечерта пред тестот и 
се чуваат под услови за тестирање до следниот ден. Соодветни се пчелите собрани 
од рамките без потомство. Треба да се избегнува собирање во рана пролет или 
доцна есен бидејќи пчелите имаат променета физиологија во текот на тоа време. Ако 
тестовите треба да се спроведат во рана пролет или доцна есен, пчелите може да се 
стават во инкубатор и да се хранат една недела со ‘пчелен леб’ (полен собран од 
саќе) и раствор на сахароза. Пчелите третирани со хемиски супстанции, како што се 
антибиотици, антивароа производи, итн., не треба да се употребуваат за тестот за 
токсичност четири недели од завршувањето на последниот третман. 

1.5.2. Услови за сместување и хранење 

Се употребуваат кафези, коишто лесно се чистат и добро се вентилираат. Може да се 
употребат сите соодветни материјали, на пр. не’рѓосувачки челик, жичена решетка, 
пластични или дрвени кафези за еднократна употреба, итн. Големината на кафезите 
за тестирање треба да е соодветна на бројот на пчелите, т.е. за да се обезбеди 
адекватен простор. Се препорачува групи од 10 пчели по кафез. 

Пчелите треба да се чуваат на темно во експериментална просторија на температура 
од 25 ± 2 οC. За време на тестот треба да се запишува релативната влажност, 
нормално околу 50-70 %. Постапките за чување, вклучувајќи ја обработката и 
набљудувањата може да се спроведуваат под (дневна) светлина. Како храна се 
користи сахарозен раствор во вода со конечна концентрација од 500 g/l (50 % w/v) и 
по желба храната се дава за време на тестот со употреба на хранилка за пчели. Тоа 
може да е стаклена цевка (приближно 50 mm долга и 10 mm широка со тесен отвор 
од дијаметар од околу 2 mm). 

1.5.3. Подготовка на пчелите 

Собраните пчели може да се анестезираат со јаглерод диоксид или азот за да се 
примени супстанцијата за испитување. Количината на употребениот анестетик и 
времето на изложеност треба да се минимални. Пчелите на умирање треба да се 
отстранат и да се заменат со здрави пчели пред почетокот на тестот. 

1.5.4. Подготовка на дозите 

Супстанцијата за испитување треба да се примени како раствор во носач, т.е. 
органски растворувач или воден раствор со агенс кој обезбедува влажност. Како 
органски растворувач, се препорачува ацетон, но може да се употребат други 
органски растворувачи со ниска токсичност за пчели (на пр. диметилформамид, 
диметилсулфоксид). Растворите може полесно да се применат, ако се подготват во 
слаб раствор на коемрцијално средство кое обезбедува влажност. (на пр. Agral, 
Cittowett, Lubrol, Triton, Tween).-комерцијални производи дисперзирани во вода и 
високо поларни органски супстанции, коишто не се раствораат во органски 
растворувачки  

Треба да се подготви соодветен контролен раствор, т.е. кога се употребува 
растворувач или дисперзант за да се раствора супстанцијата за испитување, се 
употребуваат две одделни контролни групи, една третирана со вода и една 
третирана со растворувач/дисперзант.  
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1.6. ПОСТАПКА 

1.6.1. Тест и контролни групи 

Бројот на дозите и дупликатите треба да ги исполнат статистичките барања за 
одредување на LD50 со 95 % граници на сигурност. Обично за тестот се потребни пет 
дози во геометриска серија со коефициент, којшто не надминува 2,2 и го опфаќа 
опсегот на LD50. Меѓутоа, бројот на дозите треба да се одреди во однос на наклонот 
на кривата на токсичност (доза во споредба со смртност) и да се земе предвид 
статистичкиот метод, којшто е избран за анализа на резултатите. Податоците, 
собрани од тестовите, овозможуваат избор на соодветните дози. 

Минимум три дупли групи за тестирање, секоја од по 10 пчели, треба да се дозираат 
со секоја концентрација за тестирање. 

Минимум три контролни серии, секоја од по пчели, се вршат како дополнување на 
сериите за тестирање. Ако се употреби органски растворувач или агенс за 
обезбедување на влажност, тогаш треба да се вклучат три дополнителни контролни 
групи, секоја од 10 пчели за растворувачот или агенсот за обзбдување на влажност. 

1.6.2. Стандард за токсичност 
Стандардот за токсичност треба да се вклучи во сериите за тестирање. Најмалку три 
дози треба да се изберат за да се опфати очекуваната вредност на LD50. За секоја 
доза за тестирање треба да се употреби минимум три дупли кафези, каде што секој 
содржи 10 пчели. Препорачаниот стандард за токсичност е диметоат, за којшто 
пријавеното орално LD50-24 ч. е во опсегот 0,10-0,30 μg а.с./пчела (2). Меѓутоа, и 
други стандарди се прифатливи, кога може да се обезбедат доволни податоци за да 
се провери очекуваниот ефект од дозата (на пр. паратион). 

1.6.3. Изложеност 
1.6.3.1. Давање на дозите 

Анестезираните пчели, секоја  посебно, се третираат преку локална примена со 
испитуваната супстанција. Пчелите, произволно добиваат различни дози за 
тестирање и контроли. Волумен од 1 μl раствор, што содржи супстанцијата за 
испитување со соодветна концентрација, треба да се примени со микроапликатор на 
дорсалната страна од градниот кош кај секоја пчела. По потреба, може да се 
употребат други волумени. По примената, пчелите се распределуваат во кафезите за 
тестирање и добиваат раствори на сахароза. 

1.6.3.2. Времетраење 

Времетраењето на тестот, по можност е 48 ч. по заменувањето на испитниот раствор 
само со раствор на сахароза. Ако смртноста продолжува да се зголемува за повеќе 
од 10 % меѓу 24 ч. и 48 ч., времетраењето на тестот треба да се продолжи за 
максимум 96 ч. доколку контролираната смртност не надмине 10 %. 

1.6.4. Набљудувања 

Смртноста се запишува на 4 ч. по дозирањето, а потоа на 24 ч. и 48 ч. Ако е потребно 
да се продолжи периодот на набљудување, се прават понатамошни процени во 
интервал од 24 ч., до максимум 96 ч., доколку контролираната смртност не недмине 
10 %. 

Треба да се запишат сите забележани абнормални ефекти врз однесувањето за 
време на периодот за тестирање. 

1.6.5. Граничен тест 
Во некои случаи (на пр. кога супстанцијата за испитување се очекува да се со ниска 
токсичност) може да се вршат гранични тестови со употреба на 100 μg а.с./пчела со 
цел да се покаже дака вредноста на LD50 е повисока од оваа вредност. Истата 
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постапка се употребува кога се вклучуваат три дупли групи за тестирање за дозата за 
тестирање, релевантите контроли и употребата на токсичниот стандард. Ако се 
појави смртност, треба да се изврши целосно испитување. Ако се забележат 
сублетални ефекти (види Оддел 1.6.4), тогаш тие се запишуваат. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

2.1. ПОДАТОЦИ 

Податоците се сумираат во табеларен облик, покажувајќи за секоја третирана група, 
како и за контролираните и за групите со стандард на токсичност, бројот на 
употребените пчели, смртноста за време на секое набљудување и бројот на пчели со 
абнормално однесување. Се анализираат податоците за смртност преку соодветни 
статистички методи (на пр. пробит анализа, менување на средна вредност и 
веројатност за биномна распределба) (3)(4). Се прикажуваат графички кривите, 
коишто одговараат на дозите во секое препорачано време на набљудување (т.е. 24 
ч., 48 ч. и ако е соодветно 72 ч., 96 ч.) и се пресметува наклонот на кривите и 
средните смртни дози (LD50) со 95 % граници на сигурност. Може да се направи 
корекција на контролираната смртност со употреба на корекцијата на Абот (4)(5). 
LD50 се изразува во μg од супстанцијата за испитување по пчела. 

2.2. ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

2.2.1. Супстанцијата за испитување: 
— физичката природа и физичко-хемиските својства (на пр. стабилноста во вода, 
притисокот на пареата), 

— податоци за хемиската идентификација, вклучувајќи ја структурната формула, 
чистота (т.е. кај пестицидите, идентитетот и концентрацијата на активната(ите) 
супстанција(и)). 

2.2.2. Видови за тестирање: 
— научно име, вид, приближна возраст (во недели), метод на собирање, датум на 
собирање, 

— информации за колониите употребени за собирање на пчелите за тестирање, 
вклучувајќи го здравјето, која било болест кај возрасните пчели, секоја претходна 
обработка, итн. 

2.2.3. Услови за тестирање: 
— температура и релативната влажност во експерименталната просторија, 

— услови за сместување, вклучувајќи го видот, големината и материјалот на 
кафезите, 

— методи за применување на супстанцијата за испитување, на пр. употребениот 
носач, волуменот на применетата супстанцијата за испитување, употребените 
анестетици, 

— планирање на тестот, на пр. број на употребени концентрации за тестирање, 
бројот на контроли; за секоја концентрација за тестирање и контрола, бројот на 
дуплите кафези и бројот на пчели по кафез, 

— датум на тестот. 

2.2.4. Резултати: 
— резултатите од прелиминарното испитување на опсегот, ако е извршено, 

— груби податоци: смртност при секоја тестирана концентрација за време на секое 
набљудување, 
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— графикон на кривите за реакција во однос на дозите на крајот од тестот, 

— вредностите на LD50 со 95 % граници на сигурност, за секое препорачано време на 
набљудување, за супстанцијата за испитување и токсичниот стандард, 

— статистички постапки употребени за одредување на LD50, 

— смртност при контролите, 

— други биолошки ефекти, забележани или измерени и сите абнормални реакции на 
пчелите, 

— секоја девијација од постапките за тест метода опишани тука и сите други 
релевантни информации. 
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В.18. АДСОРПЦИЈА/ДЕСОРПЦИЈА СО УПОТРЕБА НА МЕТОД ЗА РАМНОТЕЖНА 
СОСТОЈБА 

1. МЕТОД 

Овој метод е идентичен со OECD TG 106, за одредување на адсорпција/десорпција 
на почвата со употреба на метод за рамнотежна состојба (2000). 

1.1. ВОВЕД 

Методот ги зема предвид кружните тестови и работилницата за избор на почвата за 
вршење на тестот за адсорпција (1)(2)(3)(4) и исто така постоечките насоки на 
национално ниво (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11). 

Истражувањата на адсорпција/десорпција се корисни за генерирање на основните 
информации за подвижноста на хемикалиите и нивното распространување во 
почвата, водата и воздухот во биосферата (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) (21). 
Информациите може да се употребат за предвидување или проценување на пр. на 
достапноста на хемикалиите за деградација (22)(23), трансформација и апсорпција од 
страна на организми (24); испирање низ површината на почвата (16) 
(18)(19)(21)(25)(26)(27)(28); волатилност од почвата (21)(29)(30); проток од 
површината на почвата на земјата во природните води (18)(31)(32). Податоците за 
адсорпција може да се употребат за споредбени цели и моделирање (19)(33)(34)(35). 

Распространувањето на хемикалиите меѓу земјината и водната фаза е сложен 
процес, што зависи од неколку различни фактори: хемиската природа на 
супстанцијата 12)(36)(37)(38)(39)(40), карактеристиките на почвата 
(4)(12)(13)(14)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49), и климатските фактори како што се 
врнежите, температурата, сончевата светлина и ветерот. Затоа, многубројните 
феномени и механизми вклучени во процесот на адсорпција на хемикалиите од 
почвата, не можат целосно да се дефинираат со упростен лабораториски модел како 
што е сегашниот метод. Меѓутоа, дури и ако овој обид не може да ги опфати сите 
можни еколошки случаи, тој дава скапоцени информации за еколошкото значење на 
адсорпцијата на хемикалијата. 

Исто така, види го општиот вовед. 

1.2. ОПСЕГ 

Методот е наменет за пресметување на адсорпцијата/десорпцијата на супстанциите 
во почвата. Целта е да се постигне вредност на сорпција, којашто може да се 
употреби за да се предвиди разделување под различни еколошки услови, за оваа 
цел, коефициентите на рамнотежа на адсорпција за хемикалии во различни почви се 
одредуваат како функција на карактеристиките на почвата (на пр. содржина на 
органски јаглерод, содржина на глина и состав на почва и pH). Треба да се употребат 
различни видови почва, со цел да се опфати што е можна поширока интеракција на 
дадена супстанција со природни почви. 
Во овој метод, адсорпцијата го претставува процесот на поврзување на хемикалиите 
со површината на почвата; тој не прави разлика меѓу различните процеси на 
адсорпција (физичка и хемиска адсорпција) и такви процеси како што се катализирана 
деградација на површината, адсорпција на основната маса или хемиска реакција. Не 
се зема предвид адсорпцијата, којашто се појавува кај колоидните честички 
(дијаметар < 0,2 μm), генерирани од почвата. 
Параметрите на почвата, коишто се сметаат за најважни за адсорпцијата се: 
содржина на органски јаглерод (3)(4)(12)(13) (14)(41)(43)(44)(45)(46)(47)(48); содржина 
на глина и состав на почва (3)(4)(41)(42)(43)(44)(45)(46) (47)(48) и  pH за соединенија, 
коишто може да се јонизираат (3)(4)(42). Други параметри на почвата, коишто имаат 
влијание врз адсорпцијата/десорпцијата на одредена супстанција се капацитетот на 
ефикасна катјонска размена (ECEC) (КЕКР), содржината на аморфно железо и 
алуминиумоксиди, особено за вулкански и тропски почви (4), како и за специфичните 
површини (49). 
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Тестот е наменет за да се изврши процена на адсорпција на хемикалии во различни 
видови почви со различен опсег на содржина на органски јаглерод, содржина на 
глина и состав на почва и pH. Таа се состои од три фази: 

Фаза 1: прелиминарно истражување со цел да се одреди: 
— односот почва/раствор; 
— времето потребно да се постигне рамнотежа на адсорпција и количината на 
адсорбираната супстанцијата за испитување за време на рамнотежа, 
— адсорпција на супстанцијата за испитување на површината од садовите за 
тестирање и стабилноста на супстанцијата за испитување за време на периодот на 
истражување. 

Фаза 2: тест за проверка: адсорпцијата се истражува во пет различни видови почва 
преку адсорпциона кинетика на единечна концентрација и одредување на 
коефициентот на распространување Kd и Koc. 

Фаза 3: одредување на Фројндлиховите адсорпциони изотерми, за да се одреди 
влијанието на концентрацијата на обемот на адсорпција на почвата. 

Истражувањата на десорпција преку десорпциона кинетика/Фројндлиховите 
десорпциони изотерми (Прилог 1). 

1.3. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Симбол Дефиниција Единици 

Ati процент на адсорпција за време ti % 

Aeq процент на адсорпција за време на 
адсорпционата рамнотежа 

% 

ms
ads(ti) маса на супстанцијата за испитување, 

адсорбирана од почвата за време ti 
µg 

ms
ads(∆ti) маса на супстанцијата за испитување, 

адсорбирана од почвата за време на 
временскиот интервал Δti 

µg 

ms
ads(eq
) 

маса на супстанцијата за испитување, 
адсорбирана за време на рамнотежна 
адсорпција 

µg 

m0 маса на супстанцијата за испитување во 
цевката за тестирање, на почетокот од 
тестот за адсорпција 

µg 

mm
ads(ti) маса на супстанцијата за испитување, 

измерена во точно одреден дел (va
A) за 

определено време ti 

µg 

ms
ads(eq
) 

маса на супстанцијата во растворот за 
време на адсорпционата рамнотежа 

µg 

msoil количество на почвената фаза, изразено 
преку сувата маса од почвата 

µg 

Cst концентрација на масата на матичниот 
раствор на супстанцијата 

µg cm-3 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 643 
 

Co првична концентрација на масата на 
испитниот раствор во контакт со почвата 

µg cm-3 

Caq
ads (ti) 

концентрација на масата на супстанцијата 
во водната фаза за време на  ti дека 
анализата е извршена 

µg cm-3 

Cs
ads 

(eq) 

содржина на супстанцијата, адсорбирана 
од почвата за време на рамнотежна 
адсорпција 

µg g-3 

Caq
ads 

(eq) 

концентрација на масата на супстанцијата 
во водната фаза за време на адсорпциона 
рамнотежа 

µg cm-3 

V0 
првичен волумен на водната фаза, во 
контакт со почвата за време на тестот за 
адсорпција 

cm3 

Va
A волумен на точно одредениот дел, во кој 

супстанцијата за испитување е измерена 
cm3 

Kd коефициент на распространување на 
адсорпција 

µg g-1 

Koc коефицинет на нормализирана адсорпција 
на органски јаглерод 

µg g-1 

Kom коефицинет на нормализирано 
распространување на органски честички 

µg g-1 

KF
ads Фројндлихов коефициент на адсорпција µg 1-1/n (cm3) 1/n g- 

l/n Фројндлихов експонент  

Dti процент на десорпција за определено 
време  ti  

% 

D∆ti процент на десорпција што одговара на 
временски интервал Δti 

% 

Kdes коефицинет на видлива десорпција cm3 g-1 

KF
des Фројндлихов коефицинет на  десорпција µg 1-1/n (cm3) 1/n g- 

maq
des(ti) маса на супстанцијата за испитување, 

десорбирана од почвата за време ti 
µg 

Mm
des(∆ti
) 

маса на супстанцијата за испитување, 
десорбирана од почвата за време Δti 

µg 

Mm
des(eq
) | 

маса на супстанцијата, одредена 
аналитички во водната фаза за време на 
десорпционата рамнотежа 

µg 

Maq
des(e
q) 

вкупна маса на супстанцијата за 
испитување десорбирана за време на 
десорпционата рамнотежа 

µg 

 



Стр. 644 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Ms
des(∆ti) маса на супстанцијата, што останува 

адсорбирана од почвата по временскиот 
интервал Δti 

µg 

maq
A маса на супстанцијата оставена од 

адсорпционата рамнотежа поради 
нецелосна замена на волумен 

µg 

Cs
des(eq) содржина на супстанцијата за испитување 

што останува адсорбирана од почвата за 
време на десорпциона рамнотежа 

µg g-1 

Caq
des(e
q) 

концентрација на масата на супстанцијата 
за испитување во водната фаза за време 
на десорпциона рамнотежа 

µg cm-3 

VT вкупен волумен на водната фаза во 
контант со почвата за време на 
извршување на експериментот на 
десорпциона кинетика со сериски метод 

cm3 

VR волумен на супернатант, отстранет од 
цевката по постигнувањето на 
адсорпциона рамнотежа и замена со ист 
волумен на 0,01 M CaCl2 раствор. 

cm3 

Va
D волумен на точно одреден дел, испитан за 

аналитичка цел за време (i), за време на 
извршување на експериментот на 
десорпциона кинетика со сериски метод 

cm3 

Vr
r волумен на растворот, земен од цевката (i) 

за мерење на супстанцијата за 
испитување, кај експериментот на 
десорпциона кинетика (паралелен метод) 

cm3 

Vr
F волумен на растворот, земен од цевката за 

мерење на супстанцијата за испитување, 
за време на десорпциона рамнотежа 

cm3 

MB биланс на масата % 

mE Вкупна маса на супстанцијата за 
испитување од почва и ѕидови од садот за 
тестирање во две фази 

µg 

Vrec волумен на супернатант, обновен по 
адсорбциона рамнотежа 

cm3 

Pow коефициент на поделба октанол/вода   

pKa константна дисоцијација  

Sw растворливост во вода gl-1 
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1.4. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Познати волумени на раствори од супстанцијата за испитување, необележани или 
обележани со радиоизотопи, во познати коцентрации од 0,01 M CaCl2 се додаваат во 
мострите од почва со позната сува тежина, коишто претходно биле урамнотежени во 
0,01 M раствор на CaCl2. Смесата се протресува за одредено време. Потоа, 
суспензиите од почва се разделуваат преку центрифугирање и ако е потребно, 
филтрирање и водната фаза се анализира. Количеството на супстанцијата за 
испитување, адсорбирана на мострата од почва се пресметува како разлика меѓу 
количеството на супстанцијата за испитување, првично присутна во растворот и 
количеството што останува на краот од експериментот (индиректен метод). 

Како опција, количеството на адсорбираната супстанцијата за испитување исто така 
може директно да се одреди преку анализа од почвата (директен метод). Оваа 
постапка, којашто вклучува постепена екстракција на почвата со соодветен 
растворувач, се препорачува во случаи кога разликата во концентрација на растворот 
на супстанцијата не може точно да се одреди.  Примери за вакви случаи се: 
адсорпција на супстанцијата за испитување на површината на садовите за 
тестирање, нестабилност на супстанцијата за испитување за време на 
експериментот, слаба адсорпција што дава само мала промена на концентрацијата 
во растворот; и силна адсорпција, што резултира со слаба концентрација, којашто не 
може точно да се одреди. Ако се употребува  супстанција обележана со изотоп, може 
да се избегне екстракција на почва со анализа на почвената фаза преку согорување и 
сметање на течна сцинтилација. Меѓутоа, сметањето на течен сцинтилатор е 
неспецифична техника, којашто не може да прави разлика меѓу изворните производи 
и производите на трансформација; затоа треба да се употребува само ако 
хемикалиите за тестирање се стабилни за време на истражувањето. 

1.5. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Хемиските реагенси треба да се со аналитичка чистота. Се препорачува употреба на 
необележани испитни супстанции со познат состав и по можност најмалку 95 % 
чистота или на со радиоизотоп обележани испитни супстанции со познат состав и 
радиолошка чистота. Во случај на индикатори за кратки периоди на полураспаѓање се 
применуваат корекции на распаѓање. 

Пред извршување на тестот за адсорпција-десорпција, треба да се достапни 
следниве информации во врска со супстанцијата за испитување: 

(а) растворливост во вода (A.6); 

(б) притисок на пареа (A.4) и/или Хенриева константа; 

(в) абиотска деградација: хидролиза како функција на pH (В.7); 

(г) коефициент на поделба (A.8); 

(д) подготвена биоразградливост (В.4) или аеробна и анаеробна трансформација во 
почвата; 

(ѓ) pKa на супстанции, коишто може да е јонизираат; 

(е) директна фотолиза во вода (т.е. UV-vis спекар на абсорпција во вода, квантна 
ефикасност) и фотодеградација врз почвата. 

1.6. ПРИМЕНА НА ТЕСТОТ 

Тестот се применува за хемиски супстанции за коишто со доволна точност се 
применува аналитичкиот метод. Важен параметар, којшто може да влијае на 
сигурноста на резултатите, особено кога се следи индиректниот метод, е 
стабилноста на супстанцијата за испитување во временската скала на извршување 
на тестот. Затоа, предуслов е да се провери стабилноста кај прелиминарното 
истражување; ако се забележува трансформација за време на вршење на тестот, се 
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препорачува главното истражување да се изврши преку анализирање на почвените 
и водните фази. 

Може да се појават потешкотии при извршување на овој тест кај испитни супстанции 
со слаба растворливост во вода ((Sw < 10-4 g l-1), како и кај високо наелектризирани 
супстанции, поради фактот што концентрацијата во водна фаза не може да се мери 
аналитички со доволна точност. Во овие случаи, треба да се преземат дополнителни 
чекори. Насоките за тоа како да се справува со овие проблеми се дадени во 
релевантните делови од овој метод. 

Кога се тестираат испарливи супстанции, треба да се води грижа за да се избегнат 
загубите за време на ова истражување. 

1.7. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.7.1. Опрема и хемиски реагенси 

Стандардна лабораториска опрема, особено следнава: 

(а) кивети или садови за вршење на експериментите. Важно е овие кивети или садови 
да, 

— влегуваат директно на апаратот за центрифугирање, со цел да се минимизираат 
грешките при ракување и пренос, 

— се направени до инертен материјал, којшто ја минимизира адсорпцијата на 
супстанцијата за испитување на неговата површина, 

(б) уред за агитација: дополнителен вибрационен уред или еднаква опрема; уредот за 
агитација треба да ја држи почвата како суспензија за време на протресувањет, 

(в) центрифугирање: по можност со голема брзина, односно сила на вртежи > 3 000 g, 
контролирана температура, со можност да се отстранат честичките со дијаметар 
поголем од 0,2 μm од водниот раствор. Контејнерите треба да се затворени за време 
на агитацијата и центрифугирање за да се избегне испарување и загуби на вода; за 
да се минимализира адсорпцијата врз нив, треба да се употребуваат деактивирани 
затворачи како што се тефлонските рамни затворачи, 

(г) опционо: уред за филтрација; филтери со 0,2 μm порозност, стерилни, за 
едократна употреба. Посебно внимание се посветува при изборот на материјалот за  
филтрирање, за да се избегнат загубите на супстанцијата за испитување врз неа; за 
ниско растворливите испитни супстанции, органскиот материјал за филтрирање не се 
препорачува, 

(д) аналитичка инструмени, погодни за мерење на концентрацијата на хемикалијата 
за тестирање, 

(ѓ) лабораториска печка, што може да одржува температура од 103 oC до 110 oC, 

1.7.2. Карактеризација и избор на почви 

Почвите се карактеризираат преку три параметри, за коишто се смета дека во голема 
мера од нив зависи адсорпциониот капацитет: органски јаглерод, содржина на 
глината и составот на почвата и pH. Како што веќе спомнато (види Опсег) други 
физичко-хемиски својства на почвата може да влијаат на адсорпцијата/десорпцијата 
на одредена супстанција и во такви случаи треба да се земат предвид. 

Методите, коишто се употребуваат за карактеризација на почвата се многу важни и 
може да има значајно влијание врз резултатите. Затоа, се препорачува pH на почвата 
треба да се мери во раствор од 0,01 M CaCl2 (растворот, којшто се употребува при 
тестирањето на адсорпција/десорпција) во согласност со ISO методот што одговара 
(ISO-10390-1). Исто така, се препорачува да се одредат други релевантни својства на 
почвата, во согласност со стандардните методи (на пр. ISO ‘Прирачник за анализа на 
почвата’); ова дозволува анализата на податоците за сорпција да се базираат  врз 
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светските стандардизирани параметри на почва.  Некои насоки за постоечките 
стандардни методи за анализа на почвата и карактеризација се дадени во 
упатувањата (50-52). За калибрација на тест методите за почва, се препорачува 
употреба на референтни почви. 

Насоки за избор на почви за експерименти  за адсорпција/десорпција се дадени во 
Табела 1. Седумте избрани почви ги опфаќаат видовите  почви, коишто се наоѓаат во 
умерените географски појаси. Кај испитните супстанции, што може да се јонизираат, 
избраните почви треба да опфатат широк опсег на pH, со цел да се овозможи 
пресметување на адсорпцијата на супстанцијата во нејзините јонизирани и 
нејонизирани форми. Насоки за тоа колку различни видови почви треба да се 
употребат за време на различни фази од тестот се дадени под ‘Спроведување на 
тестот’ 1.9. 

Ако се претпочитаат други видови почва, тие треба да се карактеризираат со истите 
параметри и треба да имаат слична варијација во својствата, со оние опишани во 
Табела 1, дури и ако точно не се соовпаѓаат со критериумите. 

Табела 1: 

Насоки за избор на мостри од почва за адсорпција-десорпција 

Вид почва pH опсег (во 
0,01 M CaCl2) 

Содржина на 
органски 

јаглерод(%)

Содржина на 
глина(%) 

Состав на 
почва(1) 

1 4,5 - 5,5 1,0 - 2,0 65-80 глина 

2 > 7,5 3,5 - 5,0 20-40 песочна 
глинеста 
почва 

3 5,5 - 7,0 1,5 - 3,0 15-25 мека 
глинеста 
почва 

4 4,0 - 5,5 3,0 - 4,0 15-30 глинеста 
почва 

5 < 4,0 - 6,0 (2) < 0,5 - 1,5 (2) 
(3) 

< 10-15 (2) глинест песок 

6 > 7,0 < 0,5 - 1,0 (2) 
(3) 

40-65 песочна 
глина/глина 

7 < 4,5 > 10 < 10 песок/глинест 
песок 

(1) Според ФАО и американскиот систем (85). 
(2) Соодветните варијабили треба по можност да покажуваат 
вредности во рамки на дадениот опсег. Ако, меѓутоа, се појават 
потешкотии при наоѓање на соодветен почвен материјал, се 
прифаќаат вредности под наведениот минимум. 
(3) Почви со помалку од 0,3 % органски јаглерод може да ја нарушат 
корелацијата меѓу органскиот состав и адсорпцијата. Затоа, се 
препорачува употребата на почви со минимална состав на органски 
јаглерод од 0,3 %. 

1.7.3. Собирање и чување на мостри од почва 

1.7.3.1. Собирање 

Не се препорачуваат никакви посебни техники или средства за собирање на мостри; 
техниките за собирање зависат од целта на истражувањето (53)(54)(55)(56)(57)(58). 
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Следново, се зема предвид: 

а) потребни се детални информации за историјата на местото за земање мостри; ова 
вклучува локацијата, покриеност со вегетација, третмани со пестициди и/или 
вештачки ѓубрива, биолошки додатоци или случајна контаминација. Подолу се 
препораките за  ISO стандардот за земање мостри од почвата (ISO 10381-6) во однос 
на описот на местото од каде што се земаат мострите; 

б) местото од каде што се земаат мострите треба да се дефинира со (УТМ) (UTM) 
мрежа (Универзален трансверзален меркатор-проекција/Европски хоризонтален 
датум) или географските координати;  ова би можело да овозможи повторно 
собирање на поединечна почва во иднина или би можеле да помогнат при 
дефинирање на почва под различни класификациски системи, употребени во 
различни земји. Исто така, треба да се собира само од хоризонт А, на длабочина до 
максимум 20 cm.  Особено за вид почва бр. 7, ако Oh хоризонтот е претставен како 
дел од почвата, тој треба да се вклучи во земањето на мостри. 

Мострите од почва треба да се транспортираат со употреба на контејнери и под 
температурни услови, коишто гарантираат дека првичните својства на почвата не се 
менуваат значително. 

1.7.3.2. Чување 

Се претпочита употреба на почви свежо земени од местото. Само ако тоа не е можно, 
почвата може да се чува на собна температура и се чуваат сушени на воздух. Не се 
препорачува ограничување на времето за чување, но почвите коишто се чуваат три 
години треба да се анализираат повторно пред употребата со оглед на нивната 
содржина на органски јаглерод, pH и КЕКР. 

1.7.3.3. Чување и подготовка на мостри од почва за тестот 

Почвите се сушат на воздух на собна температура (по можност меѓу 20-25 oC). 
Дисагрегацијата се врши со минимална сила, така што првичниот состав на почвата 
се изменува што е можно помалку. Почвите се просејуваат на големина на честичка 
size ≤ 2 mm; треба да следат препораките на ISO стандардот за земање мостри од 
почва (ISO 10381-6) во однос на процесот на просејување. Се препорачува 
внимателна хомогенизација, бидејќи ова ја зголемува репродуктивноста на 
резултатите. Содржината на влага од секоја почва се одредува во три точно 
одредени дела со загревање на 105 oC, додека нема значителна промена во тежина 
(приближно 12 ч.) За сите пресметки масата на почвата се однесува на масата по 
сушење во печка, т.е. од тежината на почвата се отстранува содржината на влага. 

1.7.4. Подготовка на супстанцијата за испитување за примена на почвата 

Супстанцијата за испитување се раствора во  0,01 M раствор од CaCl2 во 
дестилирана или дејонизирана вода; растворот од CaCl2 се употребува како фаза на 
воден раствор за да се подобри центрифугирањето и за да се минимизира размената 
на катјони. Концентрацијата на матичниот раствор треба по можност да биде три 
степени повисока од границата за откривање при употреба на аналитичкиот метод. 
Овој праг ги штити точните мерење во однос на методологијата, којшто следи по овој 
метод; дополнително, концентрацијата на матичниот раствор треба да е под нивото 
на растворливост во вода на супстанцијата за испитување. 

Матичниот раствор, по можност треба да се подготви непосредно пред примената на 
мострите од почва и треба да се чува затворен на темно на 4 oC. Времето на чување 
зависи од стабилноста на супстанцијата за испитување и нејзината концентрација во 
растворот. 

Само кај супстанции, коишто слабо се раствораат (Sw < 10-4 g l-1), може да се има 
потреба од соодветен агенс за растворување, кога е тешко да се раствори 
супстанцијата за испитување. Овој агенс за растворување: (а) треба да се меша со 
вода, како што е случај кај метанол или ацетонитрил; (б) неговата концентрација не 
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треба да надмине 1 % од вкупниот волумен на матичниот раствор и уделот треба да 
е помал од оној во растворот на супстанцијата за испитување, којашто ќе биде во 
контакт со почвата (по можност помалку од 0,1 %); и (в) да не е сурфактант или да не 
влегува во солволитни реакции со хемикалијата за тестирање. Употребата на агенсот 
за растворување треба да се определи и објасни во реферирањето на податоците. 

Друга алтернатива кај супстанции, коишто слабо се раствораат е да се додаде 
супстанцијата за испитување на системот за тестирање со додавање: на 
супстанцијата за испитување растворена во органски растворувач, точно одреден 
дел, којшто се додава на почвениот систем и раствор 0,01 M од CaCl2 во дестилирана 
или дејонизирана вода. Уделот на органскиот растворувач во водната фаза треба е 
колку што е можно помал, во вообичаени услови да не надминува 0,1 %. Додавањето 
од органскиот раствор може да доведе до волуменска нерепродуктивност. Затоа,  
може да се дозволат дополнителни грешки, бидејќи супстанцијата за испитување и 
концентрацијата на ко-растворувачот нема да бидат исти во сите тестови. 

1.8. ПРЕДУСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ ЗА АДСОРПЦИЈА/ ДЕСОРПЦИЈА 

1.8.1. Аналитички метод 

Главните параметри, коишто може да влијаат на точноста на мерењата за сорпција ја 
вклучуваат точноста на аналитичкиот метод при анализа на растворот и 
адсорпционата фаза, стабилноста и чистотата на супстанцијата за испитување, 
постигнувањето на адсорпциона рамнотежа, процената на промена на 
концентрацијата на растворот, односот почва/раствор и промените во структурата на 
почвата за време на процесот на рамнотежа (35)(59-62). Некои примери во врска со 
прашањата за точност се дадени во Прилог 2. 

Веродостојноста на употребениот аналитички метод треба да се провери преку 
опсегот на концентрација, којшто најверојатно ќе се случи за време на тестот. 
Експериментаторот треба да е во можност да употребува соодветен метод со 
соодветна точност, прецизност, репродуктивност, граници на откривање и 
обновување. Насоки за тоа како се врши таков тест се дадени со експериментот 
подолу. 

Соодветен волумен од 0,01 M раствор на CaCl2, на пр. 100 cm3 се меша 4 ч. со тежина 
на почва, на пр. 20 g, со висока способност за адсорпција, т.е. со висока содржина на 
органски јаглерод и глина; овие тежини и волумени може да варираат во зависност 
од аналитичките потреби, но односот почва/раствор од 1:5 е соодветна почетна 
точка. Смесата се центрифугира и водата фаза може да се филтрира. Одреден 
волумен од матичниот раствор на супстанцијата за испитување се додава во водниот 
раствор за да се постигне номинална концентрација во рамки на опсегот на 
концентрација, којшто најверојатно ќе се случи за време на тестот. Овој волумен не 
треба да надмине 10 % од конечниот волумен на водната фаза, со цел да се промени 
што е можно помалку природата на растворот пред рамнотежата. Растворот се 
анализира. 

Треба да се вклучи празна мостра, којашто се состои од почвата за системот + CaCl2 
раствор (без супстанцијата за испитување), со цел да се проверат артефактите во 
аналитичкиот метод и матричните ефекти, предизвикани од почвата. 

Аналитичките методи, коишто може да се употребат за мерење на сорпцијата, 
вклучувајчи гасно-течна хроматографија (ГТХ) (GLC), течна хроматографија со високи 
перформанси(БТХ) (ХПЛЦ), спектрометрија (на пр. ГХ (GC)/тежина на 
спектрометрија, БТХ/тежина на спектрометрија) и мерење со помош на  течен 
сцинтилаторски бројач (кај супстанции обележани со радиоизотопи). Без оглед кој 
аналитички метод е употребен, тој се смета за соодветен ако повратот е меѓу 90 % и 
110 % од номиналната вредност. Со цел да се овозможи откривање и оцена по 
поделбата, границите за откривање на аналитичкиот метод треба да се најмалку две 
магнитуди под номиналната концентрација. 
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Карактеристиките и границите за откривање на аналитичкиот метод, којшто е 
достапен за извршување на истражувањата на адсорпција, играат важна улога про 
дефинирањето на условите за тестирање и целокупното експериментално 
извршување на тестот. Овој метод следи општ екпериментален правец и обезбедува 
препораки и насоки за алтернативни раствори, каде што аналитичкиот мтод и 
лабораториските капацитети може да постават ограничувања. 

1.8.2. Избор на оптимален однос почва/раствор 

Изборот на соодветен однос меѓу почва и раствор за извршување на истражувањата на 
сорпција, завиди од коефициентот на распространување Kd и соодветниот степен од 
посакуваната адсорпција. Промената на концентрацијата на супстанцијата во растворот 
ја одредува статистичката точност на мерењето, базирано на формата на адсорпциона 
равенката за адсорпција и граници на аналитичката методологија, при откривање на 
концентрацијата на хемикалиите во растворот. Затоа, во општа пракса е корисно да се 
утврди на неколку мали фиксни стапки, за чијшто процент на адсорпција е над 20  % и по 
можност е >50 % (62), каде што треба да се води грижа да се чува концентрацијата на 
супстанцијата за испитување во водна фаза, доволно висока за да се измери точно. 
Овоа е особено важно во случај на висок процент на адсорпција. 

Правилниот пристап за избор на соодветен однос почва вода се базира на пресметување 
на вредноста на Kd или преку прелиминарни истражувања или преку утврдени техники за 
пресметување (Прилог 3). Потоа, може да се направи избор на соодветен однос, што се 
базира на графичкиот приказ на односот почва/раствор во споредба со Kd за утврден 
процент на адсорпција (Сл. 1). Во овој графички приказ се претпоставува дека равенката 
за адсорпција е линеарна (30). Односите, коишто се применуваат се добиени со 
преуредување на равенката (4) за Kd во форма на равенка (1): 

        (1) 

 

или во неговата логаритамска форма се претпоставува дека 

 

        (2) 
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МК јазик 

Однос меѓу почва и раствор 

Коефициент на распространување Kd (cm3 g-1) 
Сл. 1 Односи меѓу почва и раствор и Kd при различни проценти на адсорбирана 

испитна супстанија 

Сл. 1 ги покажува односите почва/раствор како функција на Kd за различни нивоа на 
адсорпција. На пр., при однос почва/раствор 1:5 и Kd еднаков на 20, се случува 
адсорпција со приближно 80 % . За да се постигне 50 % адсорпција за истото Kd, 
треба да се употреби однос 1:25. Овој пристап за избор на соодветен однос 
почва/раствор им дава на истражувачите флексибилност за да ги задоволат 
експерименталните потреби. 

Најтешки области се оние, каде што хемикалиите се високо или многу слабо 
адсорбирани. Кога се појавува слаба адсорпција се препорачува однос почва/раствор 
1:1, иако за некои многу органски видови почва, може да се потребни помали односи за 
да се добие кашеста маса. При аналитичка методологија треба да се внимава за да се 
измерат малите промени во концентрацијата на растворот; во спротивно мерењето на 
адсорпцијата ќе биде неточно. Од друга страна, при многу високи коефициенти на 
распространување Kd, едното може да се зголеми 1:100 при однос почва/раствор, со цел 
да се остави значителна количина на хемикалии во растворот. Меѓутоа, треба да се 
внимава за да се гарантира добро мешање и треба да се овозможи адекватно време за 
да се урамнотежи системот. Алтернативен пристап за ваквите екстремни случаи, кога 
отсуствува адекватна аналитичка методологија, е да се предвиди вредноста на Kd врз 
основа на применливите техники за процена, на пр., Pow вредностите (Прилог 3). Ова ќе 
биде  употребливо, особено за ниско апсорбирачки/поларни хемикалии со Pow < 20 и за 
липофилни/високо сорпциски хемикалии со Pow > 104. 

1.9. ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ 

1.9.1. Услови за тестирање 

Сите експерименти се прават на собна температура и ако е можно, на константна 
температура меѓу 20 oC и 25 oC. 

Условите за центрифугирање треба да овозможат отстранување на честички 
поголеми од 0,2 μm од растворот. Оваа вредност одговара на пречник на честички со 
најмала големина коишто се сметаат за тврди честички и е граница меѓу тврдите и 
колоидните честички. Насоките за тоа како се одредуваат условите за 
центрифугирање се дадени во Прилог 4. 

Ако капацитетите за центрифугирање не можат да гарантираат отстранување на 
честички поголеми од 0,2 μm, може да се употреби комбинација од центрифугирање и 
филтрирање со 0,2 μm филтри. Овие филтри треба да се направени од соодветен 
инертен материјал за да се избегнат сите загуби на супстанцијата за испитување во 
нив. Во секој случај, потребно е да се докаже дека не се случуваат загуби кај 
супстанцијата за испитување за време на филтрацијата. 

1.9.2. Фаза 1 — Прелиминарно истражување 

Целта на извршување на прелиминарното истражување веќе е дадено во одделот 
Опсег. Насоките за подготвување на таков тест се дадени со предложениот 
експеримент подолу. 

1.9.2.1. Избор на оптимален однос почва/раствор 

Се употребуваат два вида почви и три односа почва/раствор (шест експерименти). 
Еден вид почва има висока содржина на органски јаглерод и ниска содржина на 
глина, а другиот ниска содржина на органски јаглерод и висока содржина на глина. Се 
предложуваат следните односи меѓу почва и раствор: 
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— 50 g почва и 50 cm3 воден раствор на супстанцијата за испитување (однос 1/1), 

— 10 g почва и 50 cm3 воден раствор на супстанцијата за испитување (однос 1/5), 

— 2 g почва и 50 cm3 воден раствор на супстанцијата за испитување (однос 1/25), 

Минималната количина на почва, со којашто може да се изврши експериментот 
завиди од лабораториските капацитети и спроведувањето на употребениот 
аналитички метод. Меѓутоа, се препорачува да се употребува најмалку 1 g и по 
можност 2 g, со цел да се постигнат сигурни резултати од тестот. 

Со цел да се провери стабилноста на супстанцијата за испитување во CaCl2 раствор и 
нејзината можна адсорпција на површината од садовите за тестирање, еден 
контролна мостра само со супстанцијата за испитување во 0,01 M CaCl2 раствор (без 
почва) подлежи на точно истите чекори како и системите за тестирање. 

Испитувањето на празна мостра со иста количина на почва и вкупен волумен од 50 
cm3 0,01 M CaCl2 раствор (без супстанцијата за испитување) е предмет на истата 
постапка за тестирање. Ова служи како основна контрола за време на анализата, за 
да се откријат интерферентните супстанции и загадените почви. 

Сите експерименти, вклучувајќи ги контролните и слепите проби, треба да се 
спроведат најмалку двапати. Вкупниот број на мострите, коишто треба да се 
подготват за истражувањето, може да се пресмета во однос на методологијата, што 
ќе се следи. 

Методите за прелиминарното истражување и главното истражување во главно се 
исти, каде што е релевантно, исклучоците се спомнати. 

Мострите со почва, сушени на воздух , се урамнотежени преку мешање на минимум 
волумен од of 45 cm3 of 0,01 M CaCl2 преку ноќ (12 ч.) пред денот на експериментот. 
Потоа, се додава одреден волумен на матична супстанција од супстанцијата за 
испитување, со цел да се приспособи крајниот волумен на 50 cm3. Овој волумент на 
додадениот матичен раствор: (а) не треба да надмине 10 % од крајниот 50 cm3 
волумен на водната фаза, со цел да се промени колку што е можно помалку, 
природата на растворот прес рамнотежата; и (б) треба по можност завршува со 
првична коцентрација на супстанцијата за испитување, што е во контакт со почвата 
(C0) најмалку два степени повисоко од магнитудата за разлика од границата на 
откривање на аналитичкиот метод; овој праг ја штити можноста да се извршат точни 
мерења, дури кога се појавува силна адсорпција (> 90 %) и да се одредат подоцна 
адсорпционите изотерми. Исто така се препорачува, ако е можно, првичната 
концентрација на супстацијата (C0) да не ја надмине половината од својата граница 
на растворливост. 

Подолу е даден пример за тоа како се пресметува концентрацијата на матичниот 
раствор (Cst). Се претпоставува граница на откривање од 0,01 μg cm-3 и адсорпција од 
90 %; затоа, првичната концентрација на супстанцијата за испитување во контакт со 
почвата треба по можност да е 1 μg cm-3 (два степени повисоко од магнитудата за 
разлика од границата на откривање). Под претпоставка дека се додава максималниот 
препорачан волумен на матичната супстанција т.е. од 5 до 45 45 cm3 0,01 M CaCl2 
раствор за рамнотежа (= 10 % од матичниот раствор на 50 cm3 вкупен волумен на 
водна фаза), концентрацијата на матичниот раствор треба да е 10 μg cm-3; е три 
степени повисоко од магнитудата за разлика од границата на откривање на 
аналитичкиот метод. 

PH на водната фаза треба да се мери пред и после контактот со почвата, бидејќи тоа 
игра важна улога во целиот адсорпционен процес, особено кај супстанциите што 
може да се јонизираат.  

Смесата се меса додека не се постигне адосрпциона рамнотежа. Времето за 
постигнување на рамнотежа кај почвите е високо варијабилно, во зависност од 
хемикалиите и почвата; период од 24 ч. обично е доволен (77). Кај прелиминарното 
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истражување, мострите може да се собираат последователно во период од  48 ч. на 
мешање (на пр. на 4, 8, 24, 48 ч.). Меѓутоа, треба да се земе предвид времето за 
анализа, со флексибилноста во однос на работниот распоред на лабораторијата. 

Постојат две опции за анализа на супстанцијата за испитување во воден раствор: (а) 
паралелен метод и (б) сериски метод. Треба да се потенцира дека, иако паралелниот 
метод бара многу повеќе време, математичката обработка на резултатите е 
поедноставна (Прилог 5). Меѓутоа, изборот на методологијата којашто треба да се 
следи, останува на експериментаторот и коишто имаат потреба да ги земат предвид 
достапните лабораториски капацитети и ресурси. 

(а) паралелен метод: се подготвуваат мостри со ист однос почва/раствор, со такво 
количество, што е потребно за истражување на адсорпционата кинетика во одделни 
временски интервали. По центрифугирањето и по желба филтрирање, водната фаза 
од првата кивета повторно се обновува колку што е можно повеќе и потоа се мери, на 
пример, 4 ч., втората кивета по 8 ч., третата по 24, итн. 

(б) сериски метод: се подготвува само дупла мостра за секој однос почва/раствор. Во 
одредени временски интервали, смесата се центрифугира за да се разделат фазите. 
Веднаш се анализира мал точно одреден дел од водната фаза за супстанцијата за 
испитување; потоа, експериментот продолжува со првичната смеса. Ако по 
центрифугирањето се применува филтрирање, лабораторијата треба да има 
капацитети за да се изврши филтрирањето на мали водни точно одредени делови. 
Се препорачува вкупниот волумен на земените точно одредени делови да не 
надминува 1 % од вкупниот волумен на растворот, со цел значајно да не се промени 
односот почва/раствор и да се намали масата на растворливата супстанција, 
достапен за адсопрција за време на тестот. 
Процентот на адсопција Ati се пресметува за секое одредено време (ti) врз основа на 
номиналната почетна концентрација и измерената концентрација за време на 
земањето мостри (ti), коригирана за вредноста на празните мостри. Графичкиот 
приказ на Ati во споредба со време (Сл. 1 Прилог 5) се генерираат со цел да се 
пресмета постигнувањето на рамнотежа на платото (31). Исто така, се пресметува Kd 
вредноста за време на рамнотежа. Врз сонова на оваа Kd вредност, од Сл. 1 се 
избира соодветен однос почва/раствор, за да процентот на адсорпција да достигне 
над 20 % и по можност >50 % (61). Сите применливи равенки и начела на графички 
приказ се дадени во одделот за Податоци и реферирање и во Прилог 5. 

1.9.2.2. Одредување на времето на адсорпциона рамнотежа и на 
количеството на супстанцијата за испитување адсорбирана за време на 
рамнотежа 

Како што е веќе спомнато, графичките прикази на Ati и Caq
ads во споредба со времето, 

дозволуваат пресметување на постигнувањето на адсорпциона рамнотежа и 
количеството на супстанцијата за испитување адсорбирана за време на рамнотежата. 
Сл. 1 и 2 во Прилог 5 покажуваат примери на такви графички прикази. Времето за 
рамнотежа е она што е потребно за системот за постигне плато. 
Ако, со одредена почва не се постигне плато, а се открие стабилно зголемување, ова 
може  да е резултат на комплицирани фактори како што е биоразградливост или 
слаба дифузија. Биоразградливоста може да се покаже преку повторување на 
експериментот со стерилизирана мостра од почва.  Ако не се постигне плато дури и 
во овој случај, експериментаторот треба да бара други феномени што би можеле да 
вклучат во неговите специфични истражувања; ова моеж да се направи со соодветна 
модификација на експерименталните услови (температура, време на мешање, однос 
почва/раствор). Се остава на експериментаторот да одлучи дали ќе ја продолжи 
постапката за тестирање, иако постои можност да не се постигне рамнотежа. 
                                                           
31 Графичките прикази на концентрацијата на супстанцијата во водната фаза (Caq ads) во споредба со 
времето, исто така би можеле да се употребат за да се пресмета постигнувањето на рамнотежа на 
платото (види Сл. 2 во Прилог 5). 
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1.9.2.3. Адсорпција на површината на садот за тестирање и стабилност на 
супстанцијата за испитување 

Од анализирањето на контролните мостри може да се извлечат некои информации за 
адсорпцијата на супстанцијата за испитување, како и за нејзината стабилност. Ако се 
забележи намалување, поголемо од стандардната грешка на аналитичкиот метод, 
може да се вклучи абиотска деградација и/или адсорпција на површината од садот за 
тестирање. Разликувањето меѓу овие два феномена може да се постигне преку 
целосно миење на ѕидовите од садот со познат волумент на соодветен растворувач и 
растворот за миење подлежи на анализа за супстанцијата за испитување. Ако не се 
забележи адсорпција на површината од садовите за тестирање, тогаш намалувањето 
покажува абиотска нестабилност на супстанцијата за испитување. Ако се открие 
адосрпција, потребно е промена на материјалот на садовите за тестирање. Меѓутоа, 
од податоците за адсопрција на површината од садовите за тестирање, добиени од 
овој експеримент, не може директно да се изведе заклучок за експериментот со 
почва/раствор. Присуството на почва ќе има ефект врз оваа адсорпција.  

Дополнителни информации за стабилноста на супстанцијата за испитување може да 
се извлечат преку одредување на првичниот биланс на масата во споредба со 
времето. Ова значи дека водната фаза, екстрактите од почвата и ѕидовите на 
садовите за тестирање се анализираат за супстанцијата за испитување. Разликата 
меѓу масата на додадената хемикалијата за тестирање и вкупната тежина на 
хемикалиите за тестирање во водната фаза, екстрактите од почвата и ѕидовите на 
садовите за тестирање е еднаква со разградената и/или испарената и/или 
неекстрактираната маса. Со цел да се изврши одредување на билансот на масата, 
треба да се постигне адсорпциона рамнотежа во рамки на периодот на 
експериментот. 

Билансот на масата се врши на двете почви и за еден однос почва/раствор по почва, 
што дава намалување над 20 % и по можност > 50 % за време на рамнотежа. Кога 
експериментот за откривање на односот заврши со анализа на последната мостра од 
водната фаза по 48 ч., фазите се одделуваат преку центрифугирање и по желба, 
преку филтрирање. Водната фаза се обновува колку што е можно повеќе и на 
почвата се додава соодветен растворувач за екстракција (коефицинет на екстракција 
со најмалку 95 %) за да се екстрактира супстанцијата за испитување. Се 
препорачуваат најмалку две последователни екстракции. Се одредува количината на 
супстанцијата за испитување во садот и екстрактите од садот за тестирање и се 
пресметува билансот на масата (равенка 10, Податоци и реферирање).  Ако е 
помалку од 90 %, супстанцијата за испитување се смета за нестабилна за време на 
вршење на тестот. Меѓутоа, истражувањата може да продолжат, земајќи ја предвид 
нестабилноста на супстанцијата за испитување; во овој случај се препорачува да се 
анализираат двете фази за време на главното истражување. 

1.9.2.4. Фаза 2 — Адсорпциона кинетика кај една концентрација од 
супстанцијата за испитување 

Се употребуваат пет почви, избрани од Табела 1. Предност е да се вклучи некоја или 
сите почви, употребени во прелиминарното истражување, ако е соодветно, од овие 
пет почви. Во овој случај, фаза 2 не треба да се повторува за почви, употребени во 
прелиминарното истражување. 

Времето за рамнотежа, односот почва/раствор, тежината на мострата од почва, 
волументо на водната фаза во контакт со почвата и концентрацијата на супстанцијата 
за испитување во растворот, се избираат врз основа на резултатие од 
прелиминарното истражување. По можност, анализата се прави приближно по 2, 4, 6, 
8 (исто така може по 10) и 24 ч. од времето на контакт; времето на агитација може да 
се продолжи до максимум 48 ч. во случај хемикалиите да бараат подолго време за 
рамнотежа во однос на резултатите за наоѓање на односот. Меѓутоа, времето за 
анализа може да се смета за флексибилно.  
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Секој експеримент (една почва и еден раствор) се прави најмалку двапати за да се 
овозможи пресметување на варијацијата на резултатите. Во секој експеримент се 
употребува една празна мостра. Се состои од почва и 0,01 M CaCl2 раствор, без 
испитна супстанија и со тежина и волумен, односно идентично на оние од 
експериментот. Контролната мостра, само со супстанцијата за испитување во 0,01 M 
CaCl2 раствор (без почва) подлежи на истата постапка за тестирање, што ја штити од 
неочекувано. 

Процентот на адсорпција се пресметува за секое одредено време Ati и/или временски 
интервал AΔti (според потребата) и се прикажува графички во споредба со време. 
Коефиентот на распространување Kd за време на рамнотежа, како и коефициентот на 
нормализирана адсорпција на органски јаглерод Koc (кај неполарни органски 
хеникалии), исто така се пресметуваат. 

Резултати од тестот за адсорпциона кинетика 

Линеарната вредност на Kd е обично точна за да се опише однесувањето за време на 
сорпција во почвата (35)(78) и претставува израз на инхерентна мобилност на 
хемикалии во почва. На пример, обично кај хемикалии со Kd ≤ 1 cm3 g-1 се сметаат за 
квалитативно мобилни. Слично, класификациона графикон на мобилност, врз основа 
на Koc вредностите се развиваат од страна на Маккол et al. (16). Дополнително, 
постојат шеми за класификациско испирање, врз основа на односот меѓу Koc и DT-50 
(32) (32)(79). 

Исто така, според истражувањето за допуштање на грешки при анализа (61), Kd 
вредностите под cm3 g-1, не може точно да се пресметаат од намалувањето на 
концентрацијата во водната фаза, дури и кога се применува најповолниот однос 
почва/раствор (од гледна точка на точност), т.е. 1:1. Во овој случај, се препорачува 
анализа на двете фази, почва и раствор. 

Во однос на горните белешки, се препорачува да се продолжи истражувањето на 
однесувањето на хемикалиите за време на адсорпцијата во почвата и неговата 
потенцијална мобилност, преку одредување на Фројндлиховите адсорпциони 
изотерми за овие системи, за коишто е можно точно одредување Kd со 
експериментален протокол, воден според методот на овој тест. Можно е точно 
одредување, ако вредноста којашто резултира со множење на Kd со односот 
почва/раствор е > 0,3, кога мерењата се засновани врз намалување на 
концентрацијата во водната фаза (индиректен метод), или > 0,1, кога и двете фази се 
анализираат (директен метод) (61). 

1.9.2.5. Фаза 3 — Адсорпциони изотерми и десорпциона 
кинетика/десорпциони изотерми 

1.9.2.5.1. Адсорпциони изотерми 

Се употребуваат пет концентрации, што опфаќаат по можност два степена од 
магнитудата; при избор на концентрациите се земаат предвид растворливоста во 
вода и концентрации како резултат на водната рамнотежа. Истиот однос 
почва/раствор по почва се задржува во текот на истражувањето. Тестот за адсорпција 
се врши како што е опишано погоре, со единствена разлика што водната фаза се 
анализира само еднаш во времето потребно за да се постигне рамнотежа, како што е 
определено предходно во Фаза 2. Се одредуваат концентрации со постигната 
рамнотежа во растворот и се пресметува адсорбираната количина од намалувањето 
на супстанцијата за испитување во растворот или со директен метод. Адорбираната 
маса по единица почвена маса графички се претставува како функција на 
концентрација со постигната рамнотежа од супстанцијата за испитување (види 
Податоци и реферирање). 

 
                                                           
32 DT-50: време на разградување за 50 % на супстанцијата за испитување. 
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Резултати од експериментот за адсорпциони изотерми 

Помеѓу математичките адсорпциони модели предложени до сега, Фројндлиховите 
изотерми најчесто се употребуваат за да се опишат адсорпционите процеси. 
Подетални информации за примената и важноста на адсорпциониот модел се 
наоѓаат во упатувањата (41)(45)(80)(81)(82). 

Забелешка: треба да се спомне дека споредбата на KF (Фројндлихов коефициент на 
адсорпција) вредностите за различни супстанции е можна само ако овие KF вредности 
се изразени во истата единица (83). 

1.9.2.5.2 Десорпциона кинетика 

Целта на овој експеримент е да се открие дали хемикалијата е реверсивно или 
нереверсивно адсорпбирана на почва. Овие информации се важни, бидејќи 
десорпциониот процес исто така игра важна улога во однесувањето на хемикалијата 
во почва. Освен тоа, десорпционите податоци се корисни при компјутерско 
моделирање на намалувањето и растворениот проток. Ако е потребно истражување 
на десорпцијата, се препорачува истражувањето опишано подолу, да се изврши на 
секој систем, за којшто било можно точно одредување на Kd во претходниот 
експеримент за адсорпциона кинетика. 

Како кај истражувањето на адсорпциона кинетика, постојат две опции за да се 
продолжи со експериментот за десорпциона кинетика: (а) паралелен метод и (б) 
сериски метод. Изборот на методологијата, којашто треба да се следи, се остава на 
експериментаторот, којшто ќе треба да ги земе предвид достапните лабораториски 
капацитети и ресурси. 

(а) паралелен метод: за секој вид почва, којашто е избрана за да се продолжи со 
истражувањето на десорпција, се подготвуваат мостри со ист однос почва/раствор, во 
таква количина колку што е потребно за истражувањето на десорпционата кинетика. 
По можност, треба да се употребат истите временски интервали како кај 
експериментот за адсорпциона кинетика; меѓутоа, со цел системот да постигне 
десорпциона рамнотежа, може да се продолжи вкупното време. Во секој експеримент 
(една почва, еден раствор) се употребува една празна мостра. Се состои од почва и 
0,01 M CaCl2 раствор, без испитна супстанија и со тежина и волумен, односно 
идентично на оние од експериментот. Како контролната мостра, супстанцијата за 
испитување во 0,01 M CaCl2 раствор (без почва) подлежи на истата постапка за 
тестирање. Сите мешавини на почвата со растворот се агитираат додека не се 
постигне адсорпциона рамнотежа (како што е одредено претходно во Фаза 2). Потоа, 
фазите се одвојуваат преку центрифугирање и се отстрануваат водните фази, колку 
што е можно. Волуменот на отстранетиот раствор се заменува со еднаков волумен од 
0,01 M CaCl2 без супстанцијата за испитување и повторно се агитираат новите смеси. 
Водната фаза на првата цевка се обновува, колку што е можно и се мери по, на 
пример, 2 ч., втората цевка по 4 ч., третата цевка по 6 ч., итн., додека не се постигне 
десорпциона рамнотежа. 

(б) сериски метод: по експериментот за адсорпциона кинетика, смесата се 
центрифугира и се отстранува водната фаза, колку што е можно. Волуменот на 
отстранетиот раствор се заменува со еднаков волумен од 0,01 M CaCl2 без 
супстанцијата за испитување. Новата смеса се агитира, додека не се постигне 
десорпциона рамнотежа. За време на овој временски период, во одредени временски 
интервали, смесата се центрифугира за да се разделат фазите. Веднаш се 
анализира мал точно одреден дел од водната фаза за супстанцијата за испитување; 
потоа, експериментот продолжува со првичната смеса. Волуменот на секој 
поединечен точно одреден дел треба да е помал од 1 % од вкупниот волумен. Се 
додава истото количество на свеж раствор од 0,01 M CaCl2, за да се одржо односот 
меѓу почва и раствор и агитацијата продолжува до следниот временски интервал. 
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Процентот на десорпција се пресметува за секое одредено време (Dti) и/или 
временски интервал (D∆t1) (според потребите на истражувањето) и графички се 
прикажува во споредба со времето. Исто така, се пресметува коефициентот на 
десорпција на Kdes за време на рамнотежа. Сите применливи равенки се дадени во 
Податоци и реферирање и Прилог 5. 

Резултати од експериментот за десорпциона кинетика 

Општите графички прикази на процент на дсеропција Dti и адсопрција Ati во споредба 
со време, овозможуваат пресметување на реверзибилноста на адсорпциониот 
процес. Ако десорпционата рамнотежа се постигне дури и во двојно време од 
адсорпционата рамнотежа и вкупната десорпција е повеќе од 75 % од адсорбираното 
количество, се смета дека адсорпијата е реверзибилна. 

1.9.2.5.3. Десорпциони изотерми 

Фројндлиховите десорпциони изотерми се одредуваат врз почвата употребена за 
време на експериментот за адсорпциони изотерми. Десорпниот тест се врши како 
што е опишан во одделот ‘Десорпциона кинетика’, со единствена разлика што 
водната фаза се анализира само еднаш, за време на десорпционата рамнотежа. Се 
пресметува количеството на десорбната супстанцијата за испитување. Содржината 
на супстанцијата за испитување што останува адсорбирана врз почвата за време на 
десорпциона рамнотежа, се претставува графички како функција на концентрација со 
постигната рамнотежа од супстанцијата за испитување во раствор (види Податоци и 
реферирање и Прилог 5). 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

Аналитичките податоци се претставуваат во табеларна форма (види Прилог 6). Се 
даваат поединечните мерења и пресметаните просечни вредности. Се обезбедуваат 
графички прикази на адсорпционите изотерми. Пресметките се прават како што е 
опишано подолу. 

За целите на тестот, се смета дека тежина на 1 cm3 воден раствор е 1g. Односот 
почва/раствор може да се изрази во единици на w/w или w/vol со истите броеви. 

2.1. АДСОРПЦИЈА 

Адсорпцијата Ati се дефинира како процент од супстанцијата адсорбирана врз почвата во 
однос на количината претставена на почетокот од тестот, под условите за тестирање. Ако 
супстанцијата за испитување е стабилна и не се адсорбира значително на ѕидовите од 
садот, Ati се пресметува за секое одредено време ti, според равенката: 

 
(3) 

каде што: 

Ati = процент на адсорпција за одредено време ti (%); 

ms
ads (t1) = маса на супстанцијата за испитување, адсорбирана од почвата за време ti 

(μg); 

m0 = маса на супстанцијата за испитување во цевката за тестирање, на почетокот од 
тестот за адсорпција (μg). 

Детелни информации за тоа како се пресметува процентот на адсорпција Ati кај 
паралелните и сериските методи се дадени во Прилог 5. 

Коефициентот на распределување Kd е односот меѓу содржината на супстанцијата во 
почвената фаза и концентрацијата на масата на супстанцијата во водниот раствор, 
под условите за тестирање, кога е постигната адсорпциона рамнотежа. 
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(4) 

каде што: 

Cs
ads (eq) = содржина на супстанцијата, адсорбирана од почвата за време на 

рамнотежна адсорпција (μg g-1); 

Caq
ads (eq) = концентрација на масата на супстанцијата во водната фаза за време на 

адсорпциона рамнотежа (μg cm-3). Оваа концентрација се одредува аналитички, 
земајќи ги предвид вредностите добиени од празните мостри; 

ms
ads (eq) = маса на супстанцијата, адсорбирана од почвата за време на адсорпциона 

рамнотежа (μg);ms
ads (eq) = маса на супстанцијата во растворот за време на 

адсорпциона рамнотежа (μg); 

 
 

msoil  = количество на почвената фаза, изразено преку сувата маса на почвата (g); 

V0 = првичен волумен на водната фаза, во контакт со почвата (cm3). 

Односот меѓуAeq и Kd е даден со: 

         (5) 

каде што: 

Aeq = процент на адсорпција за време на рамнотежна адсорпција, %. 

Коефициентот на нормализирана адсорпција на органски јаглерод Koc го поврзува 
коефициентот на распространување Kd со содржината на органски јаглерод на 
мострата од почва: 

         (6) 

каде што: 

%OC = процент на органски јаглерод во мострата од почва (g g-1). 

Коефициентот Koc претставува единечна вредност, којашто ја карактеризира 
поделбата, главно на неполарни органски хемикалии меѓу органски јаглерод во почва 
или седимент и вода. Адсорпцијата на овие хемикалии корелира со органската 
содржина на честичките што сорбираат (7); затоа, Koc вредностите зависат од 
специфичните карактеристики на влажните фракции, коишто значително се 
разликуваат во способноста за сорпција, поради разликите во потекло, генеза итн. 

2.1.1. Адсорпциони изотерми 

Равенката на Фројндлиховите адсорпциони изотерми го поврзува количеството на 
супстанцијата за испитување, адсорбирана од концентрацијата на супстанцијата за 
испитување во раствор за време на рамнотежа (равенка 8). 

Податоците се обработуваат како во ‘Адсорпција’ и за секоја цевка за тестирање, се 
пресметува содржината на супстанцијата за испитување, адсорбирана од почвата по 
тестот за адсорпција (Cs

ads (eq), на друго место означено како x/m). Се претпоставува 
дека рамнотежата е постигната и дека Cs

ads (eq) претставува вредност на рамнотежа: 
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       (7) 

Равенката на Фројндлиховата адсорпција е прикажана во (8): 

       (8) 

или во линеарната форма: 

       (9) 

каде што: 

KF
ads = Фројндлихов коефициент на адсорпција; неговата димензија е cm3 g-1 само ако 

1/n = 1; во други случаи, падот 1/n се воведува во димензијата на of KF
ads (μg1-1/n 

(cm3)1/n g-1); 

n = константа на регресија; 1/n главно опсег меѓу 0,7-1,0, што покажува дека 
податоците за адсорпција се често благо нелинеарни. 

Равенките (8) и (9) се графички прикажани и вредностите на KF
ads и 1/n се пресметани 

преку регресиона анализа, со употреба на равенката 9. Исто така, се пресметува 
коефициентот на корелација r2 на логоритамската равенка. Пример за таков графички 
приказ е даден во Сл. 2. 

 
Сл. 2 Фројндлихова крива на адсорпција, нормална и линеаризирана 

2.1.2. Баланс на масата 

Балансот на масата (MB) се дефинира како процентот на супстанцијата, којашто 
може аналитички да се детектира, а останува по тестот за адсорпција,  во однос со 
номиналното количество на супстанцијата на почетокот од тестот. 

Обработката на податоците ќе биде различна, ако растворувачот целосно се меша со 
вода. Во случај на растворувач мешан со вода, обработката на податоците опишана 
под ‘Десорпција’ може да се примени за да се одреди количеството на супстанцијата 
обновена преку екстракција на растворувачот. Ако растворувачот помалку се меша со 
вода, треба да се одреди обновеното количество. 

Балансот на масата MB за адсорпцијата се пресметува како што следува; се 
претпоставува дека периодот (mE) одговара на износот на масите на хемикалиите за 
тестирање, екстрактирани од почвата и површината од садот за тестирање со 
органски растворувач:   

 
(10) 

каде што: 

MB = балансот на масата (%); 
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mE = вкупна маса на супстанцијата за испитување, екстрактирана од почва и ѕидови 
од садот за тестирање во два чекора (μg); 

C0 = првична концентрација на масата на испитниот раствор во контакт со почвата (μg 
cm-3); 

Vrec = волумен на супернатант, обновен по адсорпционата рамнотежа (cm-3). 

2.2. ДЕСОРПЦИЈА 

Десорпцијата (D) се дефинира како процентот на супстанцијата за испитување 
којашто е десорбирана, во однос на количината на супстанцијата, којашто е 
претходно адсорбирана, под условите за тестирање: 

 
(11) 

каде што: 

Dti = процент на десорпција за определено време ti(%); 

maq
des(ti) = маса на супстанцијата за испитување, десорбирана од почвата за време ti 

(μg); 

maq
des(eq) = маса на супстанцијата за испитување, адсорбирана за време на 

рамнотежна адсорпција (μg). 

Детелни информации за тоа како се пресметува процентот на десорпција Dti кај 
паралелните и сериските методи се дадени во Прилог 5. 

Коефициент на видлива десорпција (Kdes) е, под условите за тестирање, односот меѓу 
содржината на супстанцијата што преостанува во почвената фаза и концентрацијата 
на масата на десорбираната супстанција во водниот раствор, кога е постигната 
десорпциона рамнотежа: 

 
(12) 

каде што: 

Kdes = коефициент на десорпција (cm3 g-1); 

maq
des(eq) = вкупната маса на супстанцијата за испитување, десорбирана од почвата 

за време на десорпциона рамнотежа (μg); 
VT = вкупен волумен на водната фаза во контант со почвата за време на тестот за 
десорпциона кинетика (cm3). 
Насоки за пресметување на maq

des(eq) се дадени во Прилог под насловот ‘Десорпција’. 
Забелешка 

Ако тестот за адсорпција, којшто претходел, се вршел со паралелен метод, се смета 
дек волуменот VT во равенката (12) е еднаков на V0. 

2.2.1. Десорпциони изотерми 

Равенката на Фројндлиховите десорпциони изотерми ја поврзува содржината на 
супстанцијата за испитување што преостанува адсорбирана над почвата со 
концентрацијата на супстанцијата за испитување во раствор за време на 
десорпциона рамнотежа (равенка 16). 

За секоја кивета за тестирање, содржината на супстанцијата за испитување што 
преостанува адсорбирана над почвата за време на десорпциона рамнотежа се 
пресметува како што следува: 
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(13) 

maq
des(eq) се дефинира како: 

 
(14) 

каде што: 

cs
des(eq) = содржина на супстанцијата за испитување што преостанува адсорбирана 

над почвата за време на десорпциона рамнотежа (μg g-1); 

mm
des(eq) = маса на супстанцијата, одредена аналитички во водната фаза за време на 

десорпциона рамнотежа (μg); 

maq
des(eq) = маса на супстанцијата за испитување, останата од адсорпционата 

рамнотежа поради нецелосна волуменска замена (μg); 

maq
des(eq) = маса на супстанцијата во растворот за време на адсорпционата 

рамнотежа (μg); 

 
(15) 

Vr
F = волумен на растворот, земен од цевката за мерење на супстанцијата за 

испитување, за време на десорпциона рамнотежа (cm3); 

VR = волумен на супернатант, отстранет од цевката по постигнувањето на 
адсорпциона рамнотежа и заменет со ист волумен на 0,01 M CaCl2 раствор (cm3); 

Равенката на Фројндлиховата десорпција е прикажана во (16): 

 
(16) 

или во линеарната форма: 

logCs
des (eq) = logKF

des + 1/n·logCaq
des (eq)     (17) 

каде што: 

KF
des= коефицинет на Фројндлихова десорпција; 

n = константа на регресија; 

Caq
des (eq) = концентрација на масата на супстанцијата во водната фаза за време на 

десорпциона рамнотежа (ug cm-3). 

Равенките (16) и (17) може графички да се прикажат и вредностите на KF
des и 1/n се 

прсметани преку регресиона анализа, со употреба на равенката 17. 

Забелешка 

ако Фројндлиховите показатели на адсорпција или десорпција 1/n се еднакви со 1, 
Фројндлиховите поврзувачки константи за адсорпција или десорпција (KF

ads and KF
des) се 

еднакви, односно со константите на адсорпциона или десорпциона рамнотежа (Kd and Kdes) 
и графичкиот приказ на Cs во споредба со Caq ќе биде линеарен. Ако показателите не се 
еднакви со 1, графичкиот приказ на Cs во споредба со Caq нема да биде линеарен и 
константите за адсорпција и десорпција ќе варираат меѓу изотермите. 
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2.2.2. Извештај од тестирање 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

— целосна идентификација на употребените мостри од почва вклучувајќи, 

— географска референца на местото, (географска широчина, географска должина), 

— датум на земањето мостри, 

— употреба на вид (на пр. земјоделска почва, шуми, итн.) 

— длабочина на земањето мостри, 

— содржина на песок/тиња/глина 

— pH вредности (во 0,01 M CaCl2), 

— содржина на органски јаглерод, 

— содржина на органски материи, 

— содржина на азот, 

— однос C/N, 

— Капацитет на размена на катјони (mmol/kg), 

— сите информации што се однесуваат на собирањето и чувањето на мострите од 
почва, 

— каде што е соодветно, сите релевантни информации за толкувањето на 
адсорпцијата — десорпцијата на супстанцијата за испитување, 

— упатување на методите, употребени за одредување на секој параметар, 

— информации за супстанцијата за испитување, доколку е соодветно, 

— температура на експериментите, 

— услови за центрифугирање, 

— аналитичка постапка, употребена за да се анализира супстанцијата за испитување, 

— оправдување за секоја употреба на агенс за растворување, за подготовката на 
матичниот раствор на супстанцијата за испитување, 

— објаснувања за направените корекции во пресметките, ако е релеванто, 

— податоци според формуларот (Прилог 6) и графичките претставувања, 

— сите информации и набљудувања, корисни за толкувањето на резултатите од 
тестот. 
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Шема за тестирање 
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МК јазик 

Подготовка на соодветен аналитички метод 

Предуслов 

Достапен? 

Да 

Не 

Прелиминарно истражување 

2 почви 

Избор на оптимален однос почва/раствор 

Одредување на време за постигнување на рамнотежа 

Проверка на адсорпцијата на површината од садот 

Проверка на стабилноста преку првичниот биланс на масата 

Ако билансот на масата е < 90%, супстанцијата за испитување е нестабилна за време 
на тестот. Тестот може да продолжи  преку анализа на двете фази (почвен и воден 
раствор). 

Фаза 1 

Дали е постигната рамнотежа на платото? 

Да 

Адсорпциона кинетика 

Фаза 2 

5 почви 

Kd
* (msoi/V0) > 0.3 (индиректен метод: мерење на намалувањето на растворот) 

Kd
* (msoi/V0) > 0.1 (директен метод: мерење на двете фази) 

Фаза 3 

Адсорпциони изотерми 

како што е соодветно 

Десорпциона кинетика 

Десорпциони изотерми 
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Прилог 2 

ВЛИЈАНИЕТО НА ТОЧНОСТА НА АНАЛИТИЧКИОТ МЕТОД И ПРОМЕНАТА НА 
КОНЦЕНТРАЦИЈАТА  ВРЗ ТОЧНОСТА НА АДСОРПЦИОНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Од следната табела (84) станува јасно дека кога разликата меѓу првичната маса (m0 = 
110 μg) и масата на рамнотежа (maq

ads (eq) = 100 μg) на супстанцијата за испитување во 
растворот е многу мала, грешка од 5 % при мерењето на концентрацијата со постигната 
рамнотежа резултира со грешка од 50 % при пресметувањето на масата на 
супстанцијата, адосрбирана во почва (msads(eq))) и 52,4 % при пресметувањето на Kd. 

Количина на почва msoil = 10 g 

Волумен на раствор V0 = 100 cm3 

Maq
ads 

(eq) 
Caq

ads 

(eq) 
R Ms

ads 

(eq)* 
Cs

ads 

(eq)* 
R± Kd

* R± 

(µg) (µg cm-

3) 
 (µg) (µg cm-3)    

ЗА А = 9% 

100 1,000 вист
инск
а 

вред
ност 

10 1,00 вистинска 
вредност

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 % 

        

   ЗА A = 55%    

50,0 0,500 вист
инск
а 

вред
ност 

60,0 6,00 вистинска 
вредност

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% 

   ЗА A  = 99%    

M
o =

 1
10

 µ
g 

or
 C

0 
   

   
   

   
   

   
M

o =
 1

10
 µ

g 
or

 C
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

o =
 1

10
 µ

g 
or

 C
0 

= 
1,

10
0 

 µ
g/

cm
3…

…
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  …

1,
10

0 
 µ

g/
cm

3 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1,
10

0 
 µ

g/
cm

3  

 

1,100 0,011 вист
инск
а 

вред
ност 

108,9 10,89 вистинска 
вредност

990  
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1,111 0,01111 1 % 108,889 10,888
9 

0,01 % 980 1,0% 

1,155 0,01155 5% 108,845 10,884
5 

0,05 % 942 4,8% 

1,21 0,0121 10% 108,790 10,879
0 

0,10 % 899 9,2% 

        

 

 
*ms

ads (eq) = маса на супстанцијата за испитување во почвената фаза за време на 
рамнотежа, μg; 

maq
ads (eq) = маса на супстанцијата за испитување во почвената фаза за време на 

рамнотежа, μg; 

Cs
ads (eq) = содржина на супстанцијата за испитување во почвената фаза за време на 

рамнотежа, μg g-1; 

Caq
ads (eq) = концентрација на масата на супстанцијата за испитувањет во водната 

фаза за време на рамнотежа, μg cm-3; 

R = аналитичка грешка при одредувањето на maq
ads (eq); 

R‡ = пресметана грешка поради аналитичка грешка R. 

 

Прилог 3 

ТЕХНИКИ ЗА ПРОЦЕНКА НА KD 

1. Техниките за оценување дозволуваат предвидување на Kd врз основа на 
корелација со, на пр. Pow вредностите (12)(39)(63-68), податоците за растворливост во 
вода (12)(19)(21)(39)(68-73), или податоците за поларност добиени преку примена на 
БТХ во реверзибилна фаза (74-76). Како што е прикажано во табелите 1 и 2, Koc или 
Kom се пресметуваат преку овие равенки и потоа, индиректно, Kd од равенките: 

 
2. Концептот на овие корелации се базира врз две претпоставки: (1) органската 
материја на почвата е онаа што главно влијае на адсорпцијата на супстанцијата; и (2) 
вклучените интеракции се главно неполарни. Како резултат, овие корелации: (1) не се 
или се само до одредена мера, применливи за поларни супстанции и (2) не се 
применливи во случаи кога содржината на органската материја на почвата е многу 
мала (12). Како дополнување, иако се наоѓаат задоволителни корелации меѓу Pow и 
адсорпција (19), истото не може да се каже за односот меѓу растворливоста во вода и 
обемот на адсорпција (19)(21); досега истражувањата се многу контрадикторни. 

3. Некои примери на корелација меѓу коефициентот на адсорпција и 
коефициентот на поделба октанол-вода, како и растворливоста во вода, се дадени во 
Табелите 1 и 2, соодветно. 
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Табела 1 

Примери на корелации меѓу коефициентот на распространување на адсорпција 
и коефициентот на поделба октанол-вода; за дополнителни примери (12) (68). 

Супстанции Корелации Автори 

Заменет карбамид log Kom = 0,69 + 0,52 log 
Pow 

Briggs (1981) (39) 

Ароматично 
хлориран 

log Koc = - 0,779 + 0,904 log 
Pow 

Chiou et al. (1983) (65) 

Различни 
пестициди 

log Kom = 4,4 + 0,72 log Pow Gerstl and Mingelgrin (1984) 
(66) 

Ароматични 
јаглеводороди 

log Koc = - 2,53 + 1,15 log 
Pow 

Vowles and Mantoura (1987) 
(67) 

 

Табела 2 

 
Примери на корелации меѓу коефициентот на распространување на адсорпција 

и растворливоста во вода; за дополнителни примери види (68) (69). 

Соединенија Корелации Автори 

Различни 
пестициди 

log Kom = 3,8 - 0,561 log Sw Gerstl and Mingelgrin (1984) 
(66) 

Алифатични, 
ароматични 
хлорирани 
супстанции 

log Kom = (4,040 +/- 0,038) - 
(0,557 +/-0,012) log Sw 

Chiou et al. (1979) (70) 

а-нафтол logKoc = 4,273 - 0,686 log 
Sw 

Hasset et al. (1981) (71) 

Циклични, 
алифатични 
ароматични 
супстанции 

logKoc = - 1,405 - 0,921 log 
Sw -0,00953 (mp-25) 

Karickhoff(1981)(72) 

Различни 
соединенија 

log Kom = 2,75 - 0,45 log Sw Moreale van Blade (1982) 
(73) 
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Прилог 4 

ПРЕСМЕТКИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ 

1. Времето на центрифугирање е дадено преку следнава формула, земајќи ги 
предвид сферичните честички: 

        (1) 

За да се поедностави, сите параметри се опишани во единици, различни од SI 
единиците (g, cm). 

каде што: 

ω = ротациона брзина (=2 Π rpm/60), rad s-1 

rpm = вртежи во минута  

ŋ = вискозитет на раствор, g s-1 cm-1 

rp = радиус на честички, cm 

ρs = густина на почва, g cm-3 

ρaq = густина на раствор, g cm-3 

Rt = растојание од центарот на роторот за центрифугирање до површината на 
растворот во киветата за центрифугирање, cm 

Rb =  растојание од центарот на роторот за центрифугирање до дното во киветата за 
центрифугирање, cm 

Rb-Rt = должината на смесата од почва/раствор во киветата за центрифугирање, cm. 

Во општата практика, се дуплира пресметаното време, за да се гарантира целосна 
поделба. 

2. Равенката (1) може понатаму да се поедностави, ако се земе предвид дека 
вискозитетот (ŋ) и густината (ρaq) на растворот се еднакви на вискозитетот и густината 
на водата на 25 oC; така ŋ = 8,95 × 10-3 g s-1 cm-1 and ρaq = 1,0 g. cm-3. 

Потоа, времето на центрифугирање е дадено преку равенката (2): 

 
(2) 

3. Од равенката (2) станува јасно дека двата параметри се важни при 
дефинирањето на условот за центрифугирањето, т.е. (t) и брзина (rpm), со цел да се 
постигне поделба на честичките со одредена големина (во нашиот случај 0,1 μm 
радиус): густината на почвата и (2) должината на смесата во киветата за 
центрифугирање (Rb-Rt), т.е. растојанието коешто честичката од почвата го покрива 
од површинатана растворот до дното на киветата; очигледно за определен волумен, 
должината на смесата во цевката ќе зависи од квадратот на радиусот на киветата. 

4. Сл. 1 претставува варијацијата за време на центрифугирањето (t) во споредба 
со брзината на центрифугирање (rpm) за различна густина на почва (ρs) (Сл. 1а) и 
различни должини на смесата во киветата за центрифугирање (Сл. 2а). Од Сл.1а се 
гледа очигледно влијанието на густината на почвата; на пр., за класично 
центрифугирање со 3 000 rpm, времето за центрифугирање е приближно 240 min за 
1,2 g cm3 густина на почва, а само 50 min за 2,0 g cm3. Слично, од Сл. 1б, за класично 
центрифугирање со 3 000 rpm, времето за центрифугирање е приближно 50 min за 
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должина на смеса од 10 cm и само седум min за должина од 1 cm. Меѓутоа, важно е 
да се најде оптимален однос меѓу центрифугирањето, коешто бара што е можно 
помала должина и лесно ракување за експериментаторот при поделбата на фазите 
по центрифугирањето. 

5. Меѓутоа, кога се дефинираат условите за вршење на експериментот за 
поделбата на фазите почва/раствор, важно е да се разгледа можното постоење на 
трета ‘псевдо-фаза’, колоиди. Овие честички со големина помала од 0,2 μm, може да 
имаа важно влијание врз целиот механизам на адсорпција на сушстанцијата во 
суспензиите од почва. Кога центрифугирањето се врши како што е опишано погоре, 
колоидите остануваат во водната фаза и се предмет на анализа заедно со водната 
фаза. Така, се губат информациите за нивниот ефект. 

Ако лабораторијата за тестирање има техника за ултрацентрифугирање или 
ултрафилтрирање, адсорпцијата/десорпцијата на супстанцијата во почва може да се 
истражува повеќе во длабочина, вклучувајќи информации за адсорпцијата на 
супстанцијата над колоидите. Во овој случај, со цел да се поделат трите фази почва, 
колоиди, раствор, се применува ултрацентрифугирање од 60 000 rpm/min или 
ултрафилтрирање со порозност на филтер од 100 000 далтони. Исто така, протоколот 
за тестирање треба да се менува како резултат на тоа, со цел сите три фази за бидат 
предмет на анализа на супстанцијата. 

Сл. 1a. 

 
МК јазик 

Време на центрифугирање (min) 
1 ден 

1 час 

Брзина на центрифугирање (rpm) 
Варијацијата на времето за центрифугирање (t) во споредба со брзината на 
центрифугирање (rpm) за различната густина на почвата (ps). Rt = 10 cm, Rb - Rt = 10 
cm, r, = 8,95 × 10-3 g s-1 cm-1 и paq = 1,0 g. cm-3 на 25 oC. 
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Сл. 1b. 

 
МК јазик 

Време на центрифугирање (min) 
1 ден 

1 час 

Брзина на центрифугирање (rpm) 
Варијацијата на времето за центрифугирање (t) во споредба со брзината на 
центрифугирање (rpm) за различната должина на смесата во цевката за 
центрифугирање (Rb - Rt) = L; Rt = 10 cm, r, = 8,95 × 10-3 g s-1 cm-1, paq = 1,0 g. cm-3 at 
25 oC и ps = 2,0 g cm-3. 

 

Прилог 5 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АДСОРПИЈА A (%) И ДЕСОРПЦИЈА D (%) 
Графиконот на времето за спроведување на постапката е: 

 
Во сите пресметки се претпоставува дека супстанцијата за испитување е стабилна и 
не се адсорбира значително на ѕидовите од садот. 

АДСОРПЦИЈА A (A%) 

а) Паралелен метод 

Процентот на адсорпција се пресметува за секоја кивета за тестирање (i) за секое 
одредено време (ti), според равенката: 

 
(1) 

Периодот од оваа равенка, може да се пресмета како што следува: 

m0 =C0 V0 (μg)         (2) 

ms
ads(ti)=m0 -Caq

ads(ti)V0 (μg)        (3) 

каде што: 

Ati = процент на адсорпција ( %) за одредено време ti ; 
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ms
ads(ti) = маса на супстанцијата за испитување над почвата за време ti дека 

анализата е извршена (μg) 

m0 = маса на супстанцијата за испитување во киветата за тестирање, на почетокот од 
тестот (μg). 

C0 = првична концентрација на масата на испитниот раствор во контакт со почвата (μg 
cm-3) 

Caq
ads(ti) = концентрација на масата на супстанцијата во водната фаза за време ti, 

дека анализата е извршена (μg cm-3); оваа концентрација се одредува аналитички, 
земајќи ги предвид вредностите дадени од празните мостри. 

V0 = првичен волумен на испитниот раствор, во контакт со почвата (cm3). 

Вредностите на процентот на адсорпција Ati или Caq
ads(ti) графички се прикажуваат во 

споредба со времето и времето по коешто се одредува времето за постигнување на  
сорпциона рамнотежа. Примери на такви графички прикази се дадени во Сл. 1 
односно Сл. 2. 

 
Време на постигнување на рамнотежа ti (h) 

МК јазик 

Процент на адсорпција Ati (%) 
Сл. 1. 

Графички приказ на адсорпциона рамнотежа 

 
Време на постигнување на рамнотежа ti (h) 
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МК јазик 

Концентрација Caq
ads(μg cm-3) 

Сл. 2. 

Концентрација на маса на супстанцијата за испитување во водната фаза (Caq) во 
споредба со време 

б) Сериски метод 

Следниве равенки земаат предвид дека постапката за адсорпција се врши преку 
мерења на супстанцијата за испитување во мали точно одредени делови од водната 
фаза за определен временски интервал. 

За време на секој временски интервал, количеството на супстанцијата адсорбирана 
над почвата се пресметува како што следува: 

— за првиот временски интервал Δt1 = t1 - t0 

 
(4) 

— за вториот временски интервал Δt2 = t2 - t1 

 
(5) 

— за третиот временски интервал Δt3 = t3 - t2 

 
(6) 

— за n-ти временски интервал Δtn = tn - tn - 1 

 
(7) 

Процентот на адсорпција за секој временски интервал AΔti, се пресметува со употреба 
на следнава равенка: 

 
(8) 

додека процентот на адсорпција (Ati) за одредено време ti е даден преку равенката: 

 
(9) 

Вредностите на процентот на адсорпција Ati или AΔti (во поглед на потребите за 
истражувањето) графички се прикажуваат во споредба со времето и времето по 
коешто се одредува времето за постигнување на сорпциона рамнотежа. 
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За време на постигнување на рамнотежа teq: 

— масата на супстанцијата за испитување, адсорбирана над почвата е: 

 
(10) 

— масата на супстанцијата за испитување во растворот е: 

 
(11) 

— и процентот на адсорпција за време на рамнотежа е: 

 
(12) 

Параметрите употребени горе се дефинирани како: 

ms
ads (Δt1), ms

ads(Δt2), …, ms
ads (Δtn) = маса на супстанцијата, адсорбирана врз почвата 

за временски интервал Δt1, Δt2,...,Δtn односно (μg); 

mm
ads (t1), mm

ads(t2), …, mn
ads (tn) = маса на супстанцијата, измерена во точно одреден 

дел va
A за одредено време t1, t2,tn односно (μg); 

ms
ads (eq) = маса на супстанцијата, адсорбирана врз почвата за време на рамнотежна 

адсорпција (μg); 

maq
ads (eq) = масата на супстанцијата во растворот за време на адсорпционата 

рамнотежа (μg); 

va
A = волумен на точно одредениот дел, во кој супстанцијата за испитување е 

измерена  (cm3); 

AΔti = процент на адсорпцијата што одговара на временски интервал Δti (%); 

Aeq = процент на адсорпција за време на рамнотежна адсорпција (%). 

ДЕСОРПЦИЈА (A %) 

Времето t0 кога започнува експериментот на на десорпциона кинетика, се смета како 
момент кога максималниот обновлив волумен на супстанцијата за испитување во 
растворот (по постигнување на адсорпциона рамнотежа) се заменува со еднаков 
волумен на 0,01 M CaCl2 раствор. 

а) Паралелен метод 

При одредено време ti, масата на супстанцијата за испитување се мери во водната 
фаза, земена од цевката i (Vi

r), и десорбираната маса се пресметува според 
равенката: 

 
(13) 

При десорпциона рамнотежа ti = teq и затоа maq
des(ti) = maq

des(eq) 

Масата на супстанцијата за испитување, десорбирана за временски интервал (Δti) е 
дадена преку равенката: 
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(14) 

Процентот на десорпција се пресметува: за одредено време ti од равенката: 

 
(15) 

и за временски интервал (Δti) од равенката: 

 
(16) 

каде што: 

Dti = процент на десорпција за определено време ti (%); 

DΔti = процент на десорпција што одговара на временски интервал Δti (%) 

maq
des(t1) = маса на супстанцијата за испитување, десорбирана за одредено време ti, 

(μg) 

maq
des(Δt1) = маса на супстанцијата за испитување, десорбирана за временски 

интервал Δti (μg) 

mm
des(ti) = маса на супстанцијата за испитување, аналитички измерена за време ti во 

волумен на раствор Vi
r, којшто е земен за анализа (μg) 

maq
A = масата на супстанцијата за испитување, останата од адсорпционата 

рамнотежа поради нецелосна волуменска замена (μg) 

 
(17) 

maq
ads (eq) = маса на супстанцијата за испитување во растворот за време на 

адсорпциона рамнотежа (μg) 

VR = волумен на супернатант, отстранет од киветата по постигнувањето на 
адсорпциона рамнотежа и заменет со ист волумен на 0,01 M CaCl2 раствор (cm3) 

Vi
r = волумен на растворот, земен од киветата (i) за мерење на супстанцијата за 

испитување, кај експериментот на десорпциона кинетика (cm3). 

Вредностите на десорпција Dti  или DΔti (според потребите за истражувањето) 
графички се прикажуваат во споредба со времето и времето по коешто се одредува 
времето за постигнување на десорпциона рамнотежа. 

б) Сериски метод 

Следниве равенки земаат предвид дека постапката за адсорпција, којаша 
претходела, била извршена преку мерење на супстанцијата за испитување во мали 
точно одредени делови (va

A) од водната фаза (сериски метод во ‘Вршење на тестот’ 
1,9). Се претпоставува дека: (а) = волуменот на супернатантот, отстранет од киветата 
по експериментот за адсорпциона кинетика бил заменет со ист волумен на 0,01 M 
CaCl2 раствор (VR) и (б) и вкупниот волумен на водната фаза во контакт со почвата 
(VT) за време на експериментот за десорпциона кинетика , останува константен и е 
даден преку равенката: 
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(18) 

За одредено време ti: 

— Масата на супстанцијата за испитување се мери во мал точно одреден дел (VaD) и 
десорбираната маса се пресметува, според равенката: 

 
(19) 

— При десорпциона рамнотежа ti = teq и затоа maq
des = maq

des (eq). 

— Процентот на десорпција Dti се пресметува од следнава равенка: 

 
(20) 

За временски интервал (Δti): 

За време на секој временски интервал, количеството на десорбираната супстанција 
се пресметува како што следува: 

— за првиот временски интервал Δt1 = t1-t0 

 
(21) 

— за вториот временски интервал Δt2 = t2-t1 

и 

(22) 

— за n-ти интервал Δtn = tn-tn-1 

 

 
(23) 

Најпосле, процентот на десорпција за секој временски интервал DΔti, се пресметува со 
употреба на следнава равенка: 

 
(24) 

додека процентот на десорпција Dti за одредено време ti е даден преку равенката: 

(25) 
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кога горе употребените параметри се дефинирани како: 

ms
des (Δt1), ms

des(Δt2), …, ms
des (Δtn) = маса на супстанцијата што останува адсорбирана 

над почвата по временските интервали Δt1, Δt2 …, Δtn односно (ug) 

maq
des (Δt1), maq

des(Δt2), …, maq
des (Δtn) = маса на супстанцијата за испитување 

десорбирана за временските интервали Δt1, Δt2, ..., Δtn односно (ug) 

mm
des (t1), mm

des(t2), …, mm
des (tn)  = маса на супстанцијата измерена во точно одреден 

дел за одредено време ti,t2, ..., tn, однос (ug) 

VT = вкупен волумен на водната фаза во контант со почвата за време на извршување 
на експериментот на десорпциона кинетика со сериски метод (cm3) 

maq
A = маса на супстанцијата за испитување, останата од адсорпционата рамнотежа 

поради нецелосна волуменска замена (μg) 

 
(26) 

VR = волумен на супернатант, отстранет од киветата по постигнувањето на 
адсорпциона рамнотежа и заменет со ист волумен на 0,01 M CaCl2 раствор (cm3) 

Va
D = волумен на точно одреден дел, испитан за аналитичка цел од цевката (i), за 

време на извршување на експериментот на десорпциона кинетика со сериски метод 
(cm3) 

Va
D ≤ 0,02 · VT 

(27) 

 

Прилог 6 

АДСОРПЦИЈА-ДЕСОРПЦИЈА ВО ПОЧВА: ФОРМУЛАР ЗА РЕФЕРИРАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИ 

Тестирана супстанција: 

Тестирана почва: 

Содржина на сува маса во почвата(105 oC, 12ч):........................................................  % 

Температура: ............................................................................................................. oC 

Соодветност на аналитичкиот метод 

Измерена почва g  

Почва: сува маса g  

Волумен на CaCl2 раст. cm3  

Номинална конц. на крајниот раст. µg cm-3  

Аналитичка конц. на крајниот раст. µg cm-3  



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 681 
 

Начело на употребениот аналитички метод: 

Калибрација на аналитичкиот метод: 

Тестирана супстанција: 

Тестирана почва 

Содржина на сува маса во почвата (105 oC, 12): ............................................................. 
% 

Температура:  ……………………………………………………………………… oC 

Следена аналитичка методологија:  

Индиректен      □      

Паралелен     □      

Сериски     □ 

Директен   □ 

 
Тест за адсорпција: мостри за тестирање 

 Симбол Единици Време на 
постигнува

ње на 
рамнотежа

Време на 
постигнува

ње на 
рамнотежа

Време на 
постигнува

ње на 
рамнотежа 

Време на 
постигнува

ње на 
рамнотежа 

Бр. на кивета           

Измерена почва — g         

Почва: сува маса msoil g         

Волумен на вода во 
измерена почва 
(пресметан) 

VWS cm3     

Волумен на раст. 0,01 
M CaCl2 за 
урамнотежување на 
почвата 

 cm3         

Волумен на 
матичниот раствор 

 cm3         

Вкупен волиумен на 
вод. фаза во контакт 
со почва 

V0 cm3         

Првична 
концентрација на 
испитен раствор 

C0 µg cm-3         

Маса на испитната 
супстанц. на 
почетокот од тестот 

m0 µg         

По агитирање и центрифугирање 
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ИНДИРЕКТЕН МЕТОД 

Паралелен метод 

Концентрација на 
испитната супстанц. 
во вод. раствор, 
вклучувајќи корекција 
на празна мостра 

Caq
ads(ti) µg cm-3         

Сериски метод 

Измерена маса на 
испитната супстанц. 
во точно одреден дел 
Va

A 

mm
ads(ti) µg         

ДИРЕКТЕН МЕТОД 

Маса на 
супстанцијата за 
испитување, 
адсорбирана над 
почва 

ms
ads(ti) µg         

Пресметка на адсорпција 

Адсорпција Ati %         

 A∆ti %         

Средства       

Коефициент на 
адсорпција 

Kd cm3 g-1         

Средства       

Коефициент на 
адсорпција 

Koc cm3 g-1         

Средства       

 

Тестирана супстанција: 

Тестирана почва: 

Содржина на сува маса во почвата (105 oC, 12): ............................................................... 
% 

Температура: ............................................................................................................. oC 
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Тест за адсорпција:слепа проба и контрола 

 Симбол Единици Слепа проба Слепа проба Контрола 

Бр. на кивета         

Измерена почва  g     0 0 

Волумен на вода во 
измерена почва 
(пресметан) 

 cm3     — — 

Додаден раствор со 
волумен  од 0,01 M CaCl2 

 cm3       

Додаден волумен од 
матичниот раствор на 
супстанцијата за 
испитување 

 cm3 0 0     

Вкупен волумен на вод. 
фаза (пресметан) 

 cm3     — — 

Првична концентрација на 
супстанцијата за 
испитување во водна фаза 

 µg cm-3       

По агитација и центрифугирање 

Концентрација во водна 
фаза 

 µg cm-3       

Забелешка: додадете колони, ако е потребно 

Тестирана супстанција: 

Тестирана почва: 

Содржина на сува маса на почвата (105 oC 12 ч): 
................................................................ % 

Температура: ............................................................................................................  oC 

Баланс на масата 

 Симбол Единици     

Бр. на кивета       

Измерена почва — g     

Почва: сува маса msoil g     

Волумен на вода во измерена 
почва (пресметан) 

VWS ml     

Волумен на раст. 0,01 M CaCl2 за 
урамнотежување на почвата 

 ml     

Волумен на матичен раствор  cm3     

Вкупен волумен на вод. фаза во 
контакт со почва 

V0 cm3     
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Првична ко концентрација на 
испитен раствор 

C0 µg cm-3     

Време на рамнотежа — ч     

По агитација и центрифугирање 

Конц. на испитна супстанц. во 
водна фаза, вклучувајќи 
корекција на празна мостра 

Caq
ads(eq) µg cm-3     

Време на рамнотежа teq ч     

прво разредување со растворувач 

Отстранет волумен на вод. фаза Vrec cm3     

Додаден волумен на 
растворувач 

∆V cm3     

прва екстракција со растворувач 

Сигнал при анализа на 
растворувач 

SE1 разл.     

Конц. на испитна супстанц. во 
растворувач 

CE1 µg cm-3     

Маса на супстанција 
ектрактирана од почва и од 
ѕидови на сад 

mE1 µg     

второ разредување со растворувач 

Отстранет волумен од 
растворува 

∆Vs cm3     

Додаден волумен на 
растворувач 

∆V’ cm3     

втора екстракција со растворувач 

Сигнал при анализа на фаза на 
раствор 

SE2 раз.     

Конц. на испитната супстанц. во 
растворувач 

CE2 µg cm-3     

Маса на супстанција 
ектрактирана од почва и од 
ѕидови на сад 

mE2 µg     

Вкупна маса на испитната 
суптанц., екстрактирана во две 
фази 

mE µg     

Баланс на масата MB %     
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Тестирана супстанција: 

Тестирана почва: 

Содржина на сува маса на почвата (105 oC, 12 h): ................................................. % 

Температура: ............................................................................................................  oC 

 
 
 

Адсорпциони изотерми 

 Симбол Единици         

Бр. на кивета           

Измерена почва — g         

Почва: сува маса E g         

Волумен на вода во 
измерена почва 
(пресметан) 

VWS cm3         

Волумен на раст. 0,01 
M CaCl2 за 
урамнотежување на 
почвата 

 cm3         

Додаден волумен од 
матичниот раствор 

 cm3         

Вкупен волумен на 
вод. фаза во контакт 
со почва (пресметан) 

V0 cm3         

Концентриран раствор C0 µg cm-3         

Време на рамнотежа — h         

По агитација и центрифугирање 

Конц. на испитна 
супстанц. во вод. 
фаза, вклучувајќи 
корекција на празна 
мостра 

Caq
ads(eq) µg cm-3         

Температура  oC         

Маса на адсорпција по 
единица почва 

Cs
ads (eq) µg g-1         

Регресивна анализа:: 

вредност на KF
ads: 

вредност на l/n: 

регресивен коефициент r2: 
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Тестирана супстанција: 

Тестирана почва: 

Содржина на сува маса на почвата (105 oC, 12 h): ................................................. % 

Следена аналитичка методологија:  Индиректен    □  Паралелен   □  Сериски     □ 

Тест за десорпција 

 Симбол Единици Временск
и 
интервал

Временск
и 
интервал

Временск
и 
интервал 

Временск
и 
интервал 

Бр. на киветашто доаѓа од фаза 
на адсорпција 

      

Маса на супстанцијата, 
адсорбирана над почвата за 
време на адсорпциона 
рамнотежа 

ms
ads (eq) µg     

Отстранет волумен на вод. 
фаза, заменет со 0,01 M CaCl2 

VR cm3     

Вкупен волумен на 
вод. фаза во контакт 
со почва 

PM 

SM 

V0 

VT 

cm3 

cm3 

    

маса на испитната супстанц., 
оставена од адсорпционата 
рамнотежа поради нецелосна 
замена на волумен 

maq
A µg     

 
 

Десорпциона кинетика 

 Симбол Единици Временск
и 
интервал

Временск
и 
интервал

Временск
и 
интервал 

Временск
и 
интервал 

Измерена маса на 
супстанцијата, десорбирана од 
почва за време ti 

mm
des(ti) µg     

PM Vr
i cm3     Волумен на 

растворот, земен од 
кивета (i) за мерење 
на супстанцијата за 
испитување SM va

D cm3     

Маса на супстанција, 
десорбирана од почва за 
време ti (пресметана) 

maq
des (ti) µg     

Маса на супстанција, 
десорбирана од почва за 
временски интервал Δti 
(пресметана) 

maq
des(∆ti) µg     
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Процент на десорпција 

Десорпција за време ti Dti %     

Десорпција за временски 
интервал Δti 

D∆ti %     

Видлив коефициент на 
десорпција 

Kdes      

PM: паралелен метод 

SM: сериски метод 

 

В.19. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА АДСОРПЦИЈА (KOC) КАЈ ПОЧВА И 
ТАЛОГ ОД ТЕЧЕН ОТПАД СО УПОТРЕБА НА ВИСОКО ЕФИКАСНА ТЕЧНА 

ХРОМАТОГРАФИЈА (ХПЛЦ) 
1. МЕТОД 

Овој метод е идентичен со OECD TG121 (2001). 

1.1. ВОВЕД 

Однесувањето на супстанциите за време на сорпција во почва или талозите од 
течните отпади, може да се опишат преку параметри, коиштто се експериментално 
одредени преку средствата на тест методот В.18. Важен параметар е коефициентот 
на адсорпција, којшто се дефинира како однос меѓу концентрацијата на супстанцијата 
во почвата/талог и концентрацијата на супстанцијата во воден раствор за време на 
адсорпциона рамнотежа. Коефициентот на адсорпција, нормализиран до содржината 
на органски јаглерод во почвата  Koc е корисен индикатор на сврзувачката способност 
на хемиските или органските честички на почвата и талогот од течен отпад и 
овозможува да се направи споредба меѓу хемикалиите.  Овој параметар може да се 
процени преку корелација на растворливоста во вода и коефициентот на поделба на 
вода/n-октанол (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). 

Методот на вршење на експериментот, опишан во овој тест, употребува БТХ за 
проценување на коефициентот на адсорпција Koc во почва и во талог од течен отпад 
(8). Проценувањата се посигурни од оние на пресметките од QSAR (9). Како метод на 
процена, не може целосно да ги замени експериментите за рамнотежа на сериите, 
употребени во тест методот В18. Меѓутоа, проценетиот Koc може да е корисен за 
избирање на соодветни параметри за истражување на адсорпција/десорпција, според 
тест методот В.18 преку пресметување на Kd (коефициент на распространување) или 
Kf (Фројндлихов коефициент на адсорпција) според равенка 3 (види Оддел 1.2). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Kd: кофициентот на распространување се дефинира како однос на концентрација за 
време на рамнотежа C на растоврена супстанцијата за испитување во двофазен 
систем, којшто содржи сорбент (почва или талог од течен отпад) и водна фаза; тој е 
со многу мала вредност кога концентрациите во двете фази се зирезени врз основа 
на тежина/тежина. Во случај кога е дадена концентрација во водна фаза врз основа 
на теина/волумен, тогаш единиците се ml· g-1. Kd може да варира со својства на 
сорбент и може да е зависен од концентрацијата. 

 
(1) 
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МК јазик 

почва 

вода 

талог 

каде што: 

Csoil = концентрација на супстанцијата за испитување во почва за време на рамнотежа 
(μg· g-1) 

Cталог = концентрација на супстанцијата за испитување во талог за време на 
рамнотежа (μg· g-1) 

Caq = концентрација на супстанцијата за испитување во водна фаза за време на 
рамнотежа (μg· g-1, μg· ml-1). 

Kf: Фројндлиховиот коефициент на адсорпција се дефинира како концентрација на 
супстанцијата за испитување во почва или талог  (x/m) кога концентрацијата за време 
на рамнотежа Caq во водна фаза е еднаква на еден; единиците се μg.g-1 сорбент. 
Вредноста може да варира со својства на сорбент. 

 
(2) 

каде што: 

x/m = количеството на супстанцијата за испитување x (μg), адсорбирано од 
количеството на сорбент m (g) за време на рамнотежа 

1/n = пад на Фројндлиховиот адсорпционен изотерм 

Cвода = концентрација на супстанцијата за испитување во водна фаза за време на 
рамнотежа equilibrium (μg· ml- 1) 

 
Koc: коефициентот на распространување (Kd) или Фројндлиховиот коефициент на 
адсорпција (Kf), нормализиран до содржината на органски јаглерод (foc) на сорбент; 
особено за нејонизираните хемикалии, тој е приближен индикатор за степенот на 
адсорпција меѓу супстанција и сорбентот и овозможува да се направи споредба меѓу 
различните хемикалии. Во зависност од димензијата на Kd и Kf, Koc може да е со 
многу мала вредност или има единици ml· g-1 или μg· g-1 органски честички. 

 
(3) 

МК јазик 

без измена или во 

или 

Односот меѓу Koc и Kd не е секогаш линеарен и тогаш Koc вредностите може да 
варираат од почва до почва, но нивната варијабилност е многу намалена во 
споредба со Kd или Kf вредностите. 

Коефициентот на адсорпција (Koc) се добива од коефициентот на искористување на 
моќноста (k') во зависност од кривата за калибрација на log k' во споредба со log Koc 
од избраните референтни соединенија 
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(4) 

каде што: 

tR = БТХ време на одржување на тестот и референтната супстанција (минути);t0 = БТХ 
време на прекин (минути) (види Оддел 1.8.2). 

 
 

POW: коефициентот на поделба октанол-вода се дефинира како однос на 
концентрациите на растворената супстанција во n-октанол и вода; тој е со многу мала 
вредност. 

 
(5) 

МК јазик 

октанол 

вода 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Структурната формула, чистотата и константата на дисоцијација (ако е соодветно) 
треба да се знае пред употреба на методот. Корисни се информациите за 
растворливоста во вода и органските растворувачи, за коефициентот на поделба 
октанол-вода и за карактеристиките на хидролиза. 

За да корелираат измерените ХПЛЦ-податоци за одржување на супстанцијата за 
испитување со неговиот коефициент на адсорпција Koc, треба да се направи графикон 
на калибрација на log Koc во споредба со log k’. Се употребуваат минимум шест 
референтни точки, најмалку една од горната или една од долната очекувана 
вредност на супстанцијата за испитување. Точноста на методот ќе биде значително 
подобрен, ако се употребуваат референтни супстанции, коишто се структурно 
поврзани со супстанцијата за испитување. Ако не се достапни такви податоци, тогаш 
корисникот избира соодветни супстанции за калибрација. Во овој случај се избира 
поосновна мрежа на структурни хетерогени супстанции. Супстанциите и Koc-
вредностите, коишто може да се употребуваат, се наведени во прилогот во Табела 1 
за талог од течен отпад и во Табела 3 за почва. Се наведуваат причини за избор на 
други супстанции за калибрација. 

1.4. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

ХПЛЦ се врши со аналитички колони, спакувани со комерцијално достапен 
цијанопропилна цврста фаза, што содржи липофилна и поларни групи. Се употребува 
умерено поларна стационарна фаза, чија основа ја чини силикагел: 

—O—Si                             —CH2 — CH2 — CH2                           — CN 

силикагел                                  неполарен дел                       поларен дел 

Начелото на тест методот е сличен на методот за тестирање A.8 (Коефициент на 
распределување, ХПЛЦ метод). Додека поминува низ колоната заедно со мобилната 
фаза, супстанцијата за испитување е во интеракција со стационарната фаза. Како 
резултат на поделбата меѓу мобилната и стационарната фаза, супстанцијата за 
испитување се забавува. Двојниот состав на стационарната фаза, чиишто поларни и 
неполарни делови овозможуваат интеракција на поларните и неполарните групи од 
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молекулите на сличен начин како во случајот со органските материи во матрицата 
почва/талог од течен отпад. Ова овозможува да се создаде однос меѓу времето на 
одржување на колоната и коефициентот на адсорпција на органските материи. 

pH има значително влијание врз однесувањето за време на адсорпција, особено кај 
поларните супстанции. Кај земјоделските почви или резервоари од местата каде што 
се обработува талогот,  pH обично варира меѓу pH 5,5 and 7,5. Кај супстанции што 
може да се јонизираат, треба да се извршат два теста со јонизирана и нејонизирана 
форма со соодветен пуфер раствор, но само во случаи кога најмалку 10 % од 
испитното соединение ќе се дисоцира во pH од 5,5 до 7,5. 

Бидејќи односот меѓу одржувањето на ХПЛЦ колоната и коефициентот на адсорпција 
се употребува само за проценување, не се бара квантитативен аналитички метод и 
само е потребно одредување на времето на одржување. Ако е достапна соодветна 
група на референтни супстанции и ако може да се употребат стандардни 
експериментални услови, методот обезбедува брз и ефикасен начин за проценување 
на коефициентот на адсорпција Koc. 

1.5. ПРИМЕНА НА ТЕСТОТ 

ХПЛЦ методот се применува за хемиски супстанции (необележани или обележани), 
за коишто постои соодветен систем за откривање (на пр. спектрометар, радиоактивен 
детектор) и коишто се доволно стабилни за време на експериментот. Тој може да е од 
особена корист кај хемикалии, што потешко се истражуваат во други 
експериментални системи (т.е. испарливи супстанции; супстанции коишто не се 
ратворливи во вода при концентрација, којашто може аналитички да се измери; 
супстанции со висока сродство од површината на инкубацискиот систем). Методот 
може да се употреби за смеси, коишто дават неразделни елуирани линии. Во таков 
случај, се наведуваат горните и долните граници на log Koc вредностите на 
соединенијата на испитната смеса. 

Примесите може понекогаш да создадат проблеми во толкувањето на резултатите од 
ХПЛЦ, но тие не се од големо значење се додека супстанцијата за испитување може 
аналитички јасно да се идентификува и  да се оддели од примесите. 

Методот е валиден за супстанциите наведени во Табела 1 во прилогот и исто така се 
применува за различни други хемикалии што припаѓаат на следниве хемиски класи: 

— ароматични амини (на пр. трифлуралин, 4-хлороанилин, 3,5-динитроаналин, 4-
метиланилин, N-метиланилин, 1-нафтиламин), 

— ароматични естри на карбоксилни киселини (на пр. метилестер на бензоева 
киселина, 3,5-естер на динитробензоева киселина), 

— ароматични хидрокарбони (на пр. толуол, ксилен, етилбензен, нитробензен), 

— естри на арилоксифеноксипропиоинска киселина (на пр. диклофоп-метил, 
феноксапроп-етил, феноксапроп-P-етил),  

—бензимидазол и имидазол фунгициди (на пр. карбендазим, фуберидазол, 
триазоксид), 

— амиди на карбоксилни киселини (на пр. 2-хлоробензамид, N,N-диметилбензамид, 
динитробензамид, N-метилбензамид, 2-нитробензамид, 3-нитробензамид), 

— хлорирани јаглеводороди (на пр. ендосулфан, дихлордифенилтрихлороетан, 
квинтозен, 1,2,3-трихлоробензен), 

— органофосфорни инсектициди (на пр. азинфос-метил, дисулфотон, фенамифос, 
изофенфос, пиразофос, сулпрофос, триазофос), 

— феноли (на пр. фенол, 2-нитрофенол, 4-нитрофенол, пентахлорофенол, 2,4,6- 
трихлорофенол, 1-нафтол), 
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— фенилуреа деривати (на пр. изопротурон, монолинурон, пенсикурон), 

— пигментни бои (на пр. Acid Yellow 219, Basic Blue 41, Direct Red 81), 

— полиароматски јаглеводороди (на пр. аценафтен, нафталин), 

— 1,3,5-триазин хербициди (на пр. прометрин, пропазин, симазин, тербутрин), 

— триазол деривати (на пр. тебуконазол, тридимефон, традименол, трипенфенол). 

Методот не се применува за супстанции, коишто реагираат или со елуентот или со 
стационарната фаза. Исто така, не се применува за супстанции, коишто се во 
интеракција на специфичен начин со неоргански соединенија (на пр. формирање на 
група комплекси со глинени минерали). Методот може да не функционира за 
површински активни супстанции, неоргански соединенија и умерени или силни 
органски киселини и бази. Може да се одредат Log Koc вредностите со опсег од 1,5 до 
5,0. Супстанциите што може да се јонизираат треба да се измерат со употреба на 
пуферизирана мобилна фаза, но треба да се внимава за да се избегне преципитација 
на пуфер соединенија или супстанцијата за испитување. 

1.6. КРИТЕРИУМ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.6.1. Точност 
Обично, коефициентот на адсорпција на супстанцијата за испитување може да се 
процени со +/- 0,5 log единица на вредноста, одредена со методот за рамнотежа во 
групата (види Табела 1 во прилогот). Поголема сигурност може да се постигне, ако 
употребените референтни супстанции се структутно поврзани со супстанцијата за 
испитување. 

1.6.2. Повторливост 
Одредувањата треба да се прават најмалку двапати. Вредностите на log Koc добиени 
од индивидуалните мерења треба да се во опсег од 0,25 log единица. 

1.6.3. Репродуктивност 
Искуството стекнато досега во примената на методот ја подржува неговата 
валидност. Испитувањето на ХПЛЦ методот, со употреба на 48 супстанции (повеќето 
пестициди), за коишто биле достапни сигурни податоци за  Koc кај почвата што даваат 
коефициент на корелација R = 0,95 (10) (11). 

Се врши интерлабораториски тест за споредба со 11 лаборатории, што учествуваат, 
за да се подобри и да се валидизира методот (12). Резултатите се дадени во Табела 
2 од прилогот. 

1.7. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.7.1. Прелиминарна процена на коефициентот на адсорпција 

Коефициентот на поделба октанол-вода Pow (= Kow) и до одреден степен, 
растворливоста во вода може да се употребат како индикатори за степенот на 
адсорпција, особено кај нејонизираните супстанции, а оттука може да се употребат кај 
прелиминарните податоци. различни корисни корелации биле објавени кај повеќе 
групи на хемикалии (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). 

1.7.2. Апаратура 

Потребен е течен хроматограф, опремен со пумпа без вибрации и соодветен уред за 
откривање. Се препорачува употреба на инјекционен вентил со инјекциона јамка. Се 
употребуваат хемиски поврзани смоли со комерцијален цијанопропил на базата на 
кварц (на пр. Хиперсил и Зорбакс CN). Безбедносната колона од истиот материјал 
може да се постави меѓу системот за инјектирање и аналитичката колона. Колоните 
од различни набавувачи може значително да варира во нивната ефикасност за 
одделување. Како упатство, треба да се постигнат следниве фактори за капацитет k':  
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log k'> 0,0 за log Koc = 3,0 и log k' > — 0,4 за log Koc = 2,0, која се употребува 
метанол/вода 55/45 % како мобилна фаза. 

1.7.3. Мобилни фази 

Биле тестирани неколку мобилни фази и се препорачуваат следниве две: 

— метанол/вода (55/45 % v/v) 

— метанол/0,01M цитрат-пуфер pH 6,0 (55/45 % v/v) 

Се употребуваат на метанол со ХПЛЦ степенот на чистота и дестилирана вода или 
цитрат-пуферот за да се подготви растоврувачот за елуирање. Пред употреба, 
смесата се дегазира. Се употребува изократско елуирање.Ако метанолот/ водните 
мешавини не се соодветни, може да се употребат други органски растворувачи/водни 
мешавини, на пр. етанол/вода или ацетонитрил/водни мешавини. За соединенија што 
може да се јонизираат за да се стабилизира pH, се препорачува употреба на пуфер 
раствор. Треба да се внимава за да се ибегне преципитација на солта и деградација 
на колоната, што може да се случи кај некои органска фаза/пуфер мешавини. 

Не може да се употребуваат адитиви како јонски пар реагенси, бидејќи тие може да 
имаат ефект врз својствата на сорпцијата во стационарната фаза. Таквите измени на 
стационарната фаза може да се неповратливи. Поради овие причини, задолжително 
е експериментите што употребуваат адитиви да се вршат во одвоени колони. 

1.7.4. Растворливи супстанции 

Испитните и референтните супстанции треба да се растворат во мобиланата фаза. 

1.8. ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ 

1.8.1. Услов за тестирање 

Температурата за време на мерењата треба да се запишува. Силно се препорачува 
употреба на посебна колона за контрола на температурата за да се гарантираат 
константни услови за време на калибрацијата и вршењето на процената и мерењето 
на супстанцијата за испитување. 

1.8.2. Одредување на времето на прекин to 

За одредување на времето на прекин to, може да се употребат два различни метода 
(види Оддел 1.2). 

1.8.2.1. Одредување на времето на прекин to преку хомологени серри 

За оваа постапка е докажано дека дава сигурни резултати и стандардизирани 
вредности to. За детали види Метод за тестирање A.8: Коефициент на поделба (n-
октанол/вода), ХПЛЦ методот. 

1.8.2.2. Одредување на времето на прекин to преку инертни супстанции, 
коишто не се задржани во колоната 

Овааа техника се базира врз инјектирањето на растворите од формамид, уреа или 
натриум нитрат. Мерењата се вршат најмалку двапати. 

1.8.3. Одредување на времето на задржување tR 

Референтните супстанции треба да се изберат како што е опишано во Оддел 1.3. Тие 
може да се инјектираат како мешан стандард, за да се одреди нивното време на 
задржување, доколку е потврдено дека времето на задржување на секој референтен 
стандард не влијае од присуството на други референтни стандарди.  Калибрацијата 
се врши во редовни интервали најмалку двапати дневно со цел да се земат предвид 
неочекованите промени во колоната што се употребува. За да се потврди дека 
времето на задржување не се променило и за да се постигнат најдобри резултати, 
инјектирањата за калибрација треба да се вршат пред и по инјетирањето на 
супстанцијата за испитување. Испитните супстанции се инјектираат одделно во 
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кванитет колку што е можно помал (за да се избегне претрупување во колоната) и се 
одредува нивното време на задржување.  

Со цел да се зголеми сигурноста во мерењето, треба да се прават најмалку две 
одредувања. Вредностите на log Koc добиени од индивидуалните мерења треба да се 
во опсег од 0,25 log единица. 

1.8.4. Процена 

Факторите на капацитет k' се пресметуваат од времето на прекин to и времето на 
задржување tR од избраните референтни супстанции според равенка 4 (види 1.2). 
Потоа, податоците за log k' на референтните супстанции графички се прикажуваат во 
споредба со нивните log Koc вредности од експериментите за рамнотежа во групата, 
дадени во Табелите 1 и 3 од прилогот. Затоа, со употреба на овој графички приказ, 
log k' вредноста на супстанцијата за испитување се употребува за да се одреди 
нејзината log Koc вредност. Ако фактичките резултати покажуваат дека log Koc на 
супстанцијата за испитување е надвор од опсегот на цалибрација, тестот треба да се 
повтори со употреба на различни, посоодветни референтни супстанции. 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот треба да ги вклучи следниве информации: 

— идентификацијата на испитните и референтните супстанции и нивната чистота 
и pKa вредностите ако е релеватно, 

— опис на опремата и условите за работа, на пр. видот и димензијата на 
аналитичката (и безбедносната) колона, средствата за откривање, мобилната фаза 
(однос на компонентите и pH), опсегот на температура за време на мерењата, 

— времето на прекин и употребениот метод за неговото одредување, 

— квантитетот на испитните и референтните супстанции, воведени во колоната, 

— времето на задржување на референтните соединенија, употребени за 
калибрација, 

— детали за соодветната регресиона крива (log k' во споредба со log Koc) и 
графикон на регресионата крива, 

— просечни податоци за задржувањето и проценетата вредност d log Koc кај 
соединението за тестирање, 

— хроматограми. 
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Прилог 

Табела 1 

Споредба на вредностите на Koc кај почва и талог од течен отпад и 
пресметаните вредности од ХПЛЦ методот за проверка (1), (2) 

супстанција CAS-Бр. log Koc на 
талози 
од течни 
отпади 

log Koc на 
ХПЛЦ 

∆ log Koc на 
почва 

log Koc на 
ХПЛЦ 

∆ 

Атразин 1912-24-9 1,66 2,14 0,48 1,81 2,20 0,39 

Линурон 330-55-2 2,43 2,96 0,53 2,59 2,89 0,30 

Фентион 55-38-9 3,75 3,58 0,17 3,31 3,40 0,09 

Монурон 150-68-5 1,46 2,21 0,75 1,99 2,26 0,27 

Фенантрен 85-01-8 4,35 3,72 0,63 4,09 3,52 0,57 

Бензоева киселина 
фенилестер 

93-99-2 3,26 3,03 0,23 2,87 2,94 0,07 

Бензамид 55-21-0 1,60 1,00 0,60 1,26 1,25 0,01 

4-Нитробензамид 619-80-7 1,52 1,49 0,03 1,93 1,66 0,27 

Ацетанилид 103-84-4 1,52 1,53 0,01 1,26 1,69 0,08 

Анилин 62-53-3 1,74 1,47 0,27 2,07 1,64 0,43 

2,5-Дихлороанилин 95-82-9 2,45 2,59 0,14 2,55 2,58 0,03 
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(1) W. Kördel, D. Hennecke, M. Herrmann, (1997) Application of the ХПЛЦ-screening method for the 
determination of the adsorption coefficient on sewage sludges. Chemosphere, 35(1/2), p. 121-128. 

(2) W. Kördel, D. Hennecke, C. Franke, (1997) Determination of the adsorption-coefficients of organic 
substances on sewage sludges. Chemosphere, 35 (1/2), p. 107-119. 

 

Табела 2 

Резултати од интерлабораторискиот тест за споредба (11 лаборатории, што 
учествуваат, вршен за да се подобри и да се валидира ХПЛЦ - методот (1) 

  log Koc Koc log Koc 

супстанција CAS-Бр.    

 

 

 

 

  

  [OECD 106] [БТХ-метод] 

Атразин 1912-24-9 1,81 78 ± 16 1,89 

Монурон 150-68-5 1,99 100 ± 8 2,00 

Трипентенол 77608-88-3 2,37 292 ± 58 2,47 

Линурон 330-55-2 2,59 465 ± 62 2,67 

Фентион 55-38-9 3,31 2062 ± 648 3,31 

(1) W. Kördel, G. Kotthoff, J. Müller (1995). ХПЛЦ-screening method for the determination of the 
adsorption coefficient on soil-results of a ring test. Chemosphere, 30(7), 1373-1384. 

 

Табела 3 

Препорачани референтни супстанции за ХПЛЦ методот за проверка, врз основа 
на податоците за адсорпија на почвата. 

Референтна 
супстанција 

CAS-Бр. log Koc 
проселни 
вредности 

од 
рамнотежат
а во групата

број на Koc 
податоци 

log S.D. извор 

Ацетанилид 103-84-4 1,25 4 0,48 (а)  

Фенол 108-95-2 1,32 4 0,70 (а)  

2-нитробензамид 610-15-1 1,45 3 0,90 (б)  

N.N-
диметилбензамид 

611-74-5 1,52 2 0,45 (а)  
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4-метилбензамид 619-55-6 1,78 3 1,76 (а)  

Метилбензоат 93-58-3 1,80 4 1,08 (а)  

Атразин 1912-24-9 1,81 3 1,08 (в)  

Изопротурон 34123-59-6 1,86 5 1,53 (в)  

3-нитробензамид 645-09-0 1,95 3 1,31 (б)  

Анилин 62-53-3 2,07 4 1,73 (а)  

3,5-
Динитробензамид 

121-81-3 2,31 3 1,27 (б)  

Карбендазим 10605-21-7 2,35 3 1,37 (в)  

Триадименол 55219-65-3 2,40 3 1,85 (в)  

Триазоксид 72459-58-6 2,44 3 1,66 (в)  

Триазофос 24017-47-8 2,55 3 1,78 (в)  

Линурон 330-55-2 2,59 3 1,97 (в)  

Нафталин 91-20-3 2,75 4 2,20 (а)  

Ендосулфан-диол 2157-19-9 3,02 5 2,29 (в)  

Метиокарб 2032-65-7 3,10 4 2,39 (в)  

Acid Yellow 219 63405-85-6 3,16 4 2,83 (а)  

1,2,3-
Трихлоробензен 

87-61-6 3,16 4 1,40 (а)  

y-HCH 58-89-9 3,23 5 2,94 (а)  

Фентион 55-38-9 3,31 3 2,49 (в)  

Direct Red 81 2610-11-9 3,43 4 2,68 (а)  

Пиразофос 13457-18-6 3,65 3 2,70 (в)  

α-Ендосулфан 959-98-8 4,09 5 3,74 (в)  

Диклофоп-метил 51338-27-3 4,20 3 3,77 (в)  
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Фенантрен 85-01-8 4,09 4 3,83 (а)  

Basic Blue 41 (смеса) 26850-47-5 
12270-13-2 

4,89 4 4,46 (а)  

DDT 50-29-3 5,63 1 — (б)  

(а) W. Kördel, J. Müller (1994). Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten organischer 
Chemikalien mit der ХПЛЦ. UBA R & D Report No.106 01 044 (1994). 

(б) B.V. Oepen, W. Kördel, W. Klein., (1991) Chemosphere, 22, p. 285-304. 

(в) Податоци обезбедени од страна на индустријата. 

 
В.20 ТЕСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА НА DAPHNIA MAGNA 

1. МЕТОД 

Овој тест метод за репродуктивна токсичност е идентичен со OECD TG 211 (1998). 

1.1. ВОВЕД 

Примарната цел на тестот е да го процени ефектот на хемикалиите врз 
репродуктивната способност на Daphnia magna. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ И ЕДИНИЦИ 

Матични животни: се оние женки Daphnia, присутни на почетокот од тестот, и кај кои 
се испитува репродуктивната способност. 

Подмладок: се младите Daphnia, коишто произлегуваат од матичните животни во 
текот на тестот. 

Најниската концентрација на забележано влијание (НКНЗВ): е најниската 
тестирана концентрација, каде е забележано дека супстанцијата има статистички 
значајни ефекти врз репродуктивната способност и родителската смртност (на р 
<0,05), во споредба со контролата, во рамки на определена изложеност. Меѓутоа, 
сите испитни концентрации над НКНЗВ треба да имаат штетно влијание еднакво или 
поголемо од оние што се забележани за време на НКНЗВ. Кога овие два услова не 
може да се исполнат, треба да се даде целосно објаснување за тоа како НКНЗВ (а 
оттаму и КННВ) се избира. 

Концентрација на незабележано влијание (КННВ) (NOEC): е испитната 
концентрација, непосредно под НКНЗВ, којшто со споредба со контролата, 
статистички нема значајни ефекти (p < 0,05), во рамки на определена изложеност. 

ECx: е концентрацијата на супстанцијата за испитување, растворена во вода, што 
резултира во x % намалување во репродуктивноста на Daphnia magna, во рамки на 
определена изложеност. 

Стварна брзина на раст: е мерка за раст на популација, што ја интегрира 
репродуктивната способност и смртноста на одредена возраст (20) (21) (22). Во 
состојба на постојана популација таа е нула. Кај популации што се зголемуваат, таа е 
позитивна и кај популации што се намалуваат. таа е негативна. Второто не е 
одржливо и на крајот ќе дојде до исчезнување. 

Граница на откривање: е најниската концентрација, што може да се открие, но не 
може да се утврди квантитативно. 
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Граница на одредување: е најниската концентрација, што може да се измери 
квантитативно. 

Смртност: животното се запишува како мртво, кога тоа е неподвижно, т.е. кога не е 
способно да плива или не се забележува движење на надворешните органи или 
стомакот, по 15 секунди после нежна агитација на кадичката за тестирање. (Ако се 
употребува друга дефиниција, таа треба да се наведе заедно со нејзиното 
упатување). 

1.3. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Младите женки Daphnia (матичните животни), на возраст помалку од 24 часа од 
почетокот на тестот, се изложуваат на супстанцијата за испитување, додадена во 
водата во различни концентрации. Тестот трае 21 ден. На крајот од тестот, се 
проценува вкупниот број на жив подмладок, којшто произлегува од матично животно, 
коешто е живо на крајот од тестот. Ова значи дека младите индивидуи, коишто 
произлегуваат од возрасните поединци, коишто умираат за време на тестот се 
исклучуваат од пресметките. Репродуктивната способност на матичните животни 
може да се изразат на други начини (на пр. број на жив подмладок, којшто 
произлегува од животно по ден, од првиот ден кога се наблудува подмладокот), но 
овие треба да се наведат како дополнување на вкупниот број на млади индивидуи, 
коишто произлегуваат од матично животно, коешто е живо на крајот од тестот. 
Репродуктивната способност на животните, изложени на супстанцијата за испитување 
се споредува со онаа на контролните животни, со цел да се одреди најниската 
концентрација на забележано влијание (НКНЗВ) и оттаму концентрацијата на 
незабележано влијание (КННВ). Како дополнување и колку што е можно, податоците 
се анализираат со употреба на  регресивен модел, со цел да се процени 
концентрацијата, што би причинило x % намалување во репродуктивната способност 
(т.е. EC50, EC20, или EC10). 

Исто така, треба да се запишат преживените матични животни и времето на 
појавување на првото потомство. Исто така, може да се истражуваат други влијанија 
врз параметрите поврзани со супстанцијата, како што е растот (на пр. должина) и 
можната внатрешна брзина на зголемување. 

1.4. ИНФОРМАЦИИ  ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

Резултатите од тестот за акутна токсичност (види Метод В.2, Дел I), вршен со Daphnia 
magna, треба да се на располагање. Резултатот може да биде корисен при зибирање 
на соодветен опсег на испитни концентрации за време на тесовите за репродукција. 
Растворливоста во вода и притисокот на пареата на супстанцијата за испитување 
треба да е позната и треба да е на располагање сигурен аналитички метод за 
квалификација на супстанцијата во испитните раствори со наведена ефикасност на 
обновување и граница на одредување. 

Информациите за супстанцијата за испитување, коишто може да корисни при 
определување на условите за тестирање ја вклучуваат структурната формула, 
чистота на супстанцијата, стабилноста на светлина, стабилноста под условите за 
тест, pKa, Pow и резултатите од тестот за подготвена биоразградливост (види Метод 
В.4). 

1.5. ВАЛИДНОСТ НА ТЕСТОТ 

За да биде тестот валиден, треба да се задоволат следниве критериуми во 
контролите: 

— смртноста на матичните животни (женки Daphnia) не треба да надмине 20 % на 
крајот од тестот, 

— просечниот број на жив подмладок, којшто произлегува од матичното животно што 
преживува на крајот од тестот е  ≥ 60. 
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1.6. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

Садовите за тестирање и другата апаратура, којашто доаѓа во допир со испитните 
раствори треба да се направени целосно од стакло или друг хемиски инертен 
материјал. Садовите за тестирање, обично се стаклени лабораториски чаши. 

Дополнително, некоја или целата следна опрема ќе се бара: 

— оксиметар (со микроелектрод или друга соодветна опрема за мерење на 
растворениот кислород во мостри со низок волумен), 

— адекватна апаратура за контрола на температурата, 

— pH-метар, 

— опрема за одредувањето на тврдоста на водата, 

— опрема за одредувањето на вкупната концентрација на органски јаглерод (TOC) во 
вода или опрема за одредувањето на хемиската побарувачка на кислород (COD), 

— адекватна апаратура за контрола на режимот на светлина и мерењето на 
интензитетот на светлина. 

1.6.2. Организми за тестирање 

Видовите коишто ќе се употребуваат за тестот се Daphnia magna Straus. Други 
Daphnia видови може да се употребат, доколку тие ги исполнуваат критериумите за 
валидност, каде што е соодветно (критериумите за валидност во однос на 
репродуктивната способност во контролите треба да се релевантни за Daphnia 
видовите). Ако се употребуваат други видови Daphnia, тие треба јасно да се 
идентификуваат и да се оправдаат причните за нивната употреба. 

По можност, клонот треба да се идентификува преку генотипизација. Истражувањето 
(1) покажува дека карактеристиката за репродуктивност на Клон А (којашто потекнува 
од IRCHA во Франција) (3), постојано ги задоволува критериумите за валидност на 
среден помладок од ≥ 60 по матично животно што преживува кога се одгледува под 
условите, опишани во овој метод. Меѓутоа, други клонови се прифатливи, доколку 
Daphnia културата покажува дека ги исполнува критериумите за валидност за тест. 

На почетокот од тестот, животните треба да се на возраст помалку од 24 часа и не 
треба да се од првата генерација. Тие треба да водат потекло од здрав род (т.е. да 
не покажуваат знаци на стрес како што е висока смртност, присуство на мажјаци и 
ефипија, доцнење при создавање на прво потомство, безбојни животни итн.). 
Матичното животно може да се чува под услови за одгледување (светлина, 
температура, средина, хранење и животни по единица волумен) слични на оние, 
коишто ќе се употребуваат за тестот. Ако средината за одгледување на Daphnia, 
којашто се употребува за тестот е различна на онаа употребена за рутинското 
одгледување на Daphnia, добро е да се вклучи период на аклиматизација, обично 
околу 3 недели (т.е. една генерација) пред тестот, за да се избегне подложување на 
стрес на матичните животни. 

1.6.3. Медиум за тестирање 

Се препорачува да се употребува целосно дефиниран медиум за овој тест. Ова може 
да ја избегне употребата на адитиви (на пр. алги, екстракт од почва итн.), коишто се 
тешки за карактеризација и оттаму ја подобруваат можноста за стандардизација меѓу 
лабораториите. За оваа цел, создадени се соодветни Elendt M4 (4) и M7 
медиуми(види Прилог 1). Меѓутоа, прифатливи се други медиуми (на пр. (5) (6)), 
доколку одгледувањето на Daphnia покажува дека ги исполнува критериумите за 
валидност на тестот. 
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Ако се употребуваат медиуми, коишто вклучуваат недефинирани адитиви, овие 
адитиви треба јасно да се определат и да се обезбедат информации за извештајот од 
тестирањето за составот, особено во поглед на содржината на јаглерод, бидејќи тоа 
може да придонесе во определувањето на исхраната. Се препорачува вкупната 
концентрација на органски јаглерод (TOC) и/или хемиската потрошувачка на кислород 
(COD) на матичната линија  и да се направи процена на уиделот на TOC/COD на 
медиумот за тестирање. Се препорачува TOC нивоата на медиумот (т.е. пред 
додавањето на морските алги) да се под 2 mg/l (7). 

Кога се тестираат супстанции што содржат метали, важно е да се знае дека составот 
на медиумот за тестирање (на пр. цврстина, способност за хелирање) може да влијае 
на проценката на токсичност на супстанцијата која се  испитува. Поради оваа 
причина, пожелно е медиумот да е целосно дефиниран. Меѓутоа, до сега, 
единствените целосно дефинирани медиуми, за којашто се знае дека е погодна да 
одгледување на of Daphnia magna се Elendt M4 and M7. Двата медиума содржат агенс 
за хелатирање EDTA. Истражувањето покажува (2) дека ‘видливата токсичност’ на 
кадмиум е генерално пониска, кога тестот за репродукција се врши при M4 и M7 
медиуми, во споредба со средини што не содржат EDTA. Затоа, не се препорачуваат 
M4 и M7 за тестирање на супстанции што содржат метали и исто така треба да се 
избегнат други медиуми што содржат агенси за хелатирање. За супстанции што 
содржат метали, пожелно е да се употребува алтернативен медиум како што е на пр. 
тврдата свежа вода, регенерирана по ASTM (7), којашто не содржи EDTA, со додаден 
екстракт од алги (8). Ова комбинација на тврдата свежа вода, регенерирана по ASTM 
и екстрактот од алги е исто така соодветен за долгорочно одгледување и тестирање 
на Daphnia magna (2), иако се уште се врши блага хелатирачка активност, поради 
органската компонента во додадениот екстракт од алги. 

На почетокот и за време на тестот, концентрацијата на растворен кислород треба да 
е над 3 mg/l. PH треба да е во опсегот 6-9 и обично не треба да варира повеќе од 1,5 
единици за секој тест. Се препорачува тврдост над 140 mg/l (како CaCO3). Тестовите 
на ова ниво и над, покажуваат дека репродуктивноста е во согласност со 
критериумите за валидност (9) (10). 

1.6.4. Испитни раствори 

Испитните раствори на избраните концентрации обично се подготвуваат преку 
разредување на матичниот раствор. Матичните раствори треба по можност да се 
подготват преку растворање на супстанцијата во средината за тестирање. 

Со цел да се добие соодветно концентриран матичен раствор, во некои случаи може 
да се бара употреба на органски растворувач или средства за диспергирање, но 
треба да се вложат сите напори за да се избегне употреба на такви материјали.  
Примери на соодветни растворувачи се ацетон, етанол, метанол, диметилформамид 
и триетиленгликол. Примери на соодветни дисперзанти се Cremophor RH40, 
метилцелулоза 0,01 % и HCO-40. Во секој случај, супстанцијата за испитување во 
испитните раствори не треба да ја надмине границата на растворливост во средината 
за тестирање.  

Растворувачите се употребуваат за да се добие матичниот раствор, којшто може да 
се дозира точно во вода. Кај препорачаната концентрација за растворувач во крајната 
средина за тестирање (т.е. ≤ 0,1 ml/l), растоврувачите наведени погоре, нема да се 
токсични и нема да ја зголемат растворливоста во вода на супстанцијата. 

Средствата за дистегирање може да помогнат за точно дозирање и дисперзација. Кај 
препорачаната концентрација за растворувач во крајната средина за тестирање (≤ 0,1 
ml/l), дисперзантите наведени погоре, нема да се токсични и нема да ја зголемат 
растворливоста во вода на супстанцијата. 
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1.7. ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕСТОТ 

Третманите (концентрациите) треба да се распределат во садовите за тестирање и 
целото последователно ракување со садовите за тестирање треба да се направи по 
случаен распоред. Неисполнувањето на ова може да резултира со пристрасност, што 
може да се протолкува како ефект од концентрацијата. Особено, ако 
експерименталните единици се ракуваат по редот на третманот или концентрацијата, 
тогаш некои ефекти поврзани со времето, како што се заморот на операторот или 
друга грешка, може да доведе до поголеми ефекти кај повисоките концентрации. 
Освен тоа, ако постои веројатност дека резултатите од тестот се под влијание на 
првичниот услов или условот на животната средина, како што е позицијата на 
лабораторијата, тогаш треба да се размислува за прекинување на тестот. 

1.8. ПОСТАПКА 

1.8.1. Услови на изложеност 
1.8.1.1. Времетраење 

Тестот трае 21 ден. 

1.8.1.2. Концентрација 

Матичните животни се оджуваат поединечно, едно за еден сад за тестирање, со 50-
100 ml средина во секој сад. 

Понекогаш, потребни се поголеми волумени за да се исполнат барањата на 
аналитичката постапка, употребена за одредување на концентрацијата на 
супстанцијата за испитување, иако исто така се дозволува спојување на дупликатите 
за хемиска анализа. Ако се употребува волумен поголем од 100 ml, дадениот однос 
за Daphnia може ќе треба да се зголеми, за да се гарантира адекватна достапност на 
храната и усогласување со критериумите за валидност. Кај проточните тестови, може 
да се размислува за алернативно планирање, поради технички причини (на пр. 
четири групи од 10 животни во поголем волумен за тестирање), но секоја промена во 
планирањето на тестот треба да се наведе. 

1.8.1.3. Број на животни 

Кај полустатични тестови, најмалк у 10 животни, поединечно чувани за секоја 
супстанцијата за испитување и најмалку 10 животни, поединечно чувани во 
контролните серии. 

Кај проточните тестови, соодветно се покажува да се употребуваат 40 животни, 
поделени во четири групи од 10 животни за секоја испитна концентација (1). Може да 
се употребуваат помал број на организми за тестирање и се препорачува минимум 20 
животни по концентрација, поделени во две или повеќе дупликати со еднаков број на 
животни (на пр. четири дупликати со пет водни болви). Треба да се забележи дека кај 
тестови, каде што животните се чуваат во групи, ако матичното животно умре, нема 
да е возможно да се покаже репродуктивната способност како вкупен број на жив 
подмладок, којшто прозилегува од матично животно, коешто е живо на крајот од 
тестот. Во овие случаи, репродуктивната способност треба да се изрази како вкупен 
број на жив подмладок, којшто произлегува од матично животно, коешто е живо на 
почетокот од тестот’. 

1.8.1.4. Хранење 

Кај полустатичните тестови, хранењето се прави по можност секојдневно, но најмалку 
трипати неделно (т.е. соодветно на промените во средината).  Отстапувањата од ова 
(на пр. кај проточните тестови) треба да наведат.  

За време на тестот исхраната на матичните животни, по можност треба да е со живи 
клетки од морски алги или едно или повеќе од следниве: вид Chlorella, Selenastrum 
capricornutum (сега Pseudokirchneriella subcapitata (11)) и Scenedesmus subspicatus. 
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Набавената исхрана треба да се базира врз количеството на органскиот јаглерод (C), 
обезбедена за секое матично животно. Истражувањето (12) покажува дека, за 
Daphnia magna, нивоата на однос меѓу 0,1 и 0,2 mg C/Daphnia/ /ден се доволни за 
постигнување на потребниот број на подмладок, за да се исполнат критериумите за 
валидноста на тестот. Односот може да се добие или со конзистентна стапка за 
време на периодот на тестот или по желба, може да се употребува пониска стапка на 
почетокот на тестот, а потоа да се зголеми за време на тестот, за да се земе предвид 
растот на матичните животни. Во овој случај, односот и понатаму постојано останува 
во рамките на препорачаниот опсег од 0,1-0,2 mg C/Daphnia/ден. 

Ако, за да се одржи потребното ниво на однос (т.е. за погодност, бидејќи мерењето на 
органскио јаглерод бара време), треба да се употребат мерки за замена, како што се 
број на клетки од морски алги или слаба апсорпција, секоја лабораторија треба да 
направи свој сопствен номограф, којшто се однесува на мерката за замена на 
органскиот јаглерод на културата алги (види Прилог 2 за совети за време на 
правењето на номографот). Номографите треба да се проверуваат најмалку еднаш 
годишно и повеќепати, ако се промениле условите за одгледување на алгите. 
Утврдено е дека слабата апсорпција е подобра замена за содржината на јаглерод 
отколку бројот на клетките (13). 

За да се минимизира волуменот на средината за културата алги, пренесени во 
садовите за тестирање, Daphnia треба да се хранат со концентрирана суспензија на 
алги, Концентрацијата на морските алги може да се постигне преку центрифугирање, 
проследено преку ресуспензија во дестилирана вода, дејонизирана вода или средина 
на Daphnia културата. 

1.8.1.5. Светлина 

16 часа светлина со интензитет, којшто не надминува 15-20 μE· m-2·s-1. 

1.8.1.6. Температура 

Температурата на средината за тестирање треба да е во рамки на опсегот 18-22 oC. 
Меѓутоа, за секој тест, температурата не треба, ако е можно, да варира повеќе од 
than 2 oC во рамки на овие граници (на пр. 18-20, 19-21 или 20-22 oC). Може да е 
соодветно, да се употреби дополнителен сад за тестирање, за целите на следењето 
на температурата.   

1.8.1.7. Аерација 

За време на тестот, садовите за тестирање не треба да се проветруваат. 

1.8.2. Испитна концентрација 

Обично, треба да има најмалку пет испитни концентрации, подредени во геометриски 
низи со фактор на поделба, по можност да не надминува 3.2 и треба да се 
употребуваат соодветен број на дупликати за секоја испитна концентрација (види 
Оддел 1.8.1.3). Се наведуваат причините, ако се употребат помалку од пет 
концентрации. Не се тестираат супстанции над нивната граница на растворливост во 
средината за тестирање. 

При определувањето на опсегот на концентрација, следново се зема предвид: 

Ако целта е да се добие НКНЗВ/КННВ, најниската испитна концентрација треба да е 
доволно ниска, за да плодноста при таа концентрација не е значително пониска 
отколку таа во контролата. Ако случајот не е таков, тестот треба да се повтори со 
намалена најниска концентација. 

Ако целта е да се добие НКНЗВ/КННВ, највисоката испитна концентрација треба да е 
доволно висока, за да плодноста при таа концентрација не е значително пониска 
отколку таа во контролата. Ако случајот не е таков, тестот треба да се повтори со 
зголемена највисока концентација. 
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Ако е проценето ECX за ефектите врз репродуктивноста, се препорачува да се 
употребат доволни концентрации за да се дефинира ECX со соодветно ниво на 
сигурност. Ако е проценето EC50 за ефектите врз репродуктивноста, се препорачува 
највисоката испитна концентрација да е поголема од оваа EC50. Во спротивно, иако е 
сепак возможно да се процени EC50, интервалот на сигурност за EC50 ќе биде многу 
широк и не да може доволно да се оцени задоволително адекватноста на 
соодветниот модел. 

Опсегот на испитната концентрација ,треба по можност да не вклучува никакви 
концентрации, коишто статистички имаат значаен ефект врз преживувањето на 
возрасните поединци, бидејќи ова би ја променила природата на тестот од 
едноставен тест за репродукција до сложен тест за репродукција и смртност што бара 
многу посложена статистичка анализа. 

Претходните познавања за токсичноста на супстанцијата за испитување (на пр. од 
акутен тест и/или инфомации од испитувањата за опсегот) треба да помогнат при 
изборот на соодветни испитни концентрации. 

Кога се употребува растворувач или дисперзант за да се помогне во подготовката на 
испитните раствори (види Оддел 1.6.4), завршната концентрација во садовите за 
тестирање треба да не е поголема од 0,1 ml/l и треба таа е иста во сите садови за 
тестирање. 

1.8.3. Контроли 

Дополнително кај сериите за тестирање, во средината за тестирање се употребува 
една контролна серија и исто така, ако е релеватно, една контролна серија што 
содржи растворувач или средство за диспергирање. Кога се употребува таква серија, 
концентрацијата на растворувачот или средството за диспергирање треба да е иста, 
како таа што се употребува кај садовите што ја содржат супстанцијата за испитување. 
Се употребува соодветен број на дупликати (види Оддел 1.8.1.3). 

Генерално, кај добро спроведените тестови, коефиециентот на варијација во однос 
на просечниот број на жив подмладок, којшто произлегува од матично животно бо 
контролите треба да е ≤ 25 % и ова треба да се земе предвид при планирањето на 
тестот, со употреба на поединечно чувани животни. 

1.8.4. Обнова на медиумот за тестирање 

Динамиката на обновувањето на медиумот ќе зависи од стабилноста на 
супстанцијата за испитување, но таа треба да биде најмалку трипати неделно. Ако, 
од прелиминарните тестови за стабилност (види Оддел 1.4), концентрацијата на 
супстанцијата за испитување не е стабилна (т.е. е надвор од опсегот од 80-120 % од 
номиналната вредност или паѓа под 80 % од измерената првична концентрација) за 
подолго време од максималниот период на обновување (т.е. 3 дена), се преземаат 
мерки за подинамично обновување на медиумот или за употреба на проточен тест. 

Кога медиумот е обновен, кај полустатични тестови, се подготвува втората серија на 
садови за тестирање и се пренесуваат матичните животни во нив, на пр. преку 
стаклена пипета со соодветен дијаметар. Волуменот на медиум, префрлен со 
Daphnia треба да се минимизира. 

1.8.5. Набљудувања 

Резултатите од набљудувањата, направени за време на тестот, треба да се запишат 
во образци за податоци (види ги примерите во Прилозите 3 и 4). Ако се потребни 
други мерења (види 1.3. и 1.8.8), потребни се дополнителни набљудувања. 

1.8.6. Подмладок 

За да се избегне конзумирање на храната, наменета за возрасните поединци, 
подмладокот, којшто произлегува од секое матично животно треба, по можност, да се 
отстрани и да се брои секој ден од појавувањето на првото потомство. За целите на 
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овој метод, потребно е да се брои бројот на жив подмладок, но треба да се запише 
присуството на неразвиените јајца или мртвиот подмладок. 

1.8.7. Смртност 
По можност, смртноста меѓу матичните животни треба да се запишува секој ден, 
барем во исто време кога се брои подмладокот. 

1.8.8. Други параметри 

Иако овој метод е пред се планиран да ги оцени ефектите врз репродуктивноста, исто 
така е можно други ефекти доволно да се квантификуваат за да се овозможи 
статистичка анализа.  Пожелни се мерења на растот, бидејќи од нив се снабдуваат 
информации за можните сублетални ефекти, коишто може да се покорисни отколку 
мерење само на репродуктивноста; на крајот од тестот се препорачува мерење на 
должината на матичните животни (т.е. должината на телото, исклучувајќи го крајот на 
’рбетот). Други параметри, коишто може да се измерат или пресметаат се времето за 
создавање на првото потомство (и последователните потомства), бројот и 
големината на потомствата по животно, бројот на неразвиените потомства, 
присуството на мажјаци или ефипија и внатрешната стапка на зголемување на 
популацијата. 

1.8.9. Динамика на аналитичките одредувања и мерења 

Најмалку еднаш во неделата се мерат вредносите на концентрацијата на кислородот, 
температурата, тврдоста и pH, во свежа и стара средина, во контролите и во 
највисоката концентрација на супстанцијата за испитување. 

За време на тестот, концентрациите на супстанцијата за испитување се одредуваат 
во редовни интервали. 

Кај полустатичните тестови, каде што концентрацијата на супстанцијата за 
испитување се очекува да остане во рамки на ± 20 % од номиналната вредност (т.е. 
во рамки на опсегот од 80-120 % — види 1.4 и 1.8.4), се препорачува како минимум, 
највисоките и најниските испитни концентрации да се анализираат, кога се штотуку 
подготвени и за време на обновувањето и за време на првата недела од тестот (т.е. 
анализите се прават врз мостра од ист раствор, кога е штотуку подготвен и во 
обновување). Потоа, овие одредувања треба да се повторат во интервали од 
најмалку една недела. 

За тестови, каде што концентрацијата на супстанцијата за испитување се очекува да 
остане во рамки на ± 20 % од номиналната вредност, потребно е да се анализираат 
сите испитни концентрации, кога се штотуку подготвени и во обновување. Меѓутоа, за 
оние тестови, каде што измерената првична концентрација на супстанцијата за 
испитување не е во рамки на ± 20 % од номиналната вредност, но каде може да се 
обезбедат доволни докази, коишто покажуваат дека првичните концентрации се 
повторливи и стабилни (т.е. во рамки на опсегот од 80-120 % на првичните 
коцентрации), хемиските одредувања во 2-та и 3-та недела од тестот, може да се 
намалат кај највисоките и најниските испитни концентрации.  Во сите случаи, 
одредувањето на концентрациите на испитните супстанции пред обновувањето, се 
врши само во еден дупли сад за секоја испитна концентрација. 

Ако се употребува проточен тест, соодветен е режимот на земање мостри, сличен на 
оној опишан за полустатичните тестови (но, мерењето на ‘стари’ раствори не се 
применува во овој случај). Меѓутоа, се препорачува да се зголеми бројот на земање 
мостри за време на првата недела (на пр. три серии мерења), за да се гарантира 
дека испитните концентрации остануваат стабилни. Кај овие видови тестови, 
протокот на растоврувачот и супстанцијата за испитување, треба да проверуваат 
секој ден. 

Ако постои доказ дека концентрацијата на супстанцијата што се тестира, била 
задоволително одржувана во рамки на ± 20 % од номиналната вредност или 
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измерената првичната концентрација за време на тестот, тогаш резултатите може да 
се базираат врз номиналните или измерените првични вредности. Ако отстапувањето 
од номиналната или измерената првична концентрација е поголема од ± 20 %, 
резултатите треба да се изразат како просечна пондерирана функција од време (види 
Прилог 5). 

2. ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАЈ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИTE 

Целта на овој тест е да се одреди ефектот на супстанцијата за испитување врз 
вкупниот број на жив подмладок, којшто произлегува од матично животно, коешто е 
живо на крајот од тестот. Вкупниот број на жив подмладок, којшто произлегува од 
матично животно треба да се пресмета за секој сад за тестирање (т.е. дупликат). Ако, 
во некој дупликат, за време на тестот умре матично животно или се испостави дека е 
мажјак, тогаш дупликатот се исклучува од анализата. Тогаш, анализата се базира врз 
намалениот број на дупликати.  

За проценувањето на НКНЗВ, а оттаму и КННВ, за ефектите на хемикалиите врз 
репродуктивната способност, потребно е да се пресмета просечната репродуктивна 
способност меѓу дупликатите, за секоја концентрација и стандардното отстапување 
кај збирните податоци и тоа може да се направи со употреба на анализа на 
отстапувањa (АННОТ). Просечната вредност за секоја концентрација треба да се 
спореди со контролната средна вредност со употреба на соодветен метод за повеќе 
споредби. Може да употребуваат тестовите на Данет или Вилијамс (14)(15)(16)(17). 
Потребно е да се провери дали АННОТ претпоставката за хомогеност на 
отстапувањето држи. Се препорачува дека ова може да се направи графички, отколку 
по пат на тест за формално значење 18); соодветна алтернатива е да се спроведе 
тестот на Барлет. Ако оваа претпоставка не држи, тогаш се прави трансформација на 
податоците за варијациите на хоогеност пред спроведувањето на АННОТ или 
спроведувањето на пондинираното АННОТ. Големината и ефектот, што може да се 
открие со употреба на АННОТ (т.е. најмалата значајна разлика), треба да се 
пресмета и наведе. 

За процена на концентрацијата, којашто предизвикува 50 % намалување на 
репродуктивната способност (т.е. EC50), соодветна крива, како што е логистичката 
крива, треба да одговара на податоците со употреба на статистички метод, како што 
е методот на најмали квадрати. Параметрите на кривата се одредуваат, за да може 
директно да се процени EC50 и неговите стандардни грешки. Ова многу ќе го олесни 
пресметувањето на границите на сигурност за EC50. Освен ако нема добра причина 
да се претпочитаат различни нивоа, се прават двострани граници со 95 % сигурност. 
Соодветните постапки треба по можност да обезбедат средства за процена на 
важноста на недостатокот на согласност. Ова може да се претстави графички или 
преку поделба на преостанатиот збир од квадратот во ‘недостатокот на согласност’ и 
‘компонентите на чиста грешка’ и вршењето на специјален тест за недостаток на 
согласност. Бидејќи третманите, што даваат висока плодност, може да имаат 
поголема варијација во бројот на произлезените млади поединци, за разлика од 
третманите што даваат ниска плодност, за да влјае на различните варијации во 
различните третирани групи, се земаат предвид пондираните набљудувани 
вредности (за повеќе информации види упат. 18). 

При анализа на податоците од завршниот кружен тест (2), логистичката крива се 
приспособува со употреба на следниов модел, иако може да се употребат други 
соодветни модели: 

 
каде што: 
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Y = вкупниот број на млади поединци по матично животно, коешто е живо на крајот од 
тестот (пресметан за секој сад)  

x = концентрација на супстанцијата 

c = очекуваниот број на млади поединци, кога x = 0 

x0 = EC50 во популацијата 

b = параметар на падот 

Овој модел, веројатно е адекватен во голем број ситуации, но сепак ќе има тестови, 
каде што нема да е соодветен. Како што е предложено погоре, треба да се направи 
проверка за валидноста на моделот. Во некои случаи, може да е соодветен 
хормезискиот модел, каде што ниските концентрации даваат подобри ефекти (19). 

Други концентрации, коишто имаат влијание, како што се EC10 или EC20, исто така 
може да се проценат, иако може да се претпочита употребата на различни параметри 
на моделот од оној, употребен за процена на EC50. 

2.2. ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ 

Извештајот од тестирањето треба да го вклучи следново: 

2.2.1. Супстанцијата за испитување: 
— физичка природа и релевантни физичко-хемиски својства, 

— податоци за хемиската идентификација, вклучувајќи ја чистота. 

2.2.2. Видови за тестирање: 
— клонот (без разлика на дали е генетски вид), набавувачот или изворот (ако е 
познат) и употребените услови за одгледување. Ако се употребуваат други видови, 
различни од Daphnia magna, тоа се наведува и се даваат причини за тоа. 

2.2.3. Услови за тестирање: 
— употребена постапка за тестирање (на пр. полустатична или проточна, волумен, 
густина во број со Daphnia на литар), 

— фотопериод и интензитет на светлина, 

— планирање на тестот (на пр. број на дупликати, број на матични животни по 
дупликат), 

— детали за употребената средина за одгледување, 

— ако се употребат, адитиви од органски материјал, вклучувајќи го составот, изворот, 
методот на подготовка, TOC/ COD на матичните подготовки, процена на резултатите 
на TOC/COD во медиумот за тестирање, 

— детални информации за хранењето, вклучувајќи го количеството (во mg 
C/Daphnia/ден) и распоредот (на пр. вид на храна(и), вклучувајќи за морски алги, 
специфични имиња(видови) и ако е познат видотм условите за одгледување), 

— метод на подготовка на матичните раствори и динамика на обнова (кога се 
употребуваат растоврувачот или дисперзантот и нивните концентрации, тогаш треба 
да се наведат). 

2.2.4. Резултати: 
— резултати од сите прелиминарни истражувања за стабилноста на супстанцијата за 
испитување, 

— номиналните испитни концентрации и резултатите од сите анализи за да се 
одреди концентрацијата на супстанцијата за испитување во садовите за тестирање 
(види пример на образци за податоци во Прилог 4); исто така треба да се наведе 
ефикасноста на методот за обновување и границата на одредување, 
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— квалитет на водата во рамки на садовите за тестирање (т.е. pH, температура и 
концентрација на растворен кислород и TOC и/или COD и тврдоста, каде што е 
применливо) (види пример за образци на податоци во Прилог 3), 

— целиот запишан број на жив подмладок со секое матично животно (види пример за 
образци на податоци во Прилог 3), 

— бројот на мртви поединци меѓу матичните животни и денот кога тоа се случило 
((види пример за образци на податоци во Прилог 3), 

— коефициентот на варијација за контрола на плодноста (базиран врз вкупниот број 
на жив подмладок по матично животно, коешто е живо на крајот од тестот), 

— графичкиот приказ на вкупниот број на жив подмладок по матично животно (за 
секој дупликат), коешто е живо на крајот од тестот во споредба со концентрацијата на 
супстанцијата за испитување, 

— Најниската концентрација на забележано влијание (НКНЗВ) за репродукција, 
вклучувајќи го описот на употребените статистички постапки и индикација за тоа, 
каков ефект би можел да се открие и Концентрацијата на незабележано влијание 
(КННВ) за репродукција; каде што е соодветно, исто така се наведува НКНЗВ/КННВ 
за смртност кај матични животни, 

— каде што е соодветно, ECx за репродукција и интервалите на сигурност и 
графиконот на соодветниот модел, употеребен за негово пресметување, падот на 
кривата за реакција на дозата и неговата стандардна грешка, 

— други забележани биолошки ефекти или мерења: наведување на сите други 
биолошки ефекти, коишто биле забележани или измерени (на пр. раст на матичните 
животни), вклучувајќи го секое соодветно оправдување, 

— објаснување на секое отстапување од Тест методот. 
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Прилог 1 

ПОДГОТОВКА НА ЦЕЛОСНО ДЕФИНИРАНИ ELENDT M7 И M4 МЕДИУМИ 

Аклиматизација на Elendt M7 и M4 медиуми 

Некои лаборатории се соочувале со потешкотии при директното пренесување на 
Daphnia во M4 (1) и M7 медиуми. Меѓутоа, постигнат е некаков успех со постепена 
аклиматизација, т.е. преместување од сопствен медиум до 30 % Elendt, потоа до 60 % 
Elendt  и потоа до 100 % Elendt. Периодите на аклиматизација, може треба да бидат 
долги, по еден месец. 

ПОДГОТОВКА 

Олиго-елементи 

Прво, во вода со соодветна чистота, на пр. дејонизирана, дестилирана или добиена 
со реверзна осмоза, се подготвуваат посебни матични раствори (I) на поединечни 
олиго-елементи. Од овие различни матични раствори (I), се подготвува втор единечен 
матичен раствор (II), којшто ги содржи сите олиго-елементи  (комбиниран раствор), 
т.е.: 
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Матични раствори  I (единечна 
супстанција) 

Количеств
о, 

додадено 
во вода 

mg/l 

Концентра
ција (во 
зависност 

од 
средината 

M4) 

на дел 

За подготовка на 
комбиниран матичен 
раствор II, додадете го 
следново количество 

на матичен раствор I во 
вода 

ml/l 

M4               M7 

H3BO3 57 190 20 000 1,0 0,25 

MnCl2 * 4 H2O 7 210 20 000 1,0 0,25 

LiCl 6 120 20 000 1,0 0,25 

RbCl 1 420 20 000 1,0 0,25 

SrCl2 * 6 H2O 3 040 20 000 1,0 0,25 

NaBr 320 20 000 1,0 0,25 

Na2MoO4 * 2 H2O 1 260 20 000 1,0 0,25 

CuCl2 * 2 H2O 335 20 000 1,0 0,25 

ZnCl2 260 20 000 1,0 1,0 

CoCl2 * 6 H2O 200 20 000 1,0 1,0 

KI 65 20 000 1,0 1,0 

Na2SeO3 43,8 20 000 1,0 1,0 

NH4VO3 11,5 20 000 1,0 1,0 

Na2EDTA * 2 H2O 5 000 2 000 — — 

FeSO4 * 7 H2O 1 991 2 000 — — 

Двата раствори Na2EDTA и FeSO4 се подготвуваат одделно, се соединуваат 
заедно и веднаш се автоклавираат. Тоа дава: 

21 Fe-EDTA раствор  1 000-fold 20,0 5,0 
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M4 и M7 медиум 
M4 и M7 медиумите се подготвуваат со употреба на матичен раствор II,  макро-
хранливите состојки и витамини, како што следува: 

 Количеств
о, 

додадено 
во вода 

mg/l 

Концентра
ција (во 
зависност 

од 
средината 

M4) 

на дел 

За подготовка на 
комбиниран матичен 
раствор II, додадете го 
следново количество 
на матичен раствор I 

во вода 

ml/l 

M4                      M7 

Матичен раствор II со 
комбинирани олиго-елементи 

 20 50 50 

Матични раствори со макро-хранливите состојки (единечна супстанција) 

CaCl2 * 2 H2O 293 800 1 000 1,0 1,0 

MgSO4 * 7 H2O 246 600 2 000 0,5 0,5 

KCl 58 000 10 000 0,1 0,1 

NaHCO3 64 800 1 000 1,0 1,0 

Na2SiO3 * 9 H2O 50 000 5 000 0,2 0,2 

NaNO3 2 740 10 000 0,1 0,1 

KH2PO4 1430 10 000 0,1 0,1 

K2HPO4 1 840 10 000 0,1 0,1 

Комбиниран витамински 
раствор 

— 10 000 0,1 0,1 

Комбинираниот витамински раствор се подготвува со додавање на 3 
витамини во 1 литар вода, како што е прикажано подолу: 

Тиамин хидрохлорид 750 10 000 — — 

Цијанокобаламин (B12) 10 10 000 — — 

Биотин 7,5 10 000 — — 

Комбинираниот витамински раствор се чува замрзнат во мали, точно 
одредени делови. Неподредно, пред употреба, се додаваат витамините во 
средината. 
Забелешки: За да се избегне преципитација на соли, кога се подготвува 
целиот медиум, се додаваат точно одредените делови на матичните раствори 
во околу 500-800 ml дејонизирана вода и потоа се дополнуваат до 1 литар. 
Првото објавување на медиумот M4 може да се најде кај Elendt, B.P. (1990). 
Selenium deficiency in crustacea; an ultrastructural approach to antennal damage 
in Daphnia magna Straus. Protoplasma, 154, p. 25-33. 
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Прилог 2 

АНАЛИЗА НА ВКУПНИОТ ОРГАНСКИ ЈАГЛЕРОД (TOC) И ПРАВЕЊЕ НА 
НОМОГРАФ ЗА TOC СОДРЖИНАТА  ВО ХРАНАТА ОД АЛГИ 

Докажано е дека содржината на јаглерод во храната од алги, обично нема да се мери 
диретно, туку од корелациите (т.е. номографите) со мерки за замена, како што се 
бројот на клетки од алги или слаба апсорпција). 

TOC треба да се мери преку оксидација на висока температура, а не преку UV или 
персулфатни методи. (Види: The Instrumental Determination of Total Organic Carbon, 
Total Oxygen Demand and Related Determinands 1979, HMSO 1980; 49 High Holborn, 
London WC1V 6HB). 

За да се направи номограф, морските алги треба да се одделени од средината за 
раст преку центрифугирање, проследено со ресуспензија во дестилирана вода. 
Трипати се мерат параметрите на замена и TOC концентрацијата во секоја мостра. 
Слепите проби со дестилирана вода треба да се анализираат и  TOC 
концентрацијата се отстранува од таа од  TOC концентрацијата од мострата со алги. 

Номографот треба да е линеарен во споредба со потребниот опсег на концентрации 
на јаглерод. Подолу се прикажани примери. 

Забелешка: Овие не треба да се употребат за конверзија; потребно е лабораториите 
да подготват нивни сопствени номографи. 

 
mg/l сува тежина на концентрирана храна од алги 

 

МК јазик 

Chlorella vulgaris, var. viridis (CCAP 211/12). Регресија на mg/l сува тежина во mg C/l. 
Податоци од концентрираните суспензии од полуконтинуираните серии одгледани 
клетки, ресуспендирани во дестилирана вода. 

mg/l сува тежина на концентрирана храна од алги 

Коефициент на корелација 
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mg C/l 
концентрирана храна од алги 

МК јазик 

Chlorella vulgaris, var. viridis (CCAP 211/12). Регресија на mg/l сува тежина во mg C/l. 
Податоци од концентрираните суспензии на полуконтинуирани серии одгледани 
клетки, ресуспендирани во дестилирана вода. 

Нема клетки/l (x 108) концентрирана храна од алги 

Коефициент на корелација 

 
mg C/l концентрирана храна од алги 

Chlorella vulgaris, var. viridis (CCAP 211/12). Регресија на апсорпција во mg C/l. (1 cm 
должина на линијата) Податоци од концентрираните суспензии на полуконтинуирани 
серии одгледани клетки, ресуспендирани во дестилирана вода. 

Апсорпција на 440 nm со 1/10 раствор на концентрирана храна од алги 

Коефициент на корелација 
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Прилог 3 
ПРИМЕР ЗА ОБРАЗЦИ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА 
МЕДИУМОТ, ПОДАТОЦИ ОД ФИЗИЧКО/ХЕМИСКИ СВОЈСТВА, ИСХРАНА, 
РЕПРОДУКЦИЈА НА DAPHNIA И СМРТНОСТ КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЕДИНКИ 

Бр. на 
експеримент: 

 Датум 
на 

почеток: 

  Клон:   Средина:   Вид на 
храна: 

  Супстанцијата 
за 

испитување: 

  Номинална 
конц.: 

 

Ден 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

промена на 
медиум 
(се 
штиклира) 

                        

PH (1)                       нова  

                       стара  

O2 mg/l (1)                       нова  

                       стара  

Темп. ( °C) 
(1) 

                      нова  

                       стара  

дадена 
храна (се 
штиклира) 

                        

Нема жив 
подмладок 
(2) 

                       Вкупно

Сад 1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

                       Вкупно  

Кумулативна 
смртност кај 
возрасните 
поединци (3) 

                       

(1) Се посочува, кој сад се употребил за експериментот. 
(2) Се запишува смртноста на сите возрасни животни како ‘M’ во релевантното квадратче. 
(3) Се запишуваат неразвиените потомства како ‘AB’ во релевантното квадратче. 
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Прилог 4 

ПРИМЕР ЗА ОБРАЗЕЦ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 
ХЕМИСКАТА АНАЛИЗА 

(а) Измерени концентрации 

 Мостра од 1-та 
недела 

Мостра од 2-та 
недела 

Мостра од 3-та 
недела 

Номиналн
а концен. 

   

 

 

      

 Свежа Стара Свежа Стара Свежа Стара 

       

(б) Измерени концентрации како процент од номиналната вредност 

 Мостра од 1-та 
недела 

Мостра од 2-та 
недела 

Мостра од 2-та 
недела 

Номиналн
а концен. 

   

 

 

      

 Свежа Стара Свежа Стара Свежа Стара 
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Прилог 5 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СРЕДНА ВРЕДНОСТ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА ВО ФУНКЦИЈА НА 
ВРЕМЕ  

Просечна средна вредност вофункција од време 

Со оглед на тоа што дека концентрацијата на супстанцијата за испитување може да се 
намали за период меѓу промената на медиумот, потребно е да се предвиди која 
концентрација треба да се избере како претставник на опсегот на концентрации, во однос 
на матичниот поединец Daphnia. Изборот треба да се базира како на биолошките, така и 
на статистичките процени. На пр., ако репродуктивноста најмногу влијае на максималната 
концентрација на којашто е подложна, тогаш се употребува максималната концентрација. 
Меѓутоа, ако акумулираниот или долготрајниот ефект на токсичната супстанција се смета 
за поважен, тогаш просечната концентрација е порелевантна.  Во овој случај, соодветна 
средна вредност, којашто се употребува е концентрацијата на средната вредност во 
функција на време, бидејќи се зема предвид варијацијата на моменталната концентрација 
во споредба со време. 

Слика 1: Пример на тежинска средна вредност во  функција на време 

 
Денови 

Слика 1 покажува пример на поедноставен тест, којшто трае седум дена со промена на 
медиумот во Деновите 0, 2 и 4. 

— Тенката цик-цак линија ја претставува концентрацијата во секое време. Се 
претпоставува дека падот на концентрацијата треба да следи по експоненцијалниот 
образец. 

— Шесте графички прикажани точки ги претставуваат набљудуваните измерени 
концентрации на почетокот и крајот од секој период на промена. 

— Дебелата полна линија ја покажува позицијата на просечната тежинска средна 
вредност во функција на време. 

Тежинската средна вредност во функција на време се пресметува така што површината 
под кривата на средната вредност во тек на времето да е еднаква на површината под 
кривата на концентрацијата. Пресметувањето за погоре наведениот пример е прикажано 
во Табела 1. 
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Табела 1: 

пресметување на тежинска средна вредност во функција на време 

број на промени 
ма медиум 

Денови Концен0 Концен1 Ln(Конце
н0) 

Ln(Конце
н1) 

Површин
а 

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 

Вкупно денови: 
7 

    Вкупна 
површин

а 

50,091 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тежинска 
средна 
вредност

7,156 

Денови е бројот на денови во периодот на една промена на медиум 

Концен0 е измерената концентрација на почетокот од секој период на промена на медиум 

Концен1 е измерената концентрација на крајот од секој период на промена на медиум. 

Ln(Концен0) е природниот логаритам на Концен0 

Ln(Концен1) е природниот логаритам на Концен1 

Површина е површината на експоненцијалната крива за секој период на промена на 
медиум. Се пресметува со: 

 
МК јазик 

Површина 

Концен. 

Денови 

Тежинска средна вредност е вкупната површина поделена со вкупните денови. 

Се разбира, за тестот за репродукција на Daphnia, табелата треба да се прошири за да 
опфати 21 ден. 

Јасно е кога се вршат набљудувања само на почетокот и на крајот од секој период на 
обнова,  не е возможно да се потврди дека просецот на намалување на концентрацијата 
на испитуваната супстанција е всушност, експоненцијален. Ако кривата изгледа поинаку, 
се менува и вредноста на површината. Меѓутоа, експоненцијалниот образец на 
намалување на концентрацијата на испитуваната супстанција не е неприфатлив и 
најверојатно е најупотреблива крива, којашто во отсуство на други информации треба да 
се употреби. 

Меѓутоа, потребно е внимателно ракување, ако хемиската анализа не доведе до наоѓање 
на која било супстанција на крајот од периодот на промена на медиум. Ако не е возможно 
да се процени, колку брзо супстанцијата исчезнува од растворот, не е невозможно да се 
добие реална површина под кривата и оттаму не е невозможно  да се добие разумна 
просечна средна вредност во функција на време. 
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В.21. ПОЧВЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ: ТЕСТ ЗА АЗОТНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
1. МЕТОД 

Овој тест метод е идентичен со OECD TG 216 (2000). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод за тестирање го опишува лабораторискиот метод, наменет за проучување на 
долгорочните ефекти на хемикалиите, по еднократната изложеност на активноста, за 
време на азотната трансформација на почвените микроорганизми. Овој тест, начелно се 
заснова врз препораките на Европската и медитеранска организација (1). Меѓутоа, други 
насоки, вклучувајќи ги оние на Германскиот биолошки институт (2), Американската 
агенција за заштита на животната средина (3), SETAC (4) и Меѓународната организација 
за стандардизација (5), исто така се земени предвид.  На работилницата на OECD за 
избирање на почви/седименти одржана во Белџирате, Италија во 1995 год. (6), опреден е 
бројот и видот на почвите за употреба во овој тест. Препораките за собирање, ракување и 
чување на мострата од почва, се базираат врз ИСО Документот за упатување (7) и 
препораките од работилницата во Белџирате. При оценувањето и процената на 
токсичните карактеристики на супстанцијата за испитување, може да се бара одредување 
на ефектите врз микробиолошката активност на почвата, на пр. кога се бараат 
податоците за потенцијалните несакани ефекти на производите за заштита на житните 
култури врз миклофлората на почвата или кога се очекува изложеност на почвените 
микроорганизми на хемикалиите, различни од производите за заштита на житните 
култури. Тестот за азотната трансформација се извршува за да се одредат ефектите на 
таквите хемикалии врз микрофлората на почвата. Ако се тестираат агрохемикалии (на пр. 
производи за заштита на житните култури, ѓубрива, хемикалии за заштита на шумите), се 
спроведуваат заедно азотната трансформација и јаглеродната трансфромација. Ако не 
се тестираат агрохемикалии, доволен е тестот за азотна трансформација. Меѓутоа, ако 
EC50 вредностите на тестот за азотната трансформација за таквите хемикалии, спаѓаат  
во опсегот на комерцијално достапните нитрификациски инхибитори (на пр. нитрапирин), 
може да се спроведе тест за јаглеродна трансформација за да се добијат дополнителни 
информации. 

Почвите се состојат од живи и неживи компоненти, коишто постојат во комплексни и 
хетерогени смеши. Микроорганизмите играат важна улога во разградувањето и 
трансформацијата на органската материја во плодните почви, со многу видови што 
придонесуваат на различните аспекти на плодноста на почвата. Секое долгорочно 
влијание врз овие биохемиски процеси, потенцијално би можело да влијае на циклусот на 
исхрана, а ова би можело да ја измени плодноста на почвата. Во сите плодни почви се 
врши трансформација на јаглерод и азот. Иако микробиолошките заедници, одговорни за 
овие процеси, се разликуваат од почва до почва, начините на транформација во основа е 
ист. 

Овој опишан метод за тестирање е наменет за откривање на долгорочни штетни 
влијанија на супстанција врз процесот на азотна трансформација во почви со аеробна 
површина. Исто така, тест методот овозможува проценување на ефектите на 
супстанциите врз јаглеродната трансформација, преку микрофлората на почвата. 
Создавањето на нитратот се случува последователно по разградувањето на јаглерод-
азотните врски. Затоа, ако во третираните и контролните почви се најдени еднакви 
вредности на создавање на нитрат, многу веројатно е дека главните начини за 
разградување на јаглеродот се целосни и функционални. Супстратор, избран за тестот 
(храна од лицерка во прав) има поволен однос јаглерод-азот (обично меѓу 12/1 и 16/1). 
Поради ова, се намалува јаглеродното гладување за време на тестот и ако 
микробиолошките заедници се менуваат поради хемикалија, тие може да се обноват во 
рамки на 100 дена. 

 



Стр. 718 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

Тестовите од којшто овој метод за тестирање е развиен, првенствено биле наменети за 
супстанции за коишто може да се претпостави дека ја достигнуваат почвата. Таков е 
случајот, на пример со производите за заштита на житните култури, за коишто примената 
на стапката во областа е позната. За агрохемикалиите, доволно е тестирање на две дози, 
релеватни за претпоставената или предвидената стапка на примена. Агрохемикалиите 
може да се тестираат како активни состојки (а.с.) или како создадени производи. Меѓутоа, 
тестот не се ограничува за агрохемикалии. Преку промената на двете количини на 
супстанцијата за испитување применета во почвата и начинот на кој податоците се 
проценуваат, исто така, тестот може да се употреби за хемикалии, за коишто не е познато 
количеството што се очекува да ја достигне почвата. На овој начин се одредуваат 
ефектите врз азотната трансформација од сериите концентрации со хемикалии, коишто 
не се агрохемикалии. Податоците од овие тестови се употребуваат за да се подготви 
кривата доза-реакција и за да се пресметаат ECx вредностите, каде што x е дефиниран % 
ефект. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Азотна трансформација: е целосно микробиолошко разградување на органска материја 
што содржи азот преку процесот на создавање на амонијак и нитрификација, до 
соодветниот неоргански краен производ - нитрат. 

ECx (ефикасна концентрација): е концентрацијата на супстанцијата за испитување во 
почва, што резултира со x процент инхибиција на трансформацијата на азот во нитрати. 

EC50 (средна ефективна концентрација): е концентрацијата на супстанцијата за 
испитување во почва, што резултира со 50 проценти инхибиција на трансформацијата на 
азот во нитрати. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

1.4. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Просеаната почва се обогатува со растителен потхранувач во прав и се третира или со 
супстанцијата за испитување или останува нетретирана (контрола). Ако се тестираат 
агрохемикалии, се препорачува минимум две испитни концентрации и тие треба да се 
изберат во однос на највисоката претпоставена концентрација во областа. По 0, 7, 14 
дена и 28 дена од инкубацијата, мострите со третираните и контролните почви се 
екстрахираат со соодветен растворувач и се одредуваат количините на нитрат во 
екстрактите. Вредноста на создавање на нитратот во третираните мостри се споредува 
со вредноста во контролите и се пресметува процентуалната девијација на вредностите 
на третираните мостри и контролите. Сите тестови траат најмалку 28 дена. Ако, на 28-иот 
ден, разликите меѓу третираните и нетретираните почви се еднакви или поголеми од 25 
%, мерењата се продолжуваат до максимум 100 дена. Ако не се тестираат 
агрохемикалии, се додаваат серии концентрации од супстанцијата за испитување на 
мострите на почвата и по 28 ден инкубација, се мерат количините на нитрат, создаден во 
третираните и контролните мостри. Резултатите од тестовите со повеќе концентрации се 
анализираат со употреба на регресивен модел и се пресметуваат ECx вредностите (т.е. 
EC50, EC25 и/или EC10). Види ги дефинициите. 

1.5. ВАЛИДНОСТ НА ТЕСТОТ 

Процените на резултатите од тестот со агрохемикалиите се базираат врз релативно мали 
разлики (т.е. средна вредност ±25 %) меѓу нитратните концентрации во контролите и 
третираните мостри од почва, така што големи варијации во контролите може да доведат 
до погрешни резултати. Затоа, варијацијата меѓу дуплите контролни мостри треба да е 
помалку од ±15 %. 
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1.6. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

Се употребуваат садови  за тестирање од хемиски инертен материјал.  Тие треба да се со 
соодветен капацитет во согласност со постапката употребена за инкубација на почвите, 
т.е. инкубација во количина или како серии од поединечни мостри од почва (види Оддел 
1.7.1.2). Треба да се внимава за да се минимизира загубата на вода и да се овозможи 
размена на гасови за време на тестот (на пр. садовите за тестирање може да бидат 
покриени со перфорирана полиетиленска фолија). Кога се тестираат испарливи 
супстанции, треба да се употребат запечатени и гасно непропустливи садови. Тие треба 
да се со големина на онаа, приближно една четвртина од нивниот волумен, исполнет со 
мостра од почва. 

Се употребува стандардна лабораториска опрема, вклучувајќи го следново: 

— уред за мешање: механичка мешалка или еквивалентна опрема; 

—центрифуга (3 000 g) или уред за филтрирање (се употребува филтер-хартија, којашто 
не соджи нитрати); 

— инструмент за анализа на нитрати со адекватна сензитивност и способност за 
повторување на мерењата 

1.6.2. Избор и број на почви 

Се употребува еде вид почва. Препорачаните карактеристики на почвата се следниве: 

— содржина на песок: не помалку од 50 % и не повеќе од 75 %, 

— pH: 5,5-7,5, 

— содржина на органски јаглерод: 0,5-1,5 %, 

— треба да се мери микробиолошката биомаса (8)(9) и нејзината содржина на јаглерод 
треба да е најмалку 1 % од вкупниот органски јаглерод во почвата. 

Во повеќето случаи, почва со овие карактеристики претставува случај на најлоша 
ситуација, бидејќи адсорпцијата на испитната хемикалија е минимална, а нејзината 
достапност во микрофлората е максимална. Затоа, генерално не се потребни тестови со 
други почви. Меѓутоа, во некои случаи, на пр. кога претпоставената главна употреба на 
супстанцијата за испитување е во одредени почви, како што се кисели шумски почви или 
кога се во прашање хемикалии со електростатички набој , може да треба да се 
употребува дополнителен вид почва. 

1.6.3. Собирање и чување на мострите од почва 

1.6.3.1. Собирање 

Треба да бидат достапни детални информации за историјата на местото за земање 
мостри, каде што почвата се собира. Деталите вклучуваат: точна локација, вегетативна 
покривка, датуми на третманите со производите за заштита на житните култури, третмани 
со органски и неоргански ѓубрива, додатоци на биолошките материјали или неочекувани 
контаминации. Избраното место за собирање на почвата, треба да овозможи долгорочна 
употреба. Соодветни се постојаните пасишта, полињата со годишни житни култури (освен 
пченката) или густо засеани наѓубрени површини.. Избраното место за земање мостри не 
треба да се третира со произодите за заштита на житните култури минимум една година 
пред земањето мостри. Исто така, не треба да се примени никакво органско ѓубриво, 
најмалку шест месеци. Употребата на минералното ѓубриво е прифатлива само во 
согласност со барањата за житни култури и кога мострите од почва нема да се земат 
најмалку три месеци по примената на ѓубривото. Треба да се избегне употреба на почва, 
третирана со ѓубрива со познати биоцидни ефекти (на пр. калциум цијанамид). 
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Земањето мостри треба да се избегне за време на или веднаш по долги периоди 
(подолги од 30 дена) на суша или поплави. Кај изорани почви, мострите треба да се земат 
од длабочина од 0 до 20 cm. Кај прерии (пасишта) или други почви, коишто не биле 
изорани во подолг период (најмалку една сезона), максималната длабочина на земањето 
мостри може да е малку повеќе од 20 cm (на пр. до 25 cm). 

Мострите од почва треба да се пренесат во садови и под температурни услови, коишто 
гарантираат дека првичните својства на почвата не се значително изменети. 

1.6.3.2. Чување 

Се преферира употреба на почви, свежо собрани од полето. Ако не може да се избегне 
чување во лабораторијата, почвите може да се чуваат на темно на 4 ± 2 oC максимум три 
месеци. За време на чувањето на почвите, треба да се гарантираат аеробните услови. 
Ако почвите се собираат од области, што се замрзнати најмалку три месеци во годината, 
треба да се земе предвид чувањето шест месеци на минус 18 oC до минус 22 oC. 
Микробиолошката биомаса на чуваната почва се мери пред секој експеримент и 
јаглеродот во биомасата треба да е најмалку 1 % од вкупната содржина на органскиот 
јаглерод (види Оддел 1.6.2). 

1.6.4. Чувања и подготовка на почвата за тестот 
1.6.4.1. Пред-инкубација 

Ако почвата била чувана (види Оддел 1.6.3.2), се препорачува пред-инкубација за период 
меѓу два и 28 дена. Температурата и содржината на влага во почвата за време на пред-
инкубацијата треба да се слични со оние употребени во тестот (види Оддели 1.6.4.2 и 
1.7.1.3). 

1.6.4.2. Физичко-хемиски карактеристики 

Почвата се чисти рачно од големи предмети (на пр. камења, делови од растенија итн.) и 
влажно се просејува без дополнително сушење на честичките со големина помалку или 
еднаква на 2 mm. Содржината на влага во мострата од почва треба да се приспособи со 
дестилирана или дејонизирана вода до вредност меѓу 40 % и 60 % од максималниот 
капацитет за задржување на водата. 

1.6.4.3. Измена со органски супстрат 

Почвата треба да се измени со соодветен органски супстрат, на пр. храна од луцерка-
зелена трева во прав (главна компонента: Medicago sativa) со однос Ц/Н меѓу 12/1 и 
16/1.Препорачаниот однос луцерка-почва е 5 g луцерка по килограм почва (сува тежина). 

1.6.5. Подготовка на супстанцијата за испитување за примена во почвата 

Супстанцијата за испитување, обично се применува со употреба на носач. Носачот може 
да е вода (за супстанции растворливи во вода) или инертен цврст материјал како што е 
ситниот кварцен песок (големина на честичка: 0,1-0,5mm). Треба да се избегнат течни 
носачи, различни од вода (на пр. органски растоврувачи како што се ацетон, хлороформ), 
бидејќи тие може да ја оштетат микрофлората. Ако како носач се употребува песок, тој 
може да е обложен со супстанцијата за испитување, растворена или суспендирана во 
соодветен растворувач. Во такви случаи, растворувачот треба да се отстрани преку 
евапорација пред мешањето со почвата. За оптимална дистрибуција на супстанцата за 
испитување во почва, се препорачува однос од10 g песок по килограм и почва (сува 
тежина). Контролните мостри се третираат со еквивалентно количество на вода и/или 
само песок. 

Кога се тестираат испарливи хемикалии, треба да се избегнат колку што може повеќе, 
загубите за време на третманот и треба да се направи напор за да се гарантира хомогена 
дистрибуција во почвата (на пр. супстанцијата за тестирање треба да се инјектира во 
почвата на неколку места). 
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1.6.6. Испитни концентрации 

Ако се тестираат агрохемикалии, треба да се употребат најмалку две концентрации. 
Пониската концентрација треба најмалку да влијае на максималното количество, што се 
очекува да ја достигне почвата под условите за експериментот, каде што повисоката 
концентрација треба да е повеќе од пониската концентрација. Концентрациите на 
супстанцијата за тестирање, додадени во почвата, се пресметуваат со претпоставка дека 
се унифирано мешани до длабочина од 5 cm и густина на количина на почва од 1,5. За 
агрохемикалии, коишто директно се применуваат во почвата или за хемикалии, за коишто 
квантитетот што ја достигнува почвата може да се предвиди, препорачаните испитни 
концентрации се максималната предвидена концентрација во околината (ПКО) (PEC) и 
петпати поголема од таа концентрација. Супстанциите, коишто се очекува да се применат 
во почвите, неколку пати во една сезона, треба да се тестираат при концентрации, 
добиени со множењење на ПКО со максималниот  претпоставен пброј на примени. 
Меѓутоа, повисоката тестирана концентрација не треба да надмине 10 пати од 
максималното единечно ниво на примена. Ако не се тестираат агрохемикалии, се 
употребува геометриска серија од најмалку пет концентрации. Тестираните концентрации 
треба да го опфатат потребниот опсег за да се одредат ECx вредностите. 

1.7. ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ 

1.7.1. Услови на изложеност 
1.7.1.1. Третман и контрола 

Ако се тестираат агрохемикалии, почвата се дели на три дела со иста тежина. Двата дела 
се мешаат со носач што го содржи производот, а другиот се меша со носачот без 
производот (контрола). Се препорачуваат минимум три дупликати за двете третирани и 
нетретирани почви. Ако не се тестираат агрохемикалии, почвата се дели на шест дела со 
иста тежина. Пет мостри се мешаат со носач што ја содржи супстанцијата за тестирање, а 
шестата мостра се меша со носачот без хемикалии. Се препорачуваат три дупликати за 
двата третмани и контролата. Треба да се обрне внимание за да се гарантира хомогена 
дистрибуција на супстанцијата за тестирање во третираните мостри од почва. За време 
на мешање, треба да се избегне набивање или формирање на грутки на почвата.  

1.7.1.2. Инкубација на мостри од почва 

Инкубација на мостри од почва може да се изврши на два начина: како количина мостри 
од секоја третирана и нетретирана почва или како серии од поединечни и со еднаква 
големина подмостри од секоја третирана или нетретирана почва. Меѓутоа, кога се 
тестираат испарливи супстанции, тестот треба да се изврши со серија од поединечни 
подмостри. Кога се инкубираат почви во количина, се подготвуваат големи количини од 
сите третирани или нетретирани почви и ако е потребно за време на тестот се земаат 
подмостри, коишто треба да се анализираат. Првичното подготвено количество за секој 
третман и контрола зависи од големината на подмострите зависи од големината на 
подмострите, бројот на дупликатите, употребени за анализа и претпоставениот 
максимален број на времето на земење мостри. Почвите, инкубирани во количина треба 
целосно да се измешат пред одделувањето на подмострите. Кога се инкубираат почви 
како серија од поединечни мостри од почва, секоја третирана или нетретирана количина 
на почва се дели во потребниот број на подмостри и тие се користат како што е потребно. 
При експерименти кога може да се претпостави повеќе од двапати земење мостри, треба 
да се подготват доволно подмостри, земајќи ги предвид сите дупликати и сите времиња 
на земање мостри. Најмалку три дупли мостри од испитната почва треба да се 
инкубираат под аеробни услови (види Оддел 1.7.1.1). За време на сите тестови, треба да 
се употребат соодветни садови со доволен простор за да се избегне развој на анаеробни 
услови. Кога се тестираат испарливи супстанции, тестот треба да се изврши со серија од 
поединечни подмостри. 
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1.7.1.3. Услови и времетраење на тестирање 

Тестот се врши на темно на собна температура од 20 ± 2 oC. Содржината на влага во 
мострите од почва треба да се одржува за време на тестот меѓу 40 % и 60 % од 
максималниот капацитет на почвата да задржува вода (види Оддел 1.6.4.2) со опсег од ±5 
%. Ако е потребно, се додава дестилирана, дејонизирана вода. 

Минималното времетраење на тестовите е 28 дена. Ако се тестираат агрохемикалии, 
вредностите на создавањето на нитратот во третираните и контролните мостри се 
споредуваат. Ако тие се разликуваат за повеќе од 25 % на 28-иот ден, тестот продолжува 
додека не се добие разлика, еднаква или помала од 25 % или за максимум 100 дена, во 
зависност од таа којашто прва ќе се добие. Ако не се тестираат агрохемикалии, тестот 
завршува по 28 дена. На 28-иот ден, се одредуваат количините на нитратот во 
третираните и контролните мостри од почва и се пресметуваат ECx вредностите. 

1.7.2. Земање мостри и анализа на почви 

1.7.2.1. Распоред за земање мостри 

Ако се тестираат агрохемикалии, мострите од почва се анализираат за нитрати во 
деновите 0, 7, 14 и 28. Ако е потребен продолжен тест, треба да се направат 
дополнителни мерења во интервали од 14 дена по 28-иот ден. 

Ако не се тестираат агрохемикалии, се употребуваат пет испитни концентрации и се 
анализираат мостри од почва за нитрати на почетокот (ден 0) и на крајот од периодот на 
изложеност (28 дена). Ако се смета за потребно, може да се направи посредно мерење, 
на пр. на 7-иот ден. Податоците добиени на 28 ден се употребуваат да се одреди ECx 
вредноста за хемикалиите. По желба, податоците од денот 0 за контролните мостри, 
може да се употребат за мерење на првичниот квантитет на нитратот во почвата. 

1.7.2.2. Анализа на мострите од почва 

Количеството на нитрат, созадено во секој третиран и контролен дупликат се одредува за 
секое време на земање мостра. Нитратите се екстрактираат од почва преку тресење на 
мострите со соодветен растворувач за екстракција, на пр. 0,1 M  раствор на калиум 
хлорид. Се препорачува однос на 5 ml раствор на KCl по грам сува тежина, 
еквивалентена на почвата. За оптимизирана екстракција, садовите, каде што се наоѓаат 
почвата и растворот за екстракција, не треба да се полни повеќе од половина.  Смесите 
се протресуваат на 150 rpm за време од 60 минути. Смесите се центрифугираат или 
филтрираат и се анализираат течните фази за нитрат. Течните екстракти, без честички, 
може да се чуваат пред анализата на минус 20 ± 5 oC, за најмногу шест месеци. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Ако тестовите се извршуваат со агрохемикалиии, количината на нитратот, создаден во 
секоја дупла мостра од почва треба да се наведе, а средните вредности на сите 
дупликати треба да се претстават во табеларен облик. Вредностите на азотната 
трансформација треба да се проценат со соодветни и општо прифатливи статистички 
методи (на пр. Ф-тест, 5 % ниво на значење). Количините на создадениот нитрат, се 
изразуваат во mg нитрат/kg сува тежина почва/ден. Вредноста на создавање на нитратот 
во секој третман се споредува со таа во контролите и се пресметува процентуалната 
девијација од контролата. 

Ако тестовите не се извршуваат со агрохемикалии, квантитетот на нитратот, создадено во 
секој дупликат се одредува и се подготвува кривата доза-реакција, за оценување на ECx 
вредностите. Количините на нитратот (т.е. mg нитрат/kg сува тежина почва), најдени во 
третираните мостри по 28 дена, се споредуваат со оние најдени во контролата.  Од овие 
податоци, се пресметуваат % вредности на инхибиција за секоја испитна концентрација. 
Овие проценти графички се прикажуваат во споредба со концентрацијата и потоа 
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статистичките постапки се употребуваат за да се пресметаат ECx вредностите. Исто така, 
се одредуваат границите на сигурност (п = 0,95) за пресметаните ECx, со употреба на 
стандардни постапки (10)(11)(12). 

Супстанциите за испитување, коишто содржат високи квантитети на азот, може да 
придонесат создавање на количини на нитрат за време на тестот. Ако овие супстанции се 
тестираат при висока концентрација (на пр. хемикалии, коишто се очекува за да се 
употребат во повторените примени), треба да се вклучат соодветни контроли во тестот 
(т.е. почва плус супстанција за испитување, но без растителна храна). Податоците од 
овие контроли, треба да се земат предвид за пресметките на ECx. 

2.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Кога се проценуваат резултатите од тестовите со агрохемикалии и кога разликата во 
вредностите на создавањето на нитрат меѓу понискиот третман (т.е. максималната 
предвидена концентрација) и контролата е еднаква на или помала од 25 % во секое 
време на земање мостри, по 28-иот ден, производот може да се процени како таков, 
којшто нема долгорочно влијание на азотната трансформација во почвите. Кога се 
проценуваат резултатите од тестовите со хемикалии, различни од агрохемикалиите, се 
употребуваат EC50, EC25 и/или EC10 вредностите. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

Целосна идентификација на употребената почва, вклучувајќи: 

— географска референца на местото (географска ширина, географска должина), 

— информации за историјата на местото (т.е. вегетациска покривка, третмани со 
производи за заштита на житните култури, третмани со ѓубрива, неочекувана 
контаминација, итн.), 

— употреба на вид (на пр. земјоделска почва, шуми, итн.), 

— длабочина на земањето мостри (cm), 

— содржина на песок/тиња/глина  (% сува тежина), 

— pH (во вода), 

— содржина на органски јаглерод (% сува тежина), 

— содржина на азот (% сува тежина), 

— првична нитратна концентрација (mg нитрат/kg сува тежина), 

— јонски изменувачки капацитет (mmol/kg), 

— микробиолошката биомаса (во %) во однос на процентот на вкупниот органски 
јаглерод, 

— упатување на методите, употребени за одредување на секој параметар, 

— сите информации што се однесуваат на собирањето и чувањето на мострите од почва, 

— податоци за пред-инкубацијата на почвата, ако има. 

Супстанцијата за испитување: 

— физичка природа и каде што е релевантно, физичко-хемиски својства, 

— податоци за идентификација на хемикалии, каде што е релеватно, вклучувајќи ја 
структурната формула, чистота (т.е. за производи за заштита на житни култури, 
процентот на активна состојка), содржина на азот. 
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Супстрат: 

— извор на супстрат, 

— состав (т.е. храна од луцерка, храна од луцерка-зелена трева во прав), 

— содржина на јаглерод, азот (% сува тежина), 

— големина на филтер (mm). 

Услови за тестирање: 

— детали за изменување на почвата со органски супстрат, 

— број на употребени концентрации на хемикалијата за тестирање и каде што е 
соодветно, се дава образложение за избраните концентрации,  

— детали за примената на супстанцијата за тестирање во почва, 

— температура на инкубација, 

— содржина на влага во почва на почетокот и за време на тестот, 

— метод на инкубација на употребена почва (т.е. како количина или како серија на 
поединечни подмостри), 

— број на дупликати, 

— време на земање мостри, 

— метод, употребен за екстракција на нитрат од почва 

Резултати: 

— аналитичка постапка и опрема, употребена за анализа на нитрат, 

— табеларни податоци, вклучувајќи ги поединечните и средните вредности за мерења на 
нитрат, 

— варијација меѓу дупликатите во третираните и контролните мостри, 

— објаснувања за направените корекции во пресметките, ако е релеватно, 

— процентот на варијација кај вредностите на создавање на нитратот за секое време на 
земање мостри или ако е соодветно, EC50 вредноста со 95 % граница на сигурност, други 
ECx (т.е. EC25 или EC10) со интервали на сигурност и графикон на кривата доза-реакција, 

— статистичко третирање на резултати, 

— сите информации и набљудување, од помош за толкувањето на резултатите. 
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В.22. ПОЧВЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ: ТЕСТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЈАГЛЕРОД 
1. МЕТОД 

Овој метод е идентичен со OECD TG 217 (2000). 

1.1. ВОВЕД 

Овој метод за тестирање го опишува лабораторискиот метод, наменет за проучување на 
долгорочните потенцијални ефекти од еднократната изложеност на производите за 
заштита на житните култури и други можни хемикалии на активноста на 
трансформацијата на јаглерод од почвените микроорганизми. Овој тест, начелно се 
заснова врз препораките на Европската и медитеранска организација (1). Меѓутоа, други 
насоки, вклучувајќи ги оние на Германскиот биолошки институт (2), Американската 
агенција за заштита на животната средина (3) и SETAC (4),  исто така се земени предвид. 
На работилницата на OECD за избирање на почви/седименти одржана во Белџирате, 
Италија во 1995 (5), се определува бројот и видот на почвите за употреба во овој тест. 
Препораките за собирање, ракување и чување на мострата од почва, се базираат врз 
ИСО Документот за упатување (6) и препораките од работилницата во Белџирате. 

При оценувањето и процената на токсичните карактеристики на супстанцијата за 
испитување, може да се бара одредување на ефектите врз микробиолошката активност 
на почвата, на пр. кога се бараат податоците за потенцијалните несакани ефекти на 
производите за заштита на житните култури врз микрофлората на почвата или кога се 
очекува изложеност на почвените микроорганизми на хемикалиите, различни од 
производите за заштита на житните култури. Тестот за трансформацијата на јаглеродот 
се извршува за да се одредат ефектите на таквите хемикалии врз микрофлората на 
почвата. Ако се тестираат агрохемикалии (на пр. производи за заштита на житните 
култури, ѓубрива, хемикалии за заштита на шумите), се спроведуваат заедно тестовите за 
трансформацијата на јаглерод и  азотната трансформација. Ако не се тестираат 
агрохемикалии, доволен е тестот за азотна трансформација. Меѓутоа, ако EC50 
вредностите на тестот за азотната трансформација за таквите хемикалии, спаѓаат во 
опсегот на комерцијално достапните нитрификациски инхибитори (на пр. нитрапирин), 
може да се спроведе тест за јаглеродна трансформација за да се добијат дополнителни 
информации. 

Почвите се состојат од живи и неживи компоненти, коишто постојат во комплексни и 
хетерогени смеси. Микроорганизмите играат важна улога во разградувањето и 
трансформацијата на органскиот материјал во плодните почви, со многу видови што 
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придонесуваат на различните аспекти на плодноста на почвата. Секое долгорочно 
влијание врз овие биохемиски процеси, потенцијално би можело да влијае на циклусот на 
исхрана, а ова би можело да ја измени плодноста на почвата. Во сите плодни почви се 
врши трансформација на јаглерод и азот. Иако микробиолошките заедници, одговорни за 
овие процеси, се разликуваат од почва до почва, начините на транформација во основа 
се исти. 

Овој метод за тестирање е наменет за откривање на долгорочни штетни влијанија на 
супстанција врз процесот на азотна трансформација во почви со аеробна површина. 
Тестот е чувствителен на промени во големината и активноста на микробиолошките 
заедници, одговорни за трансформацијата на јаглерод, бидејќи овие заедници се 
подложни истовремено на влијанието на хемикалиите и на јаглеродното гладување. Се 
употребува песочна почва со ниска содржина на органски материи. Оваа почва се 
третира со супстанција за испитување и се инкубира под услови што овозможуваат брз 
микробиолошки метаболизам. Под овие услови, изворите на лесно достапен јаглерод во 
почвата, брзо се исцрпуваат. Овс предизвикува јаглеродно гладување, коешто 
истовремено ги убива микробиолошките клетки и индуцира латентност и/или образување 
на спори. Ако тестот трае повеќе од 28 дена, збирот од овие реакции може да се измери 
во (нетретираната почва) контролите како постепено губење на метаболичката активна 
микробиолошка биомаса (7). Ако биомасата во јаглеродно-трансформираната почва, под 
условите на тестот, влијае од присуството на хемикалија, таа може да не с еврати на 
истот ниво  како во контролата. Според тоа, пореметувањата предизвикани од 
супстанцијата за испитување во секое време за време на тестот, често траат до крајот на 
тестот. 

Тестовите од којшто овој метод за тестирање е развиен, првенствено биле наменети за 
супстанции за коишто може да се претпостави дека ја достигнуваат почвата. Таков е 
случлајот, на пример со производите за заштита на житните култури, за коишто 
примената на стапката во областа е позната. За агрохемикалиите, доволно е тестирање 
на две дози, релеватни за претпоставената или предвидената стапка на примена. 
Агрохемикалиите може да се тестираат како активни состојки (а.с.) или како создадени 
производи. Меѓутоа, тестот не се ограничува на хемикалии со предвидливи концентрации 
во околината. Преку промената на двете количини на супстанцијата за испитување 
применета во почвата и начинот на кој податоците се проценуваат, исто така, тестот 
може да се употреби за хемикалии, за коишто не е познато количеството што се очекува 
да ја достигне почвата. На тој начин се одредуваат ефектите од трансформацијата на 
јаглерод во серија на концентрации, коишто не се агрохемикалии. Податоците од овие 
тестови се употребуваат за да се подготви кривата доза-реакција и за да се пресметаат 
ECx вредностите, каде што x е дефиниран % ефект. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Трансформација на јаглерод: е микробиолошко разградување на органски материи до 
создавање на неоргански краен производ –јаглерод диоксид. 

ECx (ефикасна концентрација): е концентрацијата на супстанцијата за тестирање во 
почвата, што резултира со x % инхибација на трансформацијата на јаглерод во јаглерод 
диоксид. 

EC50 (средна ефективна концентрација): е концентрацијата на супстанцијата за 
тестирање во почвата, што резултира со 50 % инхибација на трансформацијата на 
јаглерод во јаглерод диоксид. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Нема. 

 

 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 727 
 

1.4. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Просеаната почва се третира со супстанцијата за испитување или останува нетретирана 
(контрола). Ако се тестираат агрохемикалии, се препорачува минимум две испитни 
концентрации и тие треба да се изберат во однос на највисоката претпоставена 
концентрација во областа. По 0, 7, 14 и 28 дена од инкубацијата, мострите од 
третираните и контролните почви се мешаат со глукоза и се мерат брзината на глукозно-
индуцираните респирација за 12 последователни часа. Брзината на респирација се 
изразуваат како ослободен јаглерод диоксид (mg лаглерод диоксид/kg сува почва/h) или 
потрошен кислород (mg кислород/kg почва/h). Средната брзина на респирација во 
третираните мостри од почва се споредува со стапката во контролите и се пресметува 
процентуалната девијација во стапката на третираните мостри и контролите. Сите 
тестови траат најмалку 28 дена. Ако, на 28-иот ден, разликите меѓу третираните и 
нетретираните почви се еднакви или поголеми од 25 %, мерењата се продолжуваат до 
максимум 100 дена. Ако се тестираат хемикалии, коишто се различни од 
агрохемикалиите, се додава серија на концентрации од супстанцијата за испитување во 
мострите од почвата и се мери брзината на глукозно индуцираната респирација (т.е. 
средните количини на создадениот јаглерод диоксид или конзумираниот кислород) по 28 
дена. Резултатите од тестовите со серија на концентрации се анализираат со употреба на 
регресивен модел и се пресметуваат ECx вредностите (т.е. EC50, EC25 и/или EC10). Види 
ги дефинициите. 

1.5. ВАЛИДНОСТ НА ТЕСТОТ 

Процените на резултатите од тестот со агрохемикалиите се базираат врз релативно мали 
разлики (т.е. средна вредност ±25 %) меѓу ослободениот јаглерод диоксид или 
конзумираниот кислород во (или од) контролите и третираните мостри од почва, така што 
големи варијации во контролите може да доведат до погрешни резултати. Затоа, 
варијацијата меѓу дуплите контролни мостри треба да е помалку од ±15 %. 

1.6. ОПИС НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

1.6.1. Апаратура 

Се употребуваат садови за тестирање од хемиски инертен материјал.  Тие треба да се со 
соодветен капацитет во согласност со постапката, употребена за инкубација на почвите, 
т.е. инкубација во рефус или како серии поединечни мостри од почва (види Оддел 
1.7.1.2). Треба да се внимава за да се минимизира загубата на вода и да се овозможи 
размена на гасови за време на тестот (на пр. садовите за тестирање може да бидат 
покриени со перфорирана полиетиленска фолија). Кога се тестираат испарливи 
супстанции, треба да се употребат запечатени и гаснонепропустливи садови. Тие треба 
да се со големина на онаа, приближно една четвртина од нивниот волумен, исполнет со 
мостра од почва. 

За одредување на глукозно-индуцираната респирација, потребни се системи за 
инкубација и инструменти за мерење на производството на јаглерод диоксид или 
потрошувачка на кислород. Примери за такви системи и инструменти се наоѓаат во 
делата (8) (9) (10) (11). 

1.6.2. Избор и број на почви 

Се употребува една единствена почва. Препорачаните карактеристики на почвата се 
следниве: 

— содржина на песок: не помалку од 50 % и не повеќе од 75 %, 

— pH: 5,5-7,5, 

— содржина на органски јаглерод: 0,5-1,5 %, 
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— треба да се мери микробиолошката биомаса (12)(13) и нејзината содржина на јаглерод 
треба да е најмалку 1 % од вкупниот органски јаглерод во почвата. 

Во повеќето случаи, почва со овие карактеристики претставува случај на најлоша 
ситуација, бидејќи адсорпцијата на испитната хемикалија се минимизира, а нејзината 
достапност во микрофлората е максимална. Затоа, генерално не се потребни тестови со 
други почви. Меѓутоа, во некои случаи, на пр. кога претпоставената главна употреба на 
супстанцијата за тестирање е во одредени почви, како што се кисели шумски почви или 
кај електростатски полнети хемикалии, може да треба да се замени со дополнителна 
почва. 

1.6.3. Собирање и чување на мострите од почва 

1.6.3.1. Собирање 

Треба да бидат достапни детални информации за историјата на местото за земање 
мостри, каде што почвата се собира. Деталите вклучуваат: точна локација, вегетативна 
покривка, датуми на третманите со производите за заштита на житните култури, третмани 
со органски и неоргански ѓубрива, додатоци на биолошките материјали или неочекувани 
контаминации. Избраното место за собирање на почвата, треба да овозможи долгорочна 
употреба. Соодветни се постојаните пасишта, полињата со годишни житни култури (освен 
пченката) или густо засеани наѓубрени површини. Избраното место за земање мостри не 
треба да се третира со произодите за заштита на житните култури, минимум една година 
пред земањето мостри. Исто така, не треба да се примени никакво органско ѓубриво, 
најмалку шест месеци,. Употребата на минералното ѓубриво е прифатлива само, во 
согласност со барањата за житни култури и кога мострите од почва нема да се земат 
најмалку три месеци по примената на ѓубривото. Треба да се избегне употреба на почва, 
третирана со ѓубрива со познати биоцидни ефекти (на пр. калциум цијанамид). 

Земањето мостри треба да се избегне за време на или веднаш по долги периоди 
(подолги од 30 дена) на суша или поплави. Кај изораните почви, мострите треба да се 
земат од длабочина од 0 до 20 cm. Кај прерии (пасишта) или други почви, коишто не биле 
изорани во подолг период (најмалку една сезона), максималната длабочина на земањето 
мостри може да е малку повеќе од 20 cm (на пр. до 25 cm). Мострите од почва треба да се 
пренесат во кадички и под температурни услови, коишто гарантираат дека првичните 
својства на почвата не се значително изменети. 

1.6.3.2. Чување 

Се преферира употреба на почви, свежо собрани од полето. Ако не може да се избегне 
чување во лабораторијата, почвите може да се чуваат на темно на 4 ± 2 oC, за максимум 
од три месеци. За време на чувањето на почвите, треба да се гарантираат аеробните 
услови. Ако почвите се собираат од области, што се замрзнати најмалку три месеци во 
годината, треба да се земе предвид чувањето шест месеци на минус 18 oC. 
Микробиолошката биомаса на чуваната почва се мери пред секој експеримент и 
јаглеродот во биомасата треба да е најмалку 1 % од вкупната содржина на органскиот 
јаглерод (види Оддел 1.6.2). 

1.6.4. Чувања и подготовка на почвата за тестот 
1.6.4.1. Пред-инкубација 

Ако почвата била чувана (види Оддели 1.6.4.2 и 1.7.1.3)), се препорачува пред-инкубација 
за период меѓу два и 28 дена. Температурата и содржината на влага во почвата за време 
на пред-инкубацијата треба да се слични со оние употребени во тестот (види Оддели 
1.6.4.2 и 1.7.1.3). 

1.6.4.2. Физичко-хемиски карактеристики 

Почвата се чисти рачно од големи предмети (на пр. камења, делови од растенија итн.) и 
тогаш влагата се филтрира без дополнително сушење, при големина на честичките, 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 729 
 

коишто се помалку или еднакви на 2 mm. Содржината на влага во мострата од почва 
треба да се приспособи со дестилирана или дејонизирана вода до вредност меѓу 40 % и 
60 % од максималниот капацитет за задржување на водата. 

1.6.5. Подготовка на супстанцијата за испитување за примена во почвата 

Супстанцијата за испитување, обично се применува со употреба на носач. Носачот може 
да е вода (за супстанции растворливи во вода) или инертен цврст материјал  како што е 
финиот кварцен песок (големина на честичка: 0,1-0,5 mm). Треба да се избегнат течни 
носачи, различни од вода (на пр. органски растоврувачи како што се ацетон, хлороформ), 
бидејќи тие може да ја оштетат микрофлората. Ако како носач се употребува песок, тој 
може да е обложен со супстанцијата за испитување, растворена или суспендирана во 
соодветен растворувач. Во такви случаи, растворувачот треба да се отстрани преку 
евапорација пред мешањето со почвата. За оптимална дистрибуција на супстанцата за 
испитување во почва, се препорачува однос од10 g песок по килограм и почва (сува 
тежина). Контролните мостри се третираат со еквивалентно количество на вода и/или 
само кварцен песок. 

Кога се тестираат испарливи хемикалии, треба да се избегнат загубите за време на 
третманот и треба да се направи напор за да се гарантира хомогена дистрибуција во 
почвата (на пр. супстанцијата за тестирање треба да се инјектира во почвата на неколку 
места). 

1.6.6. Испитни концентрации 

Ако се тестираат производи за заштита на житните култури или други хемикалии со 
предвидливи концентрации во околината, треба да се употребат најмалку две 
концентрации. Пониската концентрација треба најмалку да влијае на максималното 
количество, што се очекува да ја достигне почвата под условите за експериментот, каде 
што повисоката концентрација треба да е повеќе од пониската концентрација. 
Концентрациите на супстанцата за тестирање, додадени во почвата, се пресметуваат со 
претпоставка дека се унифирано мешани до длабочина од 5 cm и густина на количина на 
почва од 1,5. За агрохемикалии, коишто директно се применуваат во почвата или за 
хемикалии, за коишто квантитетот што ја достигнува почвата може да се предвиди, 
препорачаните испитни концентрации се максималната предвидена концентрација во 
околината (ПКО) и петпати поголема од таа концентрација. Супстанциите, коишто се 
очекува да се применат во почвите, неколку пати во една сезона, треба да се тестираат 
при концентрации, добиени со множењење на ПКО со максималниот претпоставен пброј 
на примени. Меѓутоа, повисоката тестирана концентрација не треба да надмине 10 пати 
од максималното единечно ниво на примена. 

Ако не се тестираат агрохемикалии, се употребува геометриска серија од најмалку пет 
концентрации. Тестираните концентрации треба да го опфатат потребниот опсег за да се 
одредат ECx вредностите. 

1.7. ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ 

1.7.1. Услови на изложеност 
1.7.1.1. Третман и контрола 

Ако се тестираат агрохемикалии, почвата се дели на три дела со иста тежина. Двата дела 
се мешаат со носач што го содржи производот, а другиот се меша со носачот без 
производот (контрола). Се препорачуваат минимум три дупликати за двете третирани и 
нетретирани почви. Ако не се тестираат агрохемикалии, почвата се дели на шест дела со 
иста тежина. Пет мостри се мешаат со носач што ја содржи супстанцијата за тестирање, а 
шестата мостра се меша со носачот без хемикалии. Се препорачуваат три дупликати за 
двата третмани и контролата. Треба да се обрне внимание за да се гарантира хомогена 
дистрибуција на супстанцијата за тестирање во третираните мостри од почва. За време 
на мешањето, треба да се избегне набивање или формирање на грутки на почвата.  
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1.7.1.2. Инкубација на мостри од почва 

Инкубација на мостри од почва може да се изврши на два начина: како количина мостри 
од секоја третирана и нетретирана почва или како серии од поединечни мостри од почва 
и подмостри со еднаква маса од секоја третирана или нетретирана почва. Меѓутоа, кога 
се тестираат испарливите супстанции, тестот треба да се изврши со серии од поединечни 
подмостри. Кога се инкубираат почви во количина, се подготвуваат големи количини од 
сите третирани или нетретирани почви и ако е потребно за време на тестот се земаат 
подмостри, коишто треба да се анализираат. Првичното подготвено количество за секој 
третман и контрола зависи од големината на подмострите зависи од големината на 
подмострите, бројот на дупликатите, употребени за анализа и претпоставениот 
максимален број на времето на земење мостри. Почвите, инкубирани во количина треба 
целосно да се измешат пред одделувањето на подпробите. Кога се инкубираат почви 
како серија од поединечни мостри од почва, секоја третирана или нетретирана количина 
на почва се дели во потребниот број на подмостри и тие се користат како што е потребно. 
При експерименти кога може да се претпостави повеќе од двапати земење мостри, треба 
да се подготват доволно подмостри, земајќи ги предвид сите дупликати и сите времиња 
на земање мостри. Најмалку три дупли мостри од испитната почва треба да се 
инкубираат под аеробни услови (види Оддел 1.7.1.1). За време на сите тестови, треба да 
се употребат соодветни кадички со доволен простор за да се избегне развој на анаеробни 
услови. Кога се тестираат испарливи супстанции, тестот треба да се изврши со серија од 
поединечни подмостри. 

1.7.1.3. Услови и времетраење на тестирање 

Тестот се врши на темно на собна температура од 20 ± 2 oC. Содржината на влага во 
мострите од почва треба да се одржува за време на тестот меѓу 40 % и 60 % од 
максималниот капацитет на почвата да задржува вода (види Оддел 1.6.4.2) со опсег од ±5 
%. Ако е потребно, се додава дестилирана, дејонизирана вода. 

Минималното времетраење на тестовите е 28 дена. Ако се тестираат агрохемикалии, 
количините на ослободен јаглероддиоксид или конзумиран кислород, се споредуваат во 
третираните и контролните мостри. Ако тие се разликуваат за повеќе од 25 % на 28-иот 
ден, тестот продолжува додека не се добие разлика, еднаква или помала од 25 % или за 
максимум 100 дена, во зависност од таа којашто прва ќе се добие. Ако не се тестираат 
агрохемикалии, тестот завршува по 28 дена. На 28-иот ден, се одредуваат количините на 
ослободен јаглероддиоксид или конзумиран кислород во третираните и контролните 
мостри од почва и се пресметуваат ECx вредностите. 

1.7.2. Земање мостри и анализа на почви 

1.7.2.1. Распоред за земање мостри 

Ако се тестираат агрохемикалии, се анализираат мострите од почва за глукозо-
индуцираните респираторни стапки во деновите 0, 7, 14 и 28. Ако е потребен продолжен 
тест, треба да се направат дополнителни мерења во интервали од 14 дена по 28-иот ден. 

Ако не се тестираат агрохемикалии, се употребуваат најмалку пет испитни концентрации 
и се анализираат мостри од почва за брзина на глукозно-индуцирана  респирација на 
почетокот (ден 0) и на крајот од периодот на изложеност (28 дена). Ако се смета за 
потребно, може да се направи посредно мерење, на пр. на 7-иот ден. Податоците 
добиени на 28 ден се употребуваат да се одреди ECx вредноста за хемикалиите. По 
желба, може да се употребат податоци од контролните мостри од ден 0, за да се 
проценат првичните количини на метаболичката активна микробиолошка биомаса во 
почвата (12). 

1.7.2.2. Мерење набрзина на глукозно-индуцирана респирација 

Брзината на глукозно-индуцираната респирација во секој третиран и контролен дупликат 
се одредува за секое време на земање мостра. Мострите од почва се мешаат со доволно 



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 731 
 

количина на глукоза за да се извлече веднаш максимална респираторна реакција. 
Количината на глукоза, потребна за да се извлече максимална респираторна реакција од 
дадена почва може да се одреди во прелиминарен тест со употреба на серија на 
концентрации на глукоза (14). Меѓутоа, за песочни почви со 0,5-1,5 % органски јаглерод, 
од 2 000 mg to 4 000 mg глукоза по kg сува тежина почва е обично доволна.  Глукозата 
може да се дроби до прав со чист кварцен песок (10 g песок/kg сува тежина почва) и 
хомогено да се меша со почвата. 

Изменетите со глукоза мостри од почва се инкубираат со соодветна апаратура за мерење 
на респираторните стапки или континуирано, на секој час или на секои два часа (види 
Оддел 1.6.1) на 20 ± 2 oC. Ослободениот јаглероддиоксид или конзумираниот кислород се 
мери за 12 последователни часа и мерењата треба да почнат што е можно побрзо, т.е. во 
рамки од еден до два часа по додавањето на глукозата. Се мерат вкупните количества на 
ослободениот јаглероддиоксид или конзумираниот кислород за време на 12 часа и се 
одредуваат средните респираторни стапки. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Ако се тестираат агрохемикалии, треба да се запишува ослободениот јаглерод диоксид 
од или конзумираниот кислород од секоја дупла мостра од почва и средните вредности 
од сите дупликати треба да се претстават во табеларна форма. Резултатите треба да се 
проценат со соодветни и општо прифатливи статистички методи (на пр. Ф-тест, 5 % ниво 
на значење). Брзината на глукозно-индуциранатa респирација се изразува во mg jаглерод 
диоксид/kg сува тежина почва/h или mg кислород/сува тежина почва/h. Средната стапка 
на создавање на јаглерод диоксид или средната стапка на конзумирање на кислород во 
секој третман се споредува со таа во контролата и се пресметува процентуалната 
девијација од контролата. 

Ако тестовите не се извршуваат со агрохемикалии, количините на ослободениот јаглерод 
диоксид или конзуминираниот кислород од секој дупликат се одредува и се подготвува 
кривата доза-реакција, за оценување на ECx вредностите. Се споредуваат брзините на 
глукозно-индуцираните респирации (т.е. mg јаглерод диоксид/kg сува тежина почва/h или 
mg кислород/сува тежина почва/h) најдени во третираните мостри по 28 дена со оние 
најдени во контролата. Од овие податоци, се пресметуваат % вредности на инхибиција за 
секоја испитна концентрација. Овие проценти графички се прикажуваат во споредба со 
концентрацијата и се употребуваат статистичките постапки за да се пресметаат ECx 
вредностите. Исто така, се одредуваат границите на сигурност (п = 0,95) за пресметаните 
ECx, со употреба на стандардни постапки (15)(16)(17). 

2.2. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Кога се проценуваат резултатите од тестовите со агрохемикалии и кога разликата во 
респираторните стапки меѓу понискиот третман (т.е. максималната предвидена 
концентрација) и контролата е еднаква на или помала од 25 % во секое време на земање 
мостри, по 28-иот ден, производот може да се процени како таков, којшто нема 
долгорочно влијание на азотната трансформација во почвите. Кога се проценуваат 
резултатите од тестовите со хемикалии, различни од агрохемикалиите, се употребуваат 
EC50, EC25 и/или EC10 вредностите. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ 

Извештајот од тестирањето треба да ги вклучи следниве информации: 

Целосна идентификација на употребената почва, вклучувајќи: 

— географска референца на местото (географска ширина, географска должина), 



Стр. 732 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

— информации за историјата на местото (т.е. вегетациска покривка, третмани со 
производи за заштита на житните култури, третмани со ѓубрива, неочекувана 
контаминација, итн.), 

— употреба на вид (на пр. земјоделска почва, шуми, итн.), 

— длабочина на земањето мостри (cm), 

— содржина на песок/тиња/глина (% сува тежина), 

— pH (во вода), 

— содржина на органски јаглерод (% сува тежина), 

— содржина на азот (% сува тежина); 

— капацитет на размена на катјони (mmol/kg), 

— првична микробиолошка биомаса во однос на процентот на вкупниот органски 
јаглерод, 

— упатување на методите, употребени за одредување на секој параметар, 

— сите информации што се однесуваат на собирањето и чувањето на мострите од почва, 

— податоци за пред-инкубацијата на почвата, ако има. 

Супстанцијата за испитување: 

— физичка природа и каде што е релевантно, физичко-хемиски својства, 

— податоци за идентификација на хемикалии, каде што е релеватно, вклучувајќи ја 
структурната формула, чистота (т.е. за производи за заштита на житни култури, 
процентот на активна состојка), содржина на азот. 

Услови за тестирање: 

— детали за изменување на почвата со органски супстрат, 

— број на употребени концентрации на хемикалијата за тестирање и каде што е 
соодветно, се дава образложение за избраните концентрации,  

— детали за примената на супстанцијата за тестирање во почва, 

— температура на инкубација, 

— содржина на влага во почва на почетокот и за време на тестот, 

— метод на инкубација на употребена почва (т.е. како количина или како серија на 
поединечни подмостри), 

— број на дупликати, 

— време на земање мостри. 

Резултати: 

— метод и опрема употребена за мерење на респираторните стапки, 

— тебеларни податоци што вклучуваат индивидуални и средни вредности за количини на 
јаглерод диоксид или кислород, 

— варијација меѓу дупликатите во третираните и контролните мостри, 

— објаснувања за направените корекции во пресметките, ако е релеватно, 

— процентот на варијација кај брзина на глукозно-индуцирана респирација за секое 
време на земање мостри или ако е соодветно, EC50 вредноста со 95 % граница на 
сигурност, други ECx (т.е. EC25 или EC10) со интервали на сигурност и графикон на 
кривата доза-реакција, 
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— статистичко третирање на резултатите, каде што е соодветно, 

— сите информации и набљудување, од помош за толкувањето на резултатите. 
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C.23. АЕРОБНА И АНАЕРОБНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО ПОЧВА 
1. МЕТОД 

Овој тест метод е идентичен со OECD TG 307 (2002) 

1.1. ВОВЕД 

Овој тест метод се базира врз посточките насоки (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9). Методот 
опишан во овој тест метод е наменет за проценување на аеробната и анаеробната 
трансформација на хемикалии во почва. Експериментите се изведуваат за да се одреди 
(i) стапката на трансформација на супстанцијата за испитување и (ii) природата и 
стапките на создавање и намалување на производите на трансформацијата, на коишто 
може да бидат изложени растителните и почвените организми. Таквите испитувања се 
потребни за хемикалии коишто директно се применуваат во почва или коишто веројатно 
ќе стигнат до почвената животна средина. Резултатите на таквите лабораториски 
испитувања, исто така може да се употребат за да се развијат протоколите за земање 
мостри и анализа на сродното поле од испитувањата. 

Аеробните и анаеробните испитувања со еден вид на почва, генерално се доволни за 
проценување на патеките на трансформација (8)(10)(11). Стапките на трансформација 
треба да се одредат во најмалку три дополнителни почви (8)(10). 

На работилницата на OECD за избирање на почви и седимент одржана во Белџирате, 
Италија во 1995 год. (10) се определува, особено, бројот и видовите на почви за употреба 
во овој тест. Тестираните видови на почви треба да се репрезентативни за условите на 
животната средина, каде што се случува употребата или ослободувањето. На пр., 
хемикалии коишто може да бидат осободени од суптропски до тропски клими треба да се 
тестираат со  Ферасолс или Нитосолс (ФАО систем). На работилницата, исто така се 
дадени препораки во однос на собирањето, обработката и чувањето на мострите од 
почва, врз основа на ИСО Упатството (15). Исто така, во овој метод се зема предвид 
употребата на поплавени (оризови) почви. 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Супстанција за испитување: секоја супстанција, изворна супстанција или производ на 
трансформација 

Производи на трансформација: сите супстанции што резултираат од биотичните или 
абиотичните трансформациски реакции на супстанцијата за тестирање вклучувајќи CO2 и 
производи коишто се во врзаните остатоци. 

Врзани остатоци: ‘Врзани остатоци’ претставуваат соединенија во почва, растенија или 
животни, коишто остануваат во матрицата во формата на матичната супстанција или 
нејзиниот (нивниот) метаболитски производ на трансформацијата по екстракцијата. 
Методот на екстракција не треба значително да ги промени самите соединенија или 
структурата на матрицата.  Природата на врската може да се објасни делумно преку 
методи на екстракција за изменување на матрицата и софистицирани аналитички 
техники. До сега, на пр., на овој начин биле идентификувани ковалентни конски и 
сорпциони врски како и примеси. Општо земено, создавањето на врзани остатоци 
значително ја намалува биопристапноста и биодостапноста (12) [модифицирано од 
ИУПАЦ 1984 год. (13)]. 

Аеробна трансформација: реакции што се одвиваат во присуството на молекуларен 
кислород (14). 

Анаеробна трансформација: реакции што се одвиваат без присуство на молекуларен 
кислород (14). 
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Почва: е мешавина на минерални и органски хемиски состојки, каде што последниве 
содржат соединенија со висока содржина на јаглерод и азот и со високи молекуларни 
маси, потикнати од мали (најчесто микро-) организми. Почвата може да биде обработена 
во две состојби: 

(а) необработена, како што се развивала со текот на времето, во карактеристични слоеви 
на различни видови на почва; 

(б) обработена, како што обично може да се најде во обработливите површини или се 
појавува кога мострите се земаат преку разкопување и се употребува во овој тест метод 
(14). 

Минерализација: е целосното разградување на органско соединение на CO2 и H2O под 
аеробни услови и на CH4, CO2 и H2O под анаеробни услови. Во контекст на овој тест 
метод кога се употребува соединение коешто е обележано како c14C, минерализацијата 
значи долго разградување за чиешто време обележаниот јаглероден атом се оксидизира 
со ослободување на соодветно количество на 14CO2 (14). 

Време на полураспаѓање: t0,5, е времето за коешто се постигнува 50 % трансформација 
на супстанцијата за испитување кога трансформацијата може да се опише преку кинетика 
од прв ред; тоа е независно од концентрацијата. 

DT50 (Време на исчезнување 50): е времето во чиишто рамки концентрацијата на 
супстанцијата за испитување се намалува за 50 %; тоа е различно од времето на 
полураспаѓање t0,5 кога трансформацијата не ја следи кинетиката од прв ред. 

DT75 (Време на исчезнување 75): е времето во чиишто рамки концентрацијата на 
супстанцијата за испитување се намалува за 75 %. 

DT90 (Време на исчезнување 90): е времето во чиишто рамки концентрацијата на 
супстанцијата за испитување се намалува за 90 %. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтните супстанции треба да се употребат за карактеризација и/или 
идентификација на производите на трансформацијата преку спектроскопски и 
хроматографски методи. 

1.4. ПРИМЕНЛИВОСТ НА ТЕСТОТ 

Методот е применлив за сите хемиски супстанции (необележани или радиообележани), 
за коишто е достапен аналитички метод со доволна точност и чувствителност. Тој е 
применлив за малку испарливи, неиспарливи, водорастворливи или водонерастворливи 
соединенија. Тестот не се применува за хемикалии, коишто се високо испарливи во 
почвата (на пр. фумиганти, органски растворувачи) и затоа не може да се задржат во 
почвата под експериментални услови на овој тест. 

1.5. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА 

За мерење на стапката на трансформација може да се употреби необележана или 
обележана супстанција за испитување. Потребен е обележан материјал за испитување на 
патеката на трансформација и за определување на билансот на масата. Се препорачува 
14C обележување, но може да биде корисна употребата на други изотопи, како што се 13C, 
15N, 3H, 32P. Колку што е можно, обележувањето треба да се постави во најстабилниот(те) 
дел(ови) на молекулата (33). Чистотата на супстанцијата за испитување треба да е 
најмалку 95 %. 

                                                           
33 На пример, ако супстанцијата за испитување содржи еден прстен, потребно е маркиранње на овој прстен; 
ако супстанцијата за испитување содржи еден или повеќе прстени, може да бидат потребни одделни 
испитувања за да се оцени „животниот век“ на секој маркиран прстен и да се добијат соодветни информации 
за создавање на производите на трансформацијата. 
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Пред вршењето на тестот за аеробна трансформација и анаеробна трансформација во 
почва, треба да бидат достапни следниве информации: 
(а) растворливост во вода (Метод A.6) 
(б) растворливост во органски растворувачи; 
(в) притисок на пареа (Метод A.4) и Хенриевиот закон за константа; 
(г) коефициент на распределба на n-октанол/вода (Метод A.8); 
(д) хемиска стабилност на темно (хидролиза) (Метод В.7); 
(ѓ) pKa, ако молекулата е подложна на додавање или одземање на протони [ОЕЦД 
Упатство 112] (16). 

Други корисни информации може да вклучат податоци за токсичноста на супстанцијата за 
испитување кај почвените микроорганизми [методи за тестирање В.21 и В.22] (16). 

Треба да бидат достапни аналитички методи (вклучувајќи методи за екстракција и 
очистување) за квантификација и идентификација на супстанцијата за тестирање и 
нејзините производи на трансформацијата. 

1.6. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Мострите од почва се третираат со супстанцијата за испитување и се инкубираат на 
темно во биометричен вид на колба или во протечни системи под контролирани 
лабораториски услови (на константна температура и влажност на почва). По соодветните 
временски интервали, мострите од почва се екстрактираат и анализираат за изворнатата 
супстанција и за производите на трансформацијата. Исто така, испарливите производи се 
собираат за анализа со употреба на соодветни уреди за апсорпција. Кога се употребува 
14C-обележан материјал, различните стапки на минерализација на супстанцијата за 
испитување може да се измерат преку фаќање на произлезен 14CO2  и баланс на масата, 
вклучувајќи определување на создавањето на почвените врзани остатоци. 

1.7. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.7.1. Обнова 

Екстракцијата и анализата на, најмалку, дупла мостра од почва, веднаш по додавањето 
на супстанцијата за испитување, дава почетна индикација за повторливоста на 
аналитичкиот метод и за унифицираноста на постапката за примена на супстанцијата за 
испитување. Обновите во подоцнежните фази на експериментите се дадени преку 
соодветните биланси на масата. Обновите треба да се во опсегот од 90 % до 110 % за 
обележани хемикалии (8) и од 70 % до 110 % за необележани хемикалии (3). 

1.7.2. Повторливост и чувствителност на аналитичкиот метод 

Повторливоста на аналитичкиот метод (исклучувајќи ја првичната ефикасност на 
екстракција) за квантификација на супстанцијата за испитување и производите на 
трансформацијата треба да се провери преку дупла анализа на истиот екстракт од 
почвата, инкубиран доволно долго за создавање на производите на трансформацијата. 

Границата на детекција (ГД) (LOD) на аналитичкиот метод за супстанцијата за 
испитување и за производите на трансформацијата треба да е најниската вредност од 
најмалку 0,01 mg· kg-1 почва (како супстанцијата за тестирање) или 1 % од применетата 
доза. Исто така, треба да се определи границата на квантификација (ГК) (LOQ). 

1.7.3. Точност на податоците од трансформацијата 

Регресионата анализа на концентрациите на супстанцијата за тестирање како функција 
од време, дава соодветни информации за веродостојноста на кривата на 
трансформацијата и овозможува пресметување на границата на сигурност на 
полураспаѓање (во случај на псевдоконетика од прв ред) или DT50 вредностите и ако е 
соодветно, DT75 и DT90 вредностите. 
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1.8. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.8.1. Опрема и хемиски реагенси 

Системите за инкубација се состојат од статични затворени системи или соодветни 
проточни системи (7)(17). Примери за соодветна проточна апаратура за инкубација на 
почва и биометричен вид на колба се прикажани на Слика 1 односно 2. Двата вида на 
системи за инкубација имаат предности и мани (7)(17). 

Потребна е стандардна лабораториска опрема и особено следново: 

— аналитичките инструменти како што ГТХ, БТХ, ТСХ-опремата, вклучувајќи ги 
соодветните системи за откривање со цел да се анализираат радиообележаните или 
необележаните супстанции или инверзниот метод со разредување на изотопи, 

— инструменти за целите на идентификацијата (на пр. МС, ГХ-МС, БТХ-МС, НМР, итн.), 

— течен сцинтилациски бројач, 

— оксидатор за согорување на радиоактивен материјал, 

— центрифуга, 

— апаратура за екстракција (на пр., цевки за центруфигирање за ладна екстракција и 
Соксхлетова (Soxhlet) апаратура за континуирана екстракција при загревање со обратен 
ладилник), 

— инструментација за концентрирање на раствори и екстракти (на пр. ротирачки 
испарувач), 

— водена бања, 

— механички уред за мешање (на пр. машина за мешање, ротирачки миксер). 
Употребените хемиски реагенски вклучуваат, на пр.: 

— NaOH, аналитички чист 2 mol· dm-3, или друга соодветна база (на пр. KOH, 
етаноламин), 

— H2SO4, аналитички чист, 0,05 mol· dm-3, 

— етилен гликол, аналитички чист, 

— цврсти апсорбциони материјали како што се натриумова сол и полиуретанови тапи, 

— органски растворувачи, со аналитичка чистота како што е ацетон, метанол, итн., 

— сцинтилациска  течност. 

1.8.2. Примена на супстанцијата за тестирање 

За додавање во и диструбуција во почвата, супстанцијата за тестирање може да се 
раствори во вода (дејонизирана или дестилирана), кога е неопходно, во минимални 
количини или други органски растворувачи (6), каде што супстанцијата за тестирање е 
доволно растворлива и стабилна. Меѓутоа, количината на избраниот растворувач не 
треба да има значајно влијание на микробната активност во почвата (види Оддели 1.5 и 
1.9.2-1.9.3). Треба да се избегне употребата на растворувачи, кои што ја попречуваат 
микробната активност, како што е хлороформ, дихлорометан и други халогенирани 
растворувачи. 

Исто така, супстанцијата за тестирање може да се додаде како цврста, на пр. мешана во 
кварцен песок (6) или во мала подмостра од испитната почва, којашто се суши на воздух 
и се стерилизира. Ако супстанцијата за тестирање се додава со употреба на растворувач, 
треба да се овозможи на растворувачот да се исуши пред да се додаде одделената 
подмостра во оригиналната нестерилна мостра од почва. 
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За општите хемикалии, чијашто главна рута на влез во почвата е преку талог од течен 
отпад/земјоделска примена, супстанцијата за тестирање треба прво да се додаде во 
талогот којшто потоа се воведува во мострата од почва. (види Оддели 1.9.2 и 1.9.3) 

Обично, не се препорачува употребата на создадени производи. Меѓутоа, на пр. за слабо 
растворливи супстанции за испитување, употребата на создаден материјал може да е 
соодветна алтернатива. 

1.8.3. Почви 

1.8.3.1. Избирање на почва 

За да се одреди патот на трансформацијата, може да се употреби репрезентативна 
почва; песочна глина или каллива глина или глинест песок (според класификацијата на 
ФАО и УСДА) (18)) со pH од 5,5-8,0, содржина на органски јаглерод од 0,5-2,5 % и се 
препорачува микробна биомаса со најмалку 1 % вкупен органски јаглерод (10). 

За испитувањата на стапката на трансформација, треба да се употребат најмалку три 
дополнителни почви што претставуваат опсег на релевантни почви. Почвите треба да 
варираат во нивната содржина на органски јаглерод, pH, содржина на глина и микробна 
биомаса (10). 

Сите почви треба да се карактеризираат, барем во однос на составот (% песок, % кал, % 
глина) [според класификацијата на ФАО и УСДА (18)], pH, капацитетот на размена на 
катјони, органскиот јаглерод, густината на волумен, карактеристиката на задржување на 
вода (34) и микробната биомаса (само за аеробни испитувања). Дополнителните 
информации за својствата на почвата може да се употребат при толкување на 
резултатите. За одредување на карактеристиките на почвата, може да се употребат 
препорачаните методи од упатувањата (19)(20)(21)(22)(23). Микробната биомаса треба да 
се одреди преку употреба на методот на супстратна-индуцирана респирација (СИР) 
(25)(26) или алтернативните методи (20). 

1.8.3.2. Собирање, обработка и чување на почви 

Треба да бидат достапни детални информации за историјата на местото од полето, од 
каде што се собира испитната почва. Деталите вклучуваат точна локација, вегетациската 
покривка, третманите со хемикалии, третманите со органски и неоргански ѓубрива, 
додатоците на биолошки материјали или друга контаминација. Ако почвите се третираат 
со супстанцијата за испитување или нејзината структурна аналогија во рамки на 
претходните четири години, тие не треба да се употребат за испитувања на 
трансформацијата (10)(15). 

Почвата треба да е свежо собрана од полето (од А хоризонтот или од горниот слој од 20 
cm) со содржина на вода во почвата што го олеснува просејувањето. За почви, различни 
од оние од поплавените полиња, земањето мостри треба да се избегне за време на или 
веднаш по долги периоди (> 30 дена) на суша, смрзнување или поплава (14). Мострите 
треба да се транспортираат на начин на кој се минимизираат промените во содржината 
на водата во почвата и треба да се чуваат на темно со слободен пристап на воздух, колку 
што е можно. За оваа цел, обично е адекватна лабаво заврзана полиетиленска ќеса. 

По земањето мостри, почвата треба да се обработи колку што е можно побргу. Треба да 
се отстрани вегетацијата, поголемата почвена фауна и камењата пред да помине почвата 
низ 2 mm сито, коешто ги отстранува камењата, фауната и растителните остатоци. Треба 
да се избегне продолжено сушење и дробење на почвата пред просејувањето (15). 

                                                           
34 Карактеристиката на задржување на водата на почвата може да се измери како површински капацитет, 
капацитет на задржување на вода или како притисок на вшмукување на вода (pF). За објаснувања види 
Прилог 1. Треба да се наведе во извештајот од тестирањето дали карактеристиките на задржување на вода и 
густината на количината на почвите биле одредени кај необработените мостри од површината или кај 
обработените (прерапобетните) мостри. 
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Кога земањето мостри во полето е потешко во зима (замрзната или покриена почва со 
слоеви снег), може да се земе од серијата почви, којашто се чува во стаклената градина 
под растителната покривка (на пр. детелинска смеса или тревно-детелинска смеса). 
Строго се препорачуваат испитувања на почви, свежо собрани од полето, но ако треба да 
се чува собраната и обработена почва пред почетокот на испитувањето, условите за 
чување треба да бидат адекватни и само за ограничено време (4 ± 2 oC за максимум три 
месеци) за да се одржи микробната активност (35). Деталните инструкции за собирање, 
обработка и чување на почвите, коишто се употребуват за експериментите на 
биотрансформацијата, може да се најдат во (8)(10)(15)(26)(27). 

Пред да се употреби обработената почва во овој тест, таа треба да се пред-инкубира за 
да се овозможи гермицид и отстранување на семиња и за да се постигне повторно 
рамнотежа  во мокробскиот метаболизам по промената од условите за земање мостри 
или чување до условите за инкубација. Општо е адекватен пред-инкубациски период меѓу 
два или 28 дена, приближувајќи ги условите за температура и влага како кај реалниот 
тест (15). Времето на чување и времето на пред-инкубација заедно, не треба да изминат 
три месеци. 

1.9. ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ 

1.9.1. Услови  за тестирање 

1.9.1.1. Температура за тестирање 

За време на целиот период на тестирање, почвите треба да се инкубираат на темно на 
константна температура, репрезентативна на климатските услови, каде што се случува 
употребата или ослободувањето. Се препорачува температура од 20 ± 2 oC  за сите 
испитни супстанции, коишто може да ја постигнат во почвата при умерена клима. 
Температурата треба да се следи. 

За хемикалии, коишто се применуваат или ослободуваат при поладна клима (на пр. во 
северните земји, за време на пролетните/зимските периоди), треба да се инкубираат 
дополнителни мостри од почва, но на помала температура (на пр. 10 ± 2 oC). 

1.9.1.2. Содржина на влага 

За тестовите за трансформација под аеробни услови, содржината на влага во почвата (36) 
треба да се приспособи и да се одржи pF меѓу 2,0 и 2,5 (3). Содржината на влага во 
почвата се изразува како маса на водата по маса на сувата почва и треба редовно да се 
контролира (на пр. во интервали од 2 недели) преку мерење на колбите за инкубација и 
компензирање на водните загуби преку додавање на вода (по можност стерилно-
филтрирана вода од славина. Треба да се внимава да се спречат или да се 
минимизираат загубите на супстанцијата за испитување и/или производите на 
трансформацијата преку испарување и/или фоторазградливост (ако има) за време на 
дополнителното навлажнување. 

За тестовите за трансформација под анаеробни услови и услови за поплавување, 
почвата се заситува со вода преку преплавување. 

 

 
                                                           
35 Последните резултати од научните истражувања покажуваат дека почвите од умерените зони, исто така 
може да се чуваат на – 20 oC,за повеќе од тримесеци (28)(29), без значителни загуби на микробната 
активност. 
36 Почвата не треба да биде ниту премногу влажна, ниту премногу сува, за да се одржи адекватна аерација и 
хранење на почвената микрофлора. Се препорачува содржината на влага за оптимален микобиолошки раст 
да виде во опсегот од 40-60 % од способноста за задржување на водата (СЗВ) и од 0,1-0,33 бар (6). 
Последниов опсег е еквивалентен на pF-опсегот од 2,0-2,5. Типичните содржини на влага кај различните 
видови почви се дадени во Прилог 2. 



Стр. 740 - Бр. 127                         СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                           21 септември 2011 

1.9.1.3. Услови за аеробна инкубација 

При проточни системи, аеробните услови ќе се одржат преку повремено миење  или 
преку континуирано вентилирање со влажен воздух. Размената на воздух кај 
биометриските колби се одржува преку дифузија. 

1.9.1.4. Стерилни аеробни услови 

За да се добијат информации за релеватоста на абиотичната трансформација на 
супстанцијата за тестирање, мострите од почва може да бидат стерилни (за методите за 
стерилизација, види упатувања 16 и 19), третирани со стерилна супстанција за 
испитување (на пр. додавање на раствор преку стерилен филтер) и аерирани со стерилен 
влажен воздух, како што е опишано во Оддел 1.9.1.3. За поплавени почви, почвата и 
водата треба да се стерилизира и инкубацијата треба да се изврши како што е опишано 
во Оддел 1.9.1.6. 

1.9.1.5. Услови за анаеробна инкубација 

За да се утврдат и одржат анаеробните услови, почвата третирана со супстанцијата за 
испитување и инкубирана под под аеробни услови во текот на 30 дена или едно време на 
полураспаѓање или DT50 (кој е покус) потоа се потопува со вода (1-3 cm воден слој) и 
системот за инкубација се мие со инертен гас (на пр. азот и арагон) (37). Системот за 
тестирање треба да овозможи мерења на pH, концентрацијата на килсород, редокс 
потенцијал и вклучува  уреди за фаќање на испарливи производи. Видот на 
биометричкиот систем треба да е затворен за да се избегне влез на воздух преку 
дифузија. 

1.9.1.6. Услови за инкубација со поплавување 

За испитувањето на трансформацијата во поплавени оризови почви, почвата се потопува 
со воден слој од околу 1-5 cm и супстанцијата за тестирање се применува во водната 
фаза (9). Се препорачува почвата да е со дебелина од најмалку 5 cm. Системот се 
вентилира со воздух како под аеробни услови. pH, концентрацијата на килсород и редокс 
потенцијалот на водниот слој треба да се следи и наведе. Потребен е пред-инкубациски 
период од најмалку две недели пред почетокот на испитувањата на трансформацијата 
(види Оддел 1.8.3.2). 

1.9.1.7. Времетраење на тестот 

Стапката и патеката на испитувањата обично не треба да надмине 120 дена (38) 3)(6)(8), 
бидејќи тогаш се очекува намалување на микробната активност на почвата во вештачки 
лабораториски систем, изолиран од природното надополнување. Кога е потребно да се 
карактеризира намалувањето на супстанцијата за испитување и создавањето и 
намалувањето на главните производи на трансформацијата, испитувањата може да 
продолжат подолг период (на пр. 6 или 12 месеци) (8). Подолгите периоди на инкубација 
треба да се оправдаат во извештајот од тестирањето и да се придружени со мерењата на 
биомасата за време на и на крајот од овие периоди. 

 

                                                           
37 Аеробните услови се доминантни кај површинските почви и дури и кај под-површинските почви, како 
што е покажно кај еден спонзориран истражувачки проект од ЕУ [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]. 
Анаеробните услови може да се појават само повремено, за време на поплавите на почвите, по силните 
врнежи или кога се создаваат услови за поплавување  на оризови полиња. 
38 Аеробните испитувања може да се завршат многу порано од 120 дена, доколку до тоа време јасно се 
постигне завршниот пат на трансформацијата и завршната минерализација. Завршување на тестот е можно 
по 120 дена или кога најмалку 90 % од супстанцијата за испитување е трансформирана, но само кога се 
создава најмалку 5 % CO2. 
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1.9.2. Вршење на тестот 
Околу 50 до 200 g почва (врз основа на сува тежина) се става во секоја колба за 
инкубација (види Слики 1 и 2 во Прилог 3) и почвата третирана со супстанцијата за 
испитување со еден од методите опишан во Оддел 1.8.2. Кога се употребуваат органски 
растворувачи за примена на супстанцијата за испитување, тие треба да се отстранат од 
почвата преку испарување. Потоа, почвата целосно се меша со шпатула и/или преку 
тресење на колбата. Ако испитувањето се врши под услови за поплавени полиња, 
почвата и водата треба да бидат целосно измешани по примената на супстанцијата за 
испитување. Малите точно одредени делови (на пр. 1 g) на третираните почви треба да 
се анализираат за да се провери унифицираната дистрибуција на супстанцијата за 
испитување. За алтернативен метод, види подолу. 

Испитуваната доза треба да одговара на највисоката применета доза на производот за 
заштита на житните култури, препорачана во инструкциите за употреба и унифицирано да 
се вградува соодветна длабочина во полето (на пр. најгорниот 10 cm слој (39) на почва). 
На пр. за хемикалии коишто се применети преку лисјата или почвата без вградување, 
соодветната длабочина за пресметување колку хемикалии треба да се додадат во секоја 
колба е 2,5 cm. За хемикалии вградени во почвата, соодветната длабочина е вградената 
длабочина, определена во инструкциите за употреба. За општите хемикалии, стапката на 
примена треба да се оцени врз основа на најрелеватната рута на влез; на пр., кога 
главната рута на влез во почвата е преку талог од течен отпад, хемикалиите треба да се 
дозираат во талогот со концентрација којашто ја рефлектира очекуваната концентрација 
на талог и количеството на талог додаден во почвата, треба да ја рефлектира 
нормалната густина на талог во земјоделските почви. Ако оваа концентрација не е 
доволно висока да се идентификуваат главните производи на трансформацијата, може да 
биде од помош инкубација на одделни мостри од почва што содржат високи стапки, но 
треба да се избегнат преголемите стапки што влијаат на микробните функции на почвата 
(види Оддели 1.5 и 1.8.2). 

Алтернативно, поголема серија (т.е.од 1 до 2 kg) на почва може да се третира со 
супстанцијата за испитување, внимателно измешана во соодветна машина за мешање и 
потоа пренесена во мали делови од 50 до 200 g во колбите за инкубација (на пр. со 
употреба на делители на мостра). Малите точно одредени делови (на пр. 1 g) на 
третираната серија на почви треба да се анализираат за да се провери унифицираната 
дистрибуција на супстанцијата за испитување. Се препорачува таква постапка бидејќи 
овозможува поуниформирана дистрибуција на супстанцијата за испитување во почвата. 

Исто така, нетретираните мостри од почва се ункубираат под истите услови (аеробни) 
како кај мострите третирани сосупстанцијата за испитување. Овие мостри се 
употребуваат за мерење на биомасата за време на и на крајот од испитувањата. 

Кога супстанцијата за испитување се применува во почвата, растворена во органски 
растворувач(и), мострите од почва, третирани со истата(ите) количина(и) на 
растворувач(и) се инкубираат под истите услови (аеробни) како кај мострите третирани со 
супстанцијата за тестирање. Овие мостри првично се употребуваат за мерење на 
                                                           
39 Пресметување на првичната концентрација, врз основа на дел, со употреба ма следнава равенка: 

 
Csoil = Првична концентрација во почва [mg·kg-1] 

A = Стапка на примена [kg- ha-1]; 1 = дебелина на почвениот слој на полето [m]; d = густина на количина на 
сува почва [kg- m-3]. 

Цврсто правило за добивање на резултати е применување стапката на примена од 1 kg- ha-1 при 
концентрација во почва од околу mg·kg-1 во 10 cm слој (претпоставувајќи густина на количина од 1 g·cm-3). 
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биомасата за време на и на крајот од испитувањата за да се проверат ефектите на 
растворувачот(ите) врз микробната биомаса.  

Колбите што содржат третирана почва се или прикачени на проточниот систем, опишан 
во Слика 1 или затворени со апсорпциона колона, прикажана во Слика 2 (види Прилог 3). 

1.9.3. Земање мостри и мерење 

Колбите со дупла инкубација се отстрануваат во соодветни временски интервали и 
мострите од почва се екстрактираат со соодветни растворувачи со различен поларитет и 
се анализираат за супстанцијата за испитување и/или производите на трансформацијата. 
Добро-подготвено испитување вклучува доволен број на колби со цел да се жртвуваат по 
две колби за секој експеримент за земање мостри.  Исто така, се отстрануваат 
апсорбционите раствори или цврстите апсорбциони материјали во различни временски 
интервали (7-дневни интервали за време на првиот месец и по еден месецм во 17-дневни 
интервали) за време на и на крајот од инкубацијата на секоја мостра од почва и се 
анализираат за испарливите производи. Покрај мострата од почва, земена директно по 
примената (мостра од 0-ден), треба да се вклучат најмалку пет дополнителни точки за 
земање мостри. Временските интервали треба да се изберат на начин на кој урнекот за 
намалување на супстанцијата за тестирање и може да се утврдат урнеците на создавање 
и намалување на производите на трансформацијата (на пр. 0, 1, 3, 7 денови; 2, 3 недели; 
1, 2, 3 месеци, итн.). 

Кога се употребува 14C-обележана супстанција за испитување, неекстрактираната 
радиоактивност ќе се квантификува преку согорување и билансот на масата ќе се 
пресметува за секој интервал за земање мостри. 

Во случај на анаеробна инкубација и инкубација со поплавување, почвените и водните 
фази се анализираат заедно за супстанцијата за испитување и производите на 
трансформацијата или се одделуваат преку филтрирање или центруфугирање пред 
екстракцијата и анализата. 

1.9.4. Опциони тестови 

Аеробните, нестерилните испитувања на дополнителна температура и влагата на 
почвата може да се корисни за оцената на влијанието на температурата и влагата на 
почвата врз стапките на трансформацијата на супстанцијата за испитување и/или 
производите на трансформацијата во почвата. 

Може да се направи дополнителна карактеризација на неекстрактираната радиоактивност 
со употреба на, на пр., суперкритична течна екстракција. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Количините на супстанцијата за испитување, производите на трансформацијата, 
испарливите супстанции (само во %) и неекстрактираните остатоци треба да се изразат 
како % од применетата првична концентрација и каде што е соодветно, како mg· kg-1 
почва (врз основа на сува тежина на почва) за секој интервал на земање мостри. 
Балансот на масата треба да се даде во проценти од применетата првична концентрација 
за секој интервал на земање мостри. Графичкото претставување на концентрациите на 
супстанцијата за испитување во функција на времето ќе овозможи процена на 
полуживотот или на DT50. Главните производи на трансформацијата треба да се 
идентификуваат и нивните концентрации треба графички да се прикажат во функција на 
времето, за да се покажат нивните брзини  на создавање и намалување. Главниот 
производ на трансформација е секој производ што претставува ≥ 10 % од применетата 
доза во секое време за време на испитувањето. 
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Фатените испарливите производи даваат некаква индикација за потенцијалната 
испарливост на супстанцијата за испитување и нејзините производи на трансформацијата 
во почвата.  

Попрецизно одредување на вредностите на полуживот или DT50 и ако е соодветно, DT75 и 
DT90 вредностите треба да добијат преку применување на соодветни кинетички модели 
при пресметките. Полуживотот или DT50 вредностите треба да се наведат заедно со 
описот на употребениот модел, редот на кинетиката и коефициентот на одредување (r2). 
Се претпочита кинетика од прв ред, доколку r2 < 0,7. Ако е соодветно, пресметките треба 
да направат за главните производи на трансформацијата. Примерите за соодветни 
модели се опишани во упатувањата од 31 до 35. 

Во случај на испитувања на брзини спроведени во различни температури, брзините на 
трансформација треба да се опишат како функција на температура во рамки на 
експерименталниот температурен опсег со употреба на Арениусовиот однос со 
равенката: 

 
МК јазик 

или 

каде што ln A и B се регресиони константи на пресекување и наклон, односно, на 
најдобрата линија што одговара, генерирана од линеарната регресија ln k во контраст со 
/T, k е константната стапка на температура T и T е температурата во Келвини. Треба да 
внимава на ограничениот температурен опсег, каде што Арениусовиот однос е валиден 
во случај трансформацијата да е водена од микробната активност. 

2.2. ОЦЕНА И ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Иако испитувањата се спроведени во вештачки лабораториски систем, резултатите ќе 
овозможат процена на брзината на трансформација на супстанцијата за испитување и 
исто така на брзината на создавање и намалување на производите на трансформацијата 
под условите на експериментот (36)(37). 

Испитувањето на патот на трансформација на супстанцијата за испитување обезбедува 
информации за начинот на кој применетата супстанција структурно се менува во почвата 
преку хемиските и микробните реакции. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ 

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕТО 

Извештајот од тестирањето треба да вклучи: 

Супстанција за испитување: 

— општо име, хемиско име, CAS број, структурна формула (наведување на положбата на 
обележувањето(а), кога се употребува радиообележан материјал) и релевантни физичко-
хемиски својства (види Оддел 1.5), 

— чистота (нечистотии) на супстанцијата за тестирање, 

— радиохемиска чистота на обележана хемиска и специфична активност (каде што е 
соодветно), 

— Референтни супстанции: 

— хемиско име и структура на референтните супстанции, употребени за карактеризација 
и/или идентификација на производот на трансформацијата, 
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Испитни почви: 

— детали за местото на собирање, 

— податоци и постапка за земање мостри од почва, 

— својства на почвата, како што е pH, содржината на органски јаглерод, составот (% 
песок, % кал, % глина), капацитетот на размена на катјони, густината на волумен, 
карактеристиката на задржување на вода и микробната биомаса,  

— времетраење на чувањето на почвата и условите за чување (ако се чува),— Услови за 
тестирање: 

— датуми на вршење на испитувањата, 

— применетото количество на супстанцијата за тестирање, 

— употребени растворувачи и метод за примена на супстанцијата за испитување, 

— тежина на првично третираната почва и земените мостри во секој интервал за анализа, 

— опис на употребениот систем за инкубација, 

— стапки на проток на воздух (само за проточни системи), 

— температура на експерименталната постановка, 

— содржина на влага во почвата за време на инкубацијата, 

— првична микробна биомаса, за време на и на крајот од аеробните испитувања, 

— pH, првична концентрација на кислород и редокс потенцијал, за време на и на крајот од 
анаеробните и испитувањата со поплавување, 

— метод(и) на екстракција, 

— методи за квантификација и идентификација на супстанцијата за тестирање и главните 
производи на трансформацијата во почва и апсорпционите материјали, 

— број на дупликати и број на контроли. Резлултати: 

— резултат од одредувањето на микробната активност, 

— повторливост и чувствителност на употребениот аналитички метод, 

— стапки на обнова (% вредностите за валидно испитување се дадени во Оддел 1.7.1), 

— табели со резултатите, изразени во % од применетата првична доза и каде што е 
соодветно, како mg· kg-1 почва (врз основа на сува тежина), 

— биланс на маса за време на и на крајот од испитувањата, 

— карактеризација на неекстрактираната (врзана) радиоактивност или остатоци во почва, 

— квантификација на осободен CO2 и други испарливи соединенија, 

— графички прикази на концентрациите во почвата во споредба со времето за 
супстанцијата за испитување и каде што е соодветно, за главните производи на 
трансформацијата, 

— полураспаѓање или DT50, DT75 и DT90 за супстанцијата за испитување и ако е 
соодветно, за главните производи на трансформацијата вклучувајќи ги границите на 
сигурност, 

— процена на абиотичната стапка на разградување под стерилни услови, 

— оценување на кинетиката на трансформацијата на супстанцијата за испитување и ако е 
соодветно, на главните производи на трансформацијата, 

— предложен пат на трансформацијата, каде што е соодветно, 
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— дискусија и толкување на резултатите, 

— необработени податоци (т.е. хроматограми на мострите, пресметки на стапките на 
трансформација кај мострите и средствата употребени за идентификување на 
производите на трансформацијата). 
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Прилог 1 

ПРИТИСОК НА ВОДАТА, ПОВРШИНСКИ КАПАЦИТЕТ НА ЗЕМЈАТА(ПК) (FC) И 
СПОСОБНОСТ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОДАТА (СЗВ) (WHC) (1) 

Висина на воден 
столб [cm] 

pF (a) бар (б) Забелешки 

107 7 104 Сува почва 

1,6 · 104 4,2 16 Точка на сушење 

104 4 10  

103 3 1  

6- 102 2,8 0,6  

3,3 · 102 2,5 0,33 (в)  

102 2 0,1 Опсег на 

60 1,8 0,06 Површински 
капацитет (г) 

33 1,5 0,033  

10 1 0,01 СЗВ (приближно) 

1 0 0,001 Водозаситена 
почва 

(a) pF = log на cm воден столб. 
(б) 1 бар = 105 Pa. 
(в) Одговара на приближна содржина на вода од 10 % во песок, 35 % во кал и 45 % во 
глина. 
(г) Површински капацитет не е константен, туку варира во зависност од видот на почвата 
меѓу pF 1,5 и 2,5. 

Притисокот на водата се мери во cm воден столб или во бар. Поради големиот опсег на 
пристисокот на вшмукување, тој се израсува едноставно како pF вредност, којашто е 
еквивалентна на логаритам во cm воден столб. 

Површинскиот капацитет на земјиштето се дефинира како количината на вода, 
којашто може да се задржи во природна почва два дена по подолг дождлив период или по 
доволно наводнување во споредба со тежината. Тој се одредува во необработени 
површини in situ во полето. Оттаму, мерењето не се применува за обработени 
лабораториски мостри од почва. ПК вредностите одредени во обработените почви може 
да покажат големи систематски варијации. 

Способност за задржување на водата (СЗВ) се одредува во лабораторијата со 
необработена и обработена почва преку заситување на почвениот столб со вода по 
капиларен пат. Таа е особено корисна за обработените почви и може да е 30 % поголема 
за разлика од површинскиот капацитет (1). Исто така, експериментално е полесно да се 
одреди, за разлика од конзистентните ПК-вредности. 
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Забелешки 

(1) Mückenhausen, E., (1975) Die Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologischen, 
mineralogischen und petrologischen Grundlagen. DLG-Verlag, Frankfurt, Main. 

 

Прилог 2 

СОДРЖИНИ НА ВЛАГА ВО ПОЧВАТА (g вода во 100 g сува почва) КАЈ РАЗЛИЧНИ 
ВИДОВИ НА ПОЧВА ОД РАЗЛИЧНИ ЗЕМЈИ 

Вид на почва Земја Содржина на влага на почва со 

  СЗВ(1) pF = 1,8 pF = 2,5 

Песок Германија 28,7 8,8 3,9 

Глинест песок Германија 50,4 17,9 12,1 

Глинест песок Швајцарија 44,0 35,3 9,2 

Глинеста кал Швајцарија 72,8 56,6 28,4 

Глинеста почва Бразил 69,7 38,4 27,3 

Глинеста почва Јапонија 74,4 57,8 31,4 

Песочна глина Јапонија 82,4 59,2 36,0 

Глинеста кал САД 47,2 33,2 18,8 

Песочна почва САД 40,4 25,2 13,3 

(1) Способност за задржување на водата. 
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Прилог 3 

Слика 1 

Пример за проточна опрема за испитување на трансформацијата на хемикалии во 
почва (40) (41) 

1: игличест вентил 4: колба за 
метабилизам на 
почвата (потопена 
со вода само при 

2: Боца за испирање на 
воздух што содржи 
вода 

 анаеробни услови 
и услови за 
поплавување) 

7, 8: натриум 
хидроксид за фаќање 
на C02 и други кисели 
испарливи 
соединенија 
 
9: мерач на проток 

3: ултрамембрана (само 
при стерилни услови, 
големина на пора 0.2 
µm 

5: 
 
 
 
 6: 

етиленгликол за 
фаќање на 
органски 
испарливи 
соединенија 
сулфурна 
киселина за 
фаќање на 
алкалните 
испраливи 
соединенија 

 

 

 
МК јазик 

Воздух или азот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
40 Guth, J.A., (1980) The study of transformations. In Interactions between Herbicides and the Soil (R.J. Hance, 
Ed.), Academic Press, p. 123-157. 
41 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, p. 85-114. 
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Слика 2 

Пример за биометричен вид на колба за испитување на трансформацијата на 
хемикалии во почва (42) 

 
МК јазик 

Натриумова сол за апсорбирање на CO2 

Стаклена волна третирана со масло или полиуретанова пена за апсорбирање на органски 
испарливи растворувачи 

Почва + супстанција за испитување 

                                                           
42 Anderson, J.P.E., (1975) Einfluss von Temperatur und Feuchte auf Verdampfung, Abbau und Festlegung von 
Diallat im Boden. Z. PflKrankh Pflschutz, Sonderheft VII, p. 141-146. 
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В.24. АЕРОБНА И АНАЕРОБНА ТРАНСФОРМАЦИЈА КАЈ ВОДНО- СЕДИМЕНТНИ 
СИСТЕМИ 

1. МЕТОД 

Овој тест метод е идентичен со OECD TG 308 (2002). 

1.1. ВОВЕД 

Хемикалиите може да влезат во плитки или длабоко површински води преку такви рути 
како што се директна примена, вбризгување, испуштање, дренажа, отстранување на 
отпад, индустриски, домашни или земјоделски течни отпади и атмосферска депозиција. 
Овој метод за тестирање го опишува лабораторискиот метод за оценување на аеробната 
и анаеробната трансформација на органските хемикалии кај водните седиментни 
системи. Тој се базира на постоечките Упатства (1)(2)(3)(4)(5)(6). На работилницата на 
OECD за избирање на почви и седимент одржана во Белџирате, Италија во 1995 год. (7) 
се определува, особено, бројот и видовите на почви за употреба во овој тест. На 
работилницата, исто така се дадени препораки во однос на собирањето, обработката и 
чувањето на мострите од седимент, врз основа на ИСО Упатството (8). Таквите 
испитувања се потребни за хемикалии коишто директно се применуваат во вода или 
коишто веројатно ќе стигнат до водната животна средина преку рути опишани горе. 

Условите кај природните водни седиментни системи се често аеробни во горните водени 
фази. Површинскиот слој на седиментот може да биде или аеробен или анаеробен, каде 
што подлабокиот седимент обично е анаеробен. За да се опфатат сите можности, заедно 
аеробните и анаербните тестови се опишани во овој документ. Аеробниот тест ја 
симулира аеробната водна колона над аеробниот седиментен слој, којшто се со 
анаеробен градиент. Анаеробниот тест симулира целоно анаеробен водно-седиментен 
систем. Ако околностите наведуваат дека е потребно значително да се отстапи од овие 
препораки, на пр. преку употреба на цели неоштетени седименти или седименти, коишто 
може да биле изложена на супстанцијата за испитување, за оваа цел се достапни други 
методи (9). 

1.2. ДЕФИНИЦИИ 

Во секој случај, треба да се упоребуваат Меѓународните стандардни (МС) (SI) единици. 

Супстанција за испитување: секоја супстанција, без оглед на појдовната супстанција 
или релеватните производи на трансформацијата. 

Производи на трансформација: сите супстанции што резултираат од биотичните или 
абиотичните трансформациски реакции на супстанцијата за испитување вклучувајќи CO2 
и врзани остатоци. 

Врзани остатоци: ‘врзани остатоци’ претставуваат соединенија во почва, растенија или 
животни, коишто остануваат во матрицата во формата на матичната супстанција или 
нејзиниот (нивниот) метаболитски производ по екстракцијата. Методот на екстракција не 
треба значително да хи промени самите соединенија или структурата на матрицата.  
Природата на врската може да се објасни делумно преку методи на екстракција за 
изменување на матрицата и софистицирани аналитички техники. До сега, на пр., на овој 
начин биле идентификувани ковалентни јонски и адсорпциони врски како и примеси. 
Општо земено, создавањето на врзани остатоци значително ја намалува 
биопристапноста и биодостапноста (10) [модифицирано од ИУПАЦ 1984 год. (11)). 

Аеробна трансформација: (оксидирање): реакции што се одвиваат во присуството на 
молекуларен кислород (12). 

Анаеробна трансформација: (намалување): реакции што се одвиваат со исклучок на 
молекуларен кислород (12). 
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Природни води: се водни површини добиени од барите, реките, потоците, итн. 

Седимент: е мешавина на минерални и органски хемиски состојки, каде што последниве 
содржат соединенија со висока содржина на јаглерод и азот и со високи молекуларни 
маси. Тој се таложи преку природните води и се интегрира со таа вода. 

Минерализација: е целосното разградување на органско соединение на CO2 и H2O под 
аеробни услови и на CH4, CO2 и H2O под анаеробни услови. Во контекст на овој тест 
метод кога се употребува соединение коешто е обележано со радиоизотопи, 
минерализацијата значи долго разградување на молекул за чиешто време обележаниот 
јаглероден атом се оксидира или намалува квантитативно со ослободување на соодветно 
количество на 14CO2 или односно 14CH4. 

Полураспаѓање, t0,5, е времето за коешто се постигнува 50 % трансформација на 
супстанцијата за испитување кога трансформацијата може да се опише преку кинетика од 
прв ред; тоа е независно од концентрацијата. 

DT50 (Време на полураспад 50): е времето во чиишто рамки првичната концентрација на 
супстанцијата за испитување се намалува за 50 %. 

DT75 (време на полураспад 75): е времето во чиишто рамки првичната концентрација на 
супстанцијата за испитување се намалува за 75 %. 

DT90 (време на полураспад 90): е времето во чиишто рамки првичната концентрација на 
супстанцијата за испитување се намалува за 90 %. 

1.3. РЕФЕРЕНТНИ СУПСТАНЦИИ 

Референтните супстанции треба да се употребат за идентификација и/или 
карактеризација на производите на трансформацијата преку спектроскопски и 
хроматографски методи. 

1.4. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

За мерење на брзината на трансформација може да се употреби необележана или 
обележана со изотопи супстанција за испитување, иако се преферира обележан 
материјал. Потребен е обележан материјал за испитување на патеката на 
трансформација и за определување на балансот на масата. Се препорачува 14C 
обележување, но употребата на други изотопи, како што се 13C, 15N, 3H, 
32P, може да биде од корист. Колку што е можно, обележувањето треба да се постави во 
најстабилниот(те) дел(ови) на молекулата (43). Хемиската и/или радиохемиската чистота 
на супстанцијата за испитување треба да е најмалку 95 %. 

Пред вршењето на тестот, треба да бидат достапни следниве информации во врска со 
супстанцијата за испитување: 

(а) растворливост во вода (Метод A.6); 

(б) растворливост во органски растворувачи; 

(в) притисок на пареа (Метод A.4) и Хенриевиот закон за константа; 

(г) коефициент на распределба на n-октанол/вода (Метод A.8); 

(д) коефициентот на апсорпција (Kd, Kf or Koc, каде што е соодветно) (Метод В.18); 

(ѓ) хидролиза (Метод В.7); 

(е) константа на дисоцијација (pKa) (ОЕЦД Упатство 112) (13); 
                                                           
43 На пример, ако супстанцијата за испитување содржи еден прстен, потребно е маркирање на овој прстен; 
ако супстанцијата за испитување содржи еден или повеќе прстени, може да бидат потребни одделни 
испитувања за да се оцени „животниот век“ на секој маркиран прстен и да се добијат соодветни информации 
за создавање на производите на трансформацијата. 
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(ж) хемиска структура на супстанцијата за испитување и позиција на обележаниот(те) 
изотоп(и), ако е применливо. 

Забелешка: треба да се наведе температурата на којашто овие мерења биле направени. 

Други корисни информации може да вклучат податоци за токсичноста на супстанцијата за 
испитување кај микроорганизмите, податоци за вистинската и/или вродената 
биоразградливост и податоци за аеробната и анаеробната трансформација во почвата. 

Треба да бидат достапни аналитички методи (вклучувајќи методи за екстракција и 
очистување) за идентификација и квантификација на супстанцијата за испитување и 
нејзините производи на трансформацијата во вода и во седименти (види Оддел 1.7.2). 

1.5. НАЧЕЛО НА ТЕСТ МЕТОДОТ 

Методот, опишан во овој тест користи аеробен и анаеробен воден седиментен (види 
Прилог 1) систем, којшто овозможува: 

мерење на стапката на трансформација на супстанцијата за испитување во водно-
седиментен систем, 

мерење на стапката на трансформација на супстанцијата за испитување во седиментите, 

мерење на стапката на минерализација на супстанцијата за испитување и/или нејзините 
производи на трансформацијата (кога се употребува 14C-обележана супстанција за 
испитување), 

идентификација и квантификација на производите на трансформацијата во водни и 
седиментни фази, вклучувајќи го балансот на масата (кога се употребува обележана 
супстанција за испитување), 

мерењето на ширењето на супстанцијата за испитување и нејзините производи на 
трансформацијата меѓу двете фази за време на периодот на инкубација на темно (за да 
се избегне на пр., цветови од морски алги) при константна температура. Вредностите на 
полураспаѓањето, DT50, DT75 и DT90 се одредуваат кога податоците се гарантираат, но не 
треба да бидат екстраполирани долго по екперименталниот период (види Оддел 1.2). 

Потребни се најмалку два седименти и нивните придружни води заедно за аеробните 
односно анаеробните испитувања (7). Меѓутоа, може да постојат и случаи каде што се 
употребуваат повеќе од два водни седименти, на пр., за хемикалија, којашто може да е 
присутна во слатки води и/или морска животна средина. 

1.6. ПРИМЕНЛИВОСТ НА ТЕСТОТ 

Методот е општо применлив за хемиски супстанции (необележани или радиообележани), 
за коишто е достапен аналитички метод со доволна точност и чувствителност. Тој е 
применлив за малку испарливи, неиспарливи, водорастворливи или слабо 
водонерастворливи соединенија. Тестот не се применува за хемикалии, коишто се високо 
испарливи во водата (на пр. фумиганти, органски растворувачи) и затоа не може да се 
задржат во водата и/или седименти под експериментални услови на овој тест. 

Методот се применува и за испитување на тансформацијата на хемикалиите во слатки 
води и седиментим, но начелно може да се применува кај естаурните/морските системи.  
Тој не е соодветен за симулирање на услови кај проточни води (на пр. реки) или отворено 
море. 

1.7. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ 

1.7.1. Обнова 

Екстракцијата и анализата на, најмалку, дупли мостри од вода и седимент, веднаш по 
додавањето на супстанцијата за испитување, дава почетна индикација за повторливоста 
на аналитичкиот метод и за унифицираноста на постапката за примена на супстанцијата 
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за испитување. Обновите за подоцнежните фази од експериментот се дадени преку 
респективни биланси на маса (кога се употребува обележен материјал). Обновите треба 
да се во опсегот од 90 % до 110 % за обележани хемикалии (6) и од 70 % до 110 % за 
необележани хемикалии. 

1.7.2. Повторливост и чувствителност на аналитичкиот метод 

Повторливоста на аналитичкиот метод (исклучувајќи ја првичната ефикасност на 
екстракција) за квантификација на супстанцијата за испитување и производите на 
трансформацијата треба да се провери преку дупла анализа на истиот екстракт од 
мострите од вода или седимент, коишто биле инкубирани доволно долго за создавање на 
производите на трансформацијата. 

Границата на откривање на аналитичкиот метод за супстанцијата за испитување и за 
производите на трансформацијата треба да е најниската вредност од најмалку 0,01 mg· 
kg-1 во вода или седимент (како супстанцијата за испитување) или 1 % од првичната 
количина, применета во системот за тестирање. Исто така, треба да се определи 
границата на квантификација (ГК). 

1.7.3. Точност на податоците од трансформацијата 

Регресионата анализа на концентрациите на супстанцијата за испитување како функција 
од време, дава соодветни информации за точноста на кривата на трансформацијата и 
овозможува пресметување на границата на сигурност на полураспаѓање (ако се 
применува на псевдоконетика од прв ред) или DT50 вредностите и ако е соодветно, DT75 и 
DT90 вредностите. 

1.8. ОПИС НА МЕТОДОТ 

1.8.1. Систем за тестирање и апаратура 

Испитувањето треба да се изврши во стаклени садови(на пр. шишиња, кивети за 
центригугирање), доколку прелиминарните информации (како што се n-октанол-вода 
коефициентот на распределба, податоците за сорпцијата, итн.), наведуваат дека 
супстанцијата за испитување може да се прилепи на стаклото, во чијшто случај може да 
треба да се земе предвид алтернативен материјал (како што е тефлон). Кога е познато 
дека супстанцијата за испитување се прилепува на стакло, може да е можно да се олесни 
овој проблем со употреба на еден или повеќе од следниве методи: 

— одредување на масата на супстанцијата за испитување и производите на 
трансформацијата сорбирани од стаклото, 

— на крајот на испитувањето се обезеди испирање на садовите со растворувач, 

— употреба на формулирани производи (исто така, види Оддел 1.9.2), 

— употреба на зголемено количество на ко-растворувач заради додавање на 
супстанцијата за испитување во системот; ако се употребува ко-растворувач, тогаш ко-
растворувачот не треба да ја раствори супстанцијата за испитување. 

Примери за типичната апаратура за тестирање, т.е. гаспроточни и биометричен вид на 
системи, се прикажани во Прилозите 2 и 3, односно (14). Други корисни системи за 
инкубација се опишани во упатување 15. Дизајнот на експерименталната апаратура треба 
да дозволува размена на воздух или азот и фаќање на испарливите производи. 
Димензиите на апаратурата треба да се такви да се во согласност со барањата на тестот 
(види Оддел 1.9.1). Вентилацијата може да биде обезбедена или преку лесно мешање 
или преку пропуштање на воздух или азот над водната површина. Во последниов случај, 
може да се препорача лесно мешање на водата заради подобра дистрибуција на 
кислородот или азотот во водата. Воздухот без CO2 не треба да се употребува, бидејќи 
ова може да резултира во зголемување на pH во водата. Во кој било случај, непожелно е 
нарушување на седиментите и треба да се избегне колку што е можно. Малку 
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испарливите хемикалии треба да се тестираат во биометричен вид на систем со лесно 
мешање на водната површина. Може да се употребат затворени садови, каде што 
празниот простор е или атмосферски воздух или азот и внатрешен систем за фаќање на 
испарливите производи на конверзија (16). Потребна е редовна размена на гасот на 
врвот од епруветата кај аеробниот тест, со цел да се компензира конзумацијата на 
кислород од биомасата. 

Соодветните филтри за собирање на испарливите производи на трансформација вклучуваат, 
но не се ограничени на 1 mol· dm-3 раствори од калиум хидроксид или натриум хидроксид или 
јаглерод диоксид (44) и етилен гликол, етаноламин или 2 % парафин во ксилен за органски 
соединенија. Испарливите соединенија, создадени под анаеробни услови, како што е метан, 
можат да се соберат, на пр., преку молекулскии сита. Таквите испарливи соединенија може да 
се согорат, на пр., до CO2 , преку поминување на гасот низ кварцна цевка, полна со CuO на 
температура од 900 oC и фаќање на CO2 создаден во апсорбер со бази (17). 

Потребни се лабораториски мерни интрументи за хемиски анализи на супстанцијата за 
испитување и производи на трансформацијата (на пр. гасно течна хроматографија (ГТХ), 
високо ефикасна течна хроматографија (ХПЛЦ), тенко-слојна хроматографија (ТСХ), 
масена спектроскопија (МС), гасна хроматографија-масена спектроскопија (ГХ-МС), 
нуклеарна магнетна резонанса (НМР), итн.), вклучувајќи системи за откривање на 
радиообележани или необележани хемикалии, ако е соодветно. Кога се употребува 
радиообележан материјал, исто така потребен е теќен сцинтилаторкси бројач и оксидатор 
за согорување (за согорување на мостри од седимент пред анализа на радиоактивноста). 

Ако е соодветно, потребена е друга стандардна лабораториска опрема за физичко-
хемиски и биолошки одредувања (види Оддел Табела 1, Оддел 1.8.2.2), стакларија, 
хемикалии и реагенси. 

1.8.2. Избор и број на водни седименти 

Местата за земање мостри треба да се изберат во согласност со целта на тестот з секоја 
дадена ситуација. При избирање на местата за земање мостри, треба да се земе предвид 
историјата на можните земјоделски, индустриски или домашни влијанија брз базените и 
водите по нагорен тек. Не треба да се употребат седименти, ако тие биле контаминирани 
со супстанцијата за испитување или нејзината структурна аналогија во рамки на 
претходните четири години. 

1.8.2.1. Избор на седименти 

Обично се употребуваат два седимента за аеробни испитувања (7). Избраните два 
седимента треба да се различуваат во однос на содржината на органски јаглерод и 
составот. Едниот седимент треба да има висока содржина на органски јаглерод (2,5-7,5 
%) и ситен состав, другиот сегмент треба да има ниска содржина на органски јаглерод 
(0,5-2,5 %) и груб состав. Обично, разликата меѓу содржините на органски јаглерод треба 
да е најмалку 2 %. ‘Ситен состав’ се дефинира како содржина на [глина + кал] (45) што е > 
50 % и ‘груб состав’ се дефинира како содржина на [глина + кал] штое < 50 %. Обично, 
разликата во содржината на [глина + кал] кај двата седимента треба да е најмалку 20 %. 
Во случаи кога може да се најде хемикалија во морски води, најмалку една од водно-
седиментите системи треба да е со морско потекло. 

За стриктно анаеробно испитување, како мостри треба да бидат земени два седимента 
(вклучувајќи ги придружните води) од анаеробните зони на површинските водни тела (7). 
Седиментните и водните фази заедно, треба внимателно да се обработат и да се 
транспортираат без кислород. 

                                                           
44 Бидејќи овие алкални апсорбциони раствори исто така, апсорбираат јаглероддиоксид од вентилираниот 
воздух и тој создаден преку респирација кај аеробните експерименти, во редовни интервали тие треба да се 
заменат за да се избегне нивно заситеност и поради тоа да се загуби нивната способност за апсорпција. 
45 (Глина + кал) е минералната фракција на седиментите со големина на честичка < 50 μm. 
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Земајќи го предвид принципот „од случај до случај“, може да бидат важни други 
параметри при изборот на седиментите. На пр., pH опсегот на седиментите е важен за 
хемикалиите за тестирање за коишто, трансформацијата и/или сорпцијата може да е pH-
зависна. pH-зависноста на сорпцијата може да се рефлектира преку pKa на супстанцијата 
за испитување. 

1.8.2.2. Карактеризација на мострите од вода-седименти 

Клучните параметри, коишто треба да бидат измерени и наведени (во врска со 
употребениот метод) заедно за водата и седиментот и фазата на тестот, каде што овие 
параметри треба да се одредат, се резимираат во Табелата подолу. Во врска со 
методите за одредување на овие параметри, дадени се повеќе информации во 
упатувањата (18)(19)(20) (21). 

Како дополнување, врз основа на принципот „од случај до случај“ може да е потребно да 
се измерат и наведат други параметри (на пр. за слатки води: честички, алкалност, 
тврдост, спроводливост, NO3/PO4 (однос и индивидуални вредности); за седименти: 
способност за размена на катјони, способност за задржување на вода,  карбонати, вкупен 
азот и фосфор; и за морски системи: соленост). Исто така, може да е од корист анализата 
на седиментите и водата за нитрат, сулфат, биодостапно железо и други можни електрон 
акцептори, при оценување на редукционите процеси, особено во однос на анаеробната 
трансформација. 

 
Мерење на параметрите за карактеризација на мострите од вода-седименти 

(7)(22)(23)  

 Фаза на постапката за тестирање 

Параметар место 
за 

земање 
мостри

пост-
обработ

ка 

почеток 
на 

аклимат
изација

почеток 
на 

тестот 

за 
време 
на 

тестот 

крај на 
тестот 

Вода 

Потекло/извор x      

Температура x      

pH x  x x x x 

ТОЦ (TOC)   x x  x 

O2 концентрација* x  x x x x 

Редокс потенцијал*   x x x x 

Седимент 

Потекло/извор x      



21 септември 2011                     СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                Бр. 127 - Стр. 757 
 

Дебелина на слој x      

pH  x x x x x 

Дистрибуција на честички по 
големина 

 x     

ТОЦ  x x x  x 

Микробна биомаса (*)  x  x  x 

Редокс потенцијал (**) Набљуд
ување 

(боја/ми
рис) 

 x x x x 

(*) Метод на микробна респираторна стапка (26), метод за кадење (27) или мерења со броење со 
помош на плочаs (на пр. бактерии, актиномицети, фунги и вкупно колонии) кај аеробните испитувања; 
стапка на метаногенеза кај анаеробните испитувања. 

(**) Последните резултати покажуваат дека мерењата на концентрациите на кислород во вода и на 
рекодс потенциијали немаат ниту механичка ниту предикативна вредност во зависнот од растот и 
развојот на микробните популации во површинските води (24)(25). биохемиска побарувачка на 
кислород ((БПК) (BOD),  (BOD, на местото на земање мостри, на почетокот и крајот на тестот) и на 
концентрациите на микро/макро хранливите состојки Ca, Mg и Mn (на почетокот и крајот на тестот) во 
вода и мерење на вкупниот N и вупниот P во седиментите (на местото на земање мостри и на крајот 
на тестот), може да се подобри алатки за толкување и проценување на стапките и рутините на 
аеробната биотрансформација. 

1.8.3. Собирање, обработка и чување 

1.8.3.1. Собирање 

За земање на мостри од седименти се употребува нацрт ИСО упатството за земање на 
мостри од дното од седиментот (8). Мострите од седименти треба да се земат од целиот 
горен слој од 5 до 10 cm на седиментот. Придружната вода треба да се собере од истото 
место или локација во исто време како кај седиментот. За анаеробното испитување, 
треба да се земат мостри од седиментот и придружната вода и треба да транспортираат 
без кислород (28)(види Оддел  1.8.2.1). Некои уреди за земање мостри се опишани во 
делата (8)(23). 

1.8.3.2. Обработка 

Седиментот се одделува од водата преку филтрација и седиментот влажно се просејува 
во 2 mm-сито со употреба на вишокот на вода од локацијата, којшто потоа се исфрла.  
Потоа, познатите количини на седименти и вода се мешаат во посакуваниот однос  (види 
Оддел 1.9.1) во колбите за инкубација се подготвуваат за периодот на аклиматизација 
(види Оддел 1.8.4). За анаеробното испитување, сите чекори за обработка треба да се 
поминат без кислород (29)(30)(31)(32)(33). 

1.8.3.3. Чување 

Строго се препорачува употреба на свежи мостри од седименти и вода, но ако е потребно 
чување, седиментите и водата треба да се просеат како што е опишано погоре и се чуваат 
заедном потопени со вода (6-10 cm воден слој), на темно, на 4 ± 2°C4 за максимум од четири 
недели (7)(8)(23). Мострите, коишто се употребуваат за аеробните испитувања, треба да се 
чуваат со слободен пристап на воздух (на пр. во отворени контејнери), додека оние за 
анаеробните испитувања без кислород. Не треба да се случи замрзнување на седиментите и 
водата и сушење на седиментите за време на транспортацијата и чувањето. 
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1.8.4. Подготовка на мострите од седименти/вода за тестот 
Периодот на аклиматизација треба да помине пред додавање на супстанцијата за 
тестирање, со секоја мостра од седименти/вода, којашто била ставена во садот за 
инкубација, што се користи во главниот тест и аклиматизацијата треба да се изврши под 
точно истите услови како кај инкубацијата за тестирање (види Оддел 1.9.1). Периодот на 
аклиматизација е времето потребно за постигнување на прифатлива стабилност во 
системот, што се рефлектира преку pH, концентрацијата на кислород во вода, редокс 
потенцијалот на седиментите и водата и макроскопската поделба на фазите. Периодот на 
аклиматизација обично треба да трае меѓу една недела и две недели и не треба да 
надмине четири недели. Резултатите од направените одредувања за време на овој 
период треба да се наведат. 

1.9. ВРШЕЊЕ НА ТЕСТОТ 

1.9.1. Услови за тестирање 

Тестот треба да се врши во апаратурата за инкубација (види Оддел 1.8.1) со волуменски 
однос на вода-седименти меѓу 3:1 и 4:1, и седиментен слој од 2,5 cm (± 0,5 cm). (46) Се 
препорачува минимум количество на седиментите да е 50 g (врз основа на сува тежина) 
по сад за инкубација. 

Тестот треба да врши на темно, на константна температура во опсег од 10 до 30 °C. 
Соодветна е температура од (20 ± 2)°C. Кога е соодветно, може да се земе предвид по 
принципот „од случај до случај“, дополнителна помала температура (на пр. 10 oC), во 
зависност од информациите обебедени од тестот.  Температурата на инкубацијата треба 
да се надгледува и наведе. 

1.9.2. Третман и примена на супстанцијата за испитување 

Се употребува една концентрација за испитување на хемикалии (47). За хемикалиите за 
заштита на житните култури, применети директно во водните тела, максималната доза 
наведена на етикетата треба да се земе како максимална концентрација на површинскиот 
дел на водата во садот во кој се изведува експериментот Во сите други случаи, 
концентрацијата којашто треба да се употреби, е врз основа на претпоставките за 
емисиите во животната околина. Треба да се води сметка за да се гарантира дека е 
применета адекватна концентрација на супстанција за тестирање, со цел да се 
карактеризира патот (начинот) на трансформацијата и создавањето и намалувањето на 
продуктите на трансформацијата. Можеби ќе треба да се применат повисоки дози (на пр. 
10пати) во ситуации, каде што концентрациите на супстанцијата за тестирање се блиску 
до границите на детекција на почетокот од испитувањето и/или кога главните производи 
на трансформацијата не може лесно да се откријат, ако има 10 % стапка на примена на 
супстанцијата за испитување. Меѓутоа, ако се употребуваат повисоки испитни 
концентрации, тие не треба да имаат значителен несакан ефект врз микробната 
активност на водниот-седиментниот систем. Со цел да се постигне константна 
концентрација на супстанцијата за испитување во садовите со различни димензии, треба 
да се земе предвид соодветно приспособување на количеството на применетиот 
материјал, врз основа на длабочината на водната колона во садот, во однос на 
длабочината на вода на површината (којашто се претпоставува дека е 100 cm, но може 
да се употребат други длабочини). Видете Прилог 4 за пример на пресметување. 

 

                                                           
46 Последните испитвања покажуваат дека чувањето на 4 oC може да доведе до намалување на содржината 
на органскиот јаглерод во седиментите, коешто би можело да доведе до намалување на микробната 
активност (34). 
47 Тестот со втора концентрација може да биде од корист за хемикалии, коишто спаѓаат во површинските води 
преку различни рути на влез, што резултира со значително различни коцентрации, се додека пониските 
концентрации може да се анализираат со доволна точност. 
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Идеално, супстанцијата за испитување треба да се примени како воден раствор во 
водната фаза на системот за тестирање. Ако не е возможно да се избегне, се забранува 
употреба на мали количини на растворувачи, коишто се мешаат со вода (како што се 
ацетон, етанол) за примена и дистрибуција на супстанцијата за испитување, но ова не 
треба да надмине 1 % в/в (v/v) и не треба да има несакани ефекти врз микробната 
активност на системот за тестирање. Треба да се обрне внимание при подготвување на 
водениот раствор на супстанцијата за испитување — може да е соодветна употребата на 
генератор колони и пред-мешање за да се гарантира целосна хомогеност. По додавањето 
на водениот раствор во системот за тестирање, се препорачува нежно мешање на 
водната фаза, колку што е можно не нарушувајќи ги седиментите. 

Обично, не се препорачува употребата на формулирани производи, бидејќи состојките од 
формулацијата може да влијаат на дистрибуцијата на супстанцијата за испитување и/или 
производите на трансформацијата меѓу водните и седиментните фази. Меѓутоа, за слабо 
растворливи супстанции за испитување, употребата на формулиран материјал може да е 
соодветна алтернатива. 

Бројот на сдовите за инкубација зависи од бројот на времињата за земање мостри (види 
Оддел 1.9.3). Треба да биде вклучен доволен број на системи за тестирање, за да може 
да се жртвуваат два системи за секое време на земање мостри. Кога се користат 
контроли единици во секој воден седиментен систем, тие не треба да бидат третирани со 
супстанцијата за испитување. Контролните единици може да се употребат за да се 
одреди микробната биомаса на седиментите и вкупниот органски јаглерод на водата при 
завршување на испитувањето. Две од контролните единици (т.е. една контролна единица 
за секој воден седимент) може да се употребат за да се следат потребните параметри кај 
седиментите и водата за време на периодот на аклиматизација (види Табела во Оддел 
1.8.2.2). Треба да бидат вклучени две дополнителни конролни единици, во случај 
супстанцијата за испитување да се примени преку растворувач, за да се мерат 
несаканите ефекти врз микробната активност на системот за тестирање. 

1.9.3. Времетраење на тестот и земање мостри 

Обично, времетраењето на експериментот не треба да надмине 100 дена (6) и треба да 
продолжи до определување на патот на распаѓање и на дистрибуција на вода/седименти 
или кога 90 % од супстанцијата за испитување е отстранета преку трансформација и/или 
испарување. Бројот на времињата за земање мостри треба да е најмалку шест 
(вклучувајќи нула време), употребувајќи опционо прелиминарно испитување (види Оддел 
1.9.4), за да се утврди соодветен режим за земање мостри и времетраењето на тестот, 
доколку се достапни доволни информации за супстанцијата за испитување од 
претходните испитувања. За хидрофобни супстанции за испитување, може да бидат 
потребни дополнителни точки за земање мостри за време на првичниот период на 
испитувањето, со цел да се одреди стапката на дистрибуција меѓу водните и 
седиментните фази. 

При соодветни времиња за земање мостри, сите садови за инкубација (во дупликат) се 
отстрануваат за анализа. Седиментите и водената покривка се анализираат одделно (48). 
Површинската вода треба внимателно да се отстрани со минимално нарушување на 
седиментите. Екстракцијата и карактеризацијата на супстанцијата за испитување и 
производите на трансформацијата  треба да следат соодветни аналитички постапки. 
Треба да се внимава да се отстрани материјалот, којшѕо може да биде апсорбиран на 
садот за инкубација или на употребените интерконективни цевки за фаќање на испраливи 
соединенија. 

 

                                                           
48 Во случаи кога лесно може да се случи брза ре-оксидација на анаеробните производи на 
трансформацијата, анаеробните услови треба да се одржат за време на земањето мостри и анализата. 
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1.9.4. Опционен прелиминарен тест 
Ако времетраењето и режимот за земање мостри, не може да се оцени со други 
релеватни испитувања на супстанција за испитување, може да се смета за соодветно да 
се изврши опционен прелиминарен тест, којшто треба да се изврши со употреба на 
предлоежните исти услови за тестирање за конечното испитување. Релеватните 
експериментални услови и резултатите од прелиминарниот тест, ако се изврши, треба 
накусо да се наведат. 

1.9.5. Мерења и анализа 

Концентрацијата на супстанцијата за испитување и производите на трансформацијата за 
секое време на земање мостри во водата и седиментите треба да се измерат и наведат 
(како концентрација и како процент на примена). Обично, треба да се откријат 
производите на транформацијата при  ≥ 10 % од применетата радиоактивност во целиот 
воден-седиментен систем за секое време на земање мостри, освен ако не е наведено 
разумно објаснување. Производите на трансформацијата, за коишто концентрациите 
континуирано се зголемуваат за време на испитувањето треба исто така да се земат 
предвид за идентификација,дури и ако нивните концентрации не ги надминуваат 
границите дадени горе, бидејќи ова може да покажува перзистенстност. Последниве 
треба да се земат предвид по принципот „од случај до случај“ и да се наведат во 
извештајот заедно со објаснувањата. 

Резултатите од системите за фаќање гасови/испарливи соединенија (CO2 и други, т.е. 
испарливите органски соединенија) треба да се наведат за секое време на земање 
мостри. Стапкитена минерализација треба да се наведат. Неекстрактираните (врзаните) 
остатоци во седиментите треба да се наведат за секое место на земање мостри. 

2. ПОДАТОЦИ 

2.1. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Вкупниот баланс на масата или ефикасноста (види Оддел 1.7.1) на додадената 
расиоактивност треба да се пресметува за секое време на земање мостри. Резултатите 
треба да се наведат како процент на додадена радиоактивност. Треба да се наведе 
дистрибуцијата на радиоактивност меѓу водата и седиментите како концентрации и 
проценти, за секое време на земање мостри. 

Полураспаѓањето, DT50  и ако е соодветно, DT75 и DT90 на супстанцијата за испитување 
треба да се пресмета заедно со нивните граници на сигурност (види Оддел 1.7.3). 
Информации за стапката на губење на супстанцијата за испитување во водата и 
седиментите, може да се добие преку употребата на соодветни алатки за оценување. 
Овие може да опфаќаат примена на псевдокинетика од прв ред, техники, поврзани со 
емпириска крива, коишто применуваат графички или нумерички решенија и покомплексни 
оценувања со употреба, на пр., на модел со едно- или повеќе-степени модели. Повеќе 
детали може да се добијат од релеватната објавена делата (35)(36)(37). 

Сите приоди имаат свои силни и слаби страни и значително варираат во комплексноста.  
Претпоставката за кинетиката од прв ред може да е дека ги преедноставува процесите на 
разградување и дистрибуција, но кога е можно, дава показател (константна стапка или на 
полураспаѓање), којшто е лесно разбирлив и од вредност при симулационо моделирање и 
пресметки на предвидени концентрации во животната околина. Емпириските пристапи 
или линеарните трансформации може да резултираат со подобра врска меѓу кривите и 
податоците и оттаму да се овозможи подобро оценување на полураспаѓањето, DT50 и ако 
е соодветно, DT75 и DT90 вредностите., Меѓутоа, употребата на добиените константи е 
ограничена. Степенестите модели може да генерираат бројни константи, коишто се 
корисни при прооценувањето на ризикот, што ја опишуваат стапката на разградување при 
различните степени и дистрибуцијата на хемикалиите.  Исто така, тие треба да се 
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употребат за оценување на константните стапки за создавање и разградување на 
главните производи на трансформацијата.  Во сите случаи, избраниот метод треба да се 
оправда и експериментатор треба графички и/или статистички да ги покаже предностите. 

3. ИЗВЕШТАЈ 

3.1. ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕТО 

Извештајот треба да ги вклучи следниве информации: 

Супстанција за испитување: 

— општо име, хемиско име, CAS број, структурна формула (наведување на положбата на 
обележувањето(а), кога се употребува радиообележан материјал) и релевантни физичко-
хемиски својства, 

— чистота (нечистотии) на супстанцијата за тестирање, 

— радиохемиска чистота на обележана хемиска и моларна активност (каде што е 
соодветно). Референтни супстанции: 

— хемиско име и структура на референтните супстанции, употребени за карактеризација 
и/или идентификација на производите на трансформацијата. 

Испитни седименти и води: 

— локација и опис на местото(а) за земање водни седиментни мостри, вклучувајќи ако е 
можно, историја на контаминација, 

— сите информации што се однесуваат на собирањето, чувањето (ако има такви) и 
аклиматизацијата на водните-седиментни системи.ж, 

— карактеристки на водните-седиментните мостри, како што е наведено во Табела во 
оддел  

 

1.8.2.2.Услови за тестирање: 

— употребениот систем за тестирање (на пр. проточен, биометриски, начин на 
вентилација, метод на мешање, волумен на вода, маса на седиментите, дебелина на 
водниот и седиментниот слој заедно, димензии на садовите за тестирање, итн.), 

— примена на супстанцијата за испитување во системот за тестирање: употребени 
испитни концентрации, број на дупликати и контроли, начин на примена на супстанцијата 
за испитување (на пр. употреба на растворувач, ако има), итн., 

— температура на инкубација, 

— време на земање мостри, 

— методи на екстракција и нивната ефикасност, како и аналитички методи и граници на 
откривање, 

— методи за карактеризација/идентификација на производите на трансформација, 

— отстапувања од протоколот за тестирање или условите за тестирање за време на 
испитувањето. 

Резултати: 

— необработени податоци со бројки од репрезентативните анализи (сите необработени 
податоци треба да се чуваат во ГЛП-архива), 

— повторливост и чувствителност на употребениот аналитички метод, 
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— ефикасност на аналитичката постапка (% вредностите за валидно испитување се 
дадени во оддел 1.7.1), 

— табели со резултатите, изразени во % од применетата доза и во mg· kg-1 во вода, 
седименти и целиот систем (само во %) за супстанцијата за испитување и ако е 
соодветно, за производите на трансформацијата и неекстрактираната радиоактивност, 

— баланс на маса за време на и на крајот од испитувањата, 

— графичко претставување на трансформацијата во водните и седиментите фракции и 
во целиот систем (вклучувајќи минерализација), 

— стапки на минерализација, 

— полуживот,, DT50 и ако е соодветно, DT75 и DT90 вредностите за супстанцијата за 
испитување и ако е соодветно, за главните производи на трансформацијата вклучувајќи 
ги границите на сигурност во водата, седиментите и во целиот систем, 

— оценување на кинетиката на трансформацијата на супстанцијата за испитување и ако е 
соодветно, на главните производи на трансформацијата, 

— предложениот пат на трансформацијата, каде што е соодветно, 

— дискусија за резултатите. 
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Прилог 1 

УПАТСТВО ЗА АЕРОБНИ И АНАЕРОБНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

Аеробни системи за тестирање 

Аеробниот систем за тестирање, опишан во овној тест метод се состои од аеробен воден 
слој (типичните концентрации на килсород се со опсег од 7 до 10 mg·l-1) и седиментен 
слој, аеробниот на површината и анаеробниот под површината (типичните просечни 
редокс потенцијали (Eh) во анаеробните зони на седиментите се со опсег од — 80 до — 
190 mV). Над површината на водата во секоја единица за инкубација, поминува влажен 
воздух, за да се одржи доволно количество на кислород во горниот дел од садот. 

Анаеробни системи за тестирање 

За анаеробниот систем за тестирање, постапката за тестирање главно е иста со онаа 
изложена кај аеробниот систем со исклучок на тоа што над површината на водата во 
секоја единица за инкубација поминува влажен азот, за да се одржи доволна голичина во 
горниот дел од садот. Седиментите и водата се сметаат како анаеробни, бидејќи редокс 
потенцијалот (Eh) е понизок од — 100 mV. 

Кај анаеробниот тест, оценувањето на минерализацијата вклучува мерење на 
одделениот јаглерод диоксид и метан. 
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Прилог 2 

ПРИМЕР ЗА ГАС-ПРОТОЧНА АПАРАТУРА 

 
МК јазик 
Разградба во воден седимент  нацрт на опрема 
Воздух или азот 
Дејонизирана вода 
Безопасно фаќање 
Фаќачи на влез 
влезен колектор 
Површинска вода 
Седимент 
Единица за инкубација 
Волатилни трапови (садови за фаќање на испраливи соединенија( 
Сигурносен трап 
трап 1 
трап 2 
трап 3 
трап 4 
Цевовод на излезниопт вентил на аквариумотор 
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Вакумска линија 
Дејонизирана вода 
Излезен трап 
 
Сигурносни трапови, празен трап 
трап 1: 
етиленгликол за фаќање на органски испарливи соединенија 
трап 2: 
сулфурна киселина 0.1 M за фаќање на алкални испарливи соединенија 

 
Прилог 3 

ПРИМЕР ЗА БИОМЕТРИЧНА АПАРАТУРА 

 
МК јазик 
Систем за апсорпција на CО2 и за апсорпција на органски испарливи соединенија (порозен О2) 
Уред за екстракција на CO2 
Отворање за одредување на кислород во H2O 
Отвор за одредување на гас (со затворена преграда) 
Мешалка 
Вода 
Седимент 
Магнетна мешалка 
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Прилог 4 

ПРИМЕР ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДОЗАТА ЗА ПРИМЕНА КАЈ САДОВИТЕ ЗА 
ТЕСТИРАЊЕ 

Внатрешен дијаметар на цилиндер: 

Длабочина на водната колона, што не вклучува седимент: 

Површински дел: 3,142 × 42 

Доза која се препорачува за примена: 500 g супстанција за 
тестирање/ha одговара на 5 μg/cm2 

Вкупно μg:5×50,3 

Приспособено количество во однос на длабочина од 100 cm: 

12×251,5÷100 

Волумен на колона со вода: 50,3×12 

Концентрација во вода: 30,18÷603 

= 8cm 
=12cm 
= 50,3 cm2 

 
 
 
= 251,5 μg 
 
= 30,18 μg 
= 603 ml 
= 0,050 μg/mlor50μg/l 
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