Πρακτικός οδηγός 3:

Υποβολή ουσιαστικών
περιλήψεων µελέτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Οι πληροφορίες του παρόντος πρακτικού οδηγού δεν συνιστούν νοµική συµβουλή και δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσηµη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων από νοµικής
άποψης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο
του παρόντος εγγράφου.

ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ
Το παρόν κείµενο αποτελεί µετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δηµοσιεύθηκε αρχικά στην
αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείµενο διατίθεται στον δικτυακό τοπο του ECHA.

Πρακτικός οδηγός 3: Υποβολή ουσιαστικών περιλήψεων µελέτης
Κωδικός αναφοράς:
ISBN-13:
ISSN:
1
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης:
Γλώσσα:

ECHA-10-B-06-EL
978-92-9217-049-3
831-6573

24/03/2010
EL

© Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων, 2010
Εξώφυλλο © Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής µε τη µορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/», εφόσον υποβάλλεται σχετική
γραπτή κοινοποίηση στη Μονάδα Eπικοινωνίας του ECHA (publications@echa.europa.eu).
Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες:
Αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά,
λεττονικά, λιθουανικά, µαλτεζικά, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµανικά,
σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά
Αν έχετε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά µε το παρόν έγγραφο, παρακαλείσθε όπως τις
αποστείλατε (µε τον κωδικό αναφοράς και την ηµεροµηνία έκδοσης) χρησιµοποιώντας το
έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στη σελίδα
επικοινωνίας
του
ECHA
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
∆ιεύθυνση επισκέψεων: Annankatu 18, Helsinki, Φινλανδία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................................................1
1.1. Πότε πρέπει να παρέχεται ουσιαστική περίληψη µελέτης (ΟΠΜ) ή περίληψη µελέτης.... 2

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΟΠΜ)................................................................................................................................4
2.1. Γενικές οδηγίες .......................................................................................................................... 4
2.2. Γενικές πτυχές σχετικά µε πληροφορίες που είναι κοινές για όλες τις παραµέτρους ...... 5
2.2.1.

Γενικές πτυχές σχετικά µε τα διοικητικά δεδοµένα ..................................................................... 5

2.2.2.

Γενικές πτυχές σχετικά µε την πηγή δεδοµένων......................................................................... 6

2.2.3.

Γενικές πτυχές σχετικά µε τα υλικά και τις µεθόδους.................................................................. 6

2.2.4.

Γενικές πτυχές σχετικά µε τα υλικά δοκιµής ................................................................................ 7

2.2.5

Γενικές πτυχές σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τις συζητήσεις, καθώς και µε την περίληψη
και τα συµπεράσµατα του αιτούντος ............................................................................................ 7

3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ................................9
3.1. Κατάσταση της ουσίας στους 20°C και 101,3 kPa (εµφάνιση/φυσική κατάσταση/χρώµα)9
3.2. Σηµείο τήξης/ζέσης ................................................................................................................. 10
3.3. Πυκνότητα (σχετική πυκνότητα) ........................................................................................... 10
3.4. Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων (κοκκοµετρία) ................................................................. 11
3.5. Πίεση ατµών ............................................................................................................................ 11
3.6. Συντελεστής κατανοµής (n-οκτανόλη/νερό) ........................................................................ 12
3.7. Υδατοδιαλυτότητα .................................................................................................................. 13
3.8. Επιφανειακή τάση .................................................................................................................. 14
3.9. Σηµείο ανάφλεξης ................................................................................................................... 15
3.10.

Αυτοαναφλεξιµότητα (θερµοκρασία αυτοανάφλεξης) ................................................... 15

3.11.

Αναφλεξιµότητα ................................................................................................................. 16

3.12.

Εκρηκτικότητα (εκρηκτικές ιδιότητες) ............................................................................. 16

3.13.

Οξειδωτικές ιδιότητες ........................................................................................................ 17

3.14. Σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες και ταυτότητα σχετικών προϊόντων
αποδόµησης ........................................................................................................................... 18
3.15.

Σταθερά διαστάσεως......................................................................................................... 18

3.16.

Ιξώδες ................................................................................................................................. 19

4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ..........................20
4.1. Ειδικές πληροφορίες παραµέτρου σχετικά µε την τύχη της ουσίας στο περιβάλλον.... 20
4.1.1.

Σταθερότητα (Υδρόλυση ως συνάρτηση του pH) ...................................................................... 20

4.1.2.

Βιοαποδόµηση ............................................................................................................................. 21

4.1.3.

Βιοσυσσώρευση........................................................................................................................... 23

4.1.4.

Μεταφορά και κατανοµή .............................................................................................................. 24

4.2. Οικοτοξικότητα – ειδικές πληροφορίες παραµέτρου.......................................................... 27
4.2.1.

Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον .......................................................................................... 27

4.2.2.

οξικότητα στα ιζήµατα .................................................................................................................. 33

4.2.3.

Τοξικότητα στους χερσαίους οργανισµούς................................................................................ 34

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ..............................................................................................................................40
5.1. Οξεία τοξικότητα – διά της στοµατικής, αναπνευστικής, δερµατικής οδού ..................... 40
5.2. Ερεθισµός/διάβρωση ............................................................................................................. 42
5.2.1.

Ερεθισµός/διάβρωση του δέρµατος ........................................................................................... 42

5.2.2.

Ερεθισµός/διάβρωση των οφθαλµών......................................................................................... 43

5.2.3.

Ευαισθητοποίηση του δέρµατος ................................................................................................. 44

5.3. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης .............................................................................. 46
5.4. Γενετική τοξικότητα ................................................................................................................ 48
5.4.1.

Γενετική τοξικότητα in vitro ......................................................................................................... 48

5.4.2.

Γενετική τοξικότητα in vivo .......................................................................................................... 50

5.5. Τοξικότητα στην αναπαραγωγή/γονιµότητα ....................................................................... 51
5.6. Τοξικότητα στην ανάπτυξη/τερατογένεση ........................................................................... 54
5.7. Καρκινογένεση........................................................................................................................ 56
5.8. Τοξικοκινητική......................................................................................................................... 58

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ..............59
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ......................................................................................................................60
Συνηµµένο 1: παράδειγµα ΟΠΜ στο IUCLID σχετικά µε τη βιοαποδόµηση ............................ 60
Συνηµµένο 2: Παράδειγµα ΟΠΜ στο IUCLID σχετικά µε τη βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα
ψάρια........................................................................................................................................ 65

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο σκοπός του παρόντος πρακτικού οδηγού είναι να βοηθήσει τους καταχωρίζοντες στη
σύνταξη των ουσιαστικών περιλήψεων µελέτης για όλες τις παραµέτρους που πρέπει να
συµπεριληφθούν στον φάκελο καταχώρησης του IUCLID, ανάλογα µε τις απαιτήσεις
πληροφοριών δυνάµει του κανονισµού REACH.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα πρακτικό οδηγό δεν περιγράφουν τις
απαιτήσεις για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του ελέγχου τεχνικής πληρότητας που
παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο υποβολής φακέλου (Αρ. 05 –Συµπλήρωση τεχνικού φακέλου
για καταχωρίσεις και κοινοποιήσεις PPORD). Θα πρέπει να θεωρούνται ως ένας οδηγός
σύνταξης των ουσιαστικών περιλήψεων µελέτης που περιλαµβάνει συµβουλές έτσι ώστε να
επιτρέπεται η πλήρης αξιολόγηση και εξαγωγή συµπερασµάτων για σκοπούς ταξινόµησης
και επισήµανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αποδείξουν την ασφαλή χρήση ουσιών, οι καταχωρίζοντες πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις πληροφοριών, όπως ορίζονται στα άρθρα 10 και 12 σε συνδυασµό µε τα
παραρτήµατα VII-X και XI του κανονισµού REACH 1907/2006/ΕΚ.
Στον τεχνικό φάκελο δεν θα πρέπει να προστίθενται πλήρεις εκθέσεις µελέτης για κάθε
παράµετρο, αλλά να παρέχονται ουσιαστικές περιλήψεις µελέτης (ΟΠΜ) ή περιλήψεις
µελέτης.
Η ΟΠΜ είναι µια αναλυτική περίληψη των στόχων, των µεθόδων, των αποτελεσµάτων και
των συµπερασµάτων µιας πλήρους έκθεσης µελέτης, η οποία παρέχει επαρκείς
πληροφορίες ώστε να µπορεί να γίνεται ανεξάρτητη αξιολόγηση της µελέτης,
ελαχιστοποιώντας την ανάγκη αναδροµής στην πλήρη έκθεση της µελέτης (άρθρο 3
παράγραφος 28 του REACH). Η περίληψη µελέτης είναι µια περίληψη των στόχων, των
µεθόδων, των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων µιας πλήρους έκθεση µελέτης, η
οποία παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την εκτίµηση της χρησιµότητας της µελέτης (άρθρο
3 παράγραφος 29 του REACH).
Ο στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τον καταχωρίζοντα στη σύνταξη των
επιµέρους ΟΠΜ του τεχνικού φακέλου για τις ακόλουθες ενότητες του αρχείου IUCLID:
IUCLID ενότητα 4: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
IUCLID ενότητα 5: Τύχη της ουσίας στο περιβάλλον και οδοί
IUCLID ενότητα 6: Οικοτοξικολογικές πληροφορίες
IUCLID ενότητα 7: Τοξικολογικές πληροφορίες
IUCLID ενότητα 8: Αναλυτικές µέθοδοι
Ο παρών πρακτικός οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της µελέτης που
πρέπει να υποβάλλονται για τις επιµέρους παραµέτρους οι οποίες παρατίθενται στις
προαναφερθείσες ενότητες του IUCLID. Η διάρθρωση των παραµέτρων που περιγράφονται
στον παρόντα πρακτικό οδηγό ακολουθεί την αρίθµηση ενοτήτων του IUCLID και καλύπτει
όλες τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών που παρατίθενται στα παραρτήµατα VII-X του
REACH.
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1.1. Πότε πρέπει να παρέχεται ουσιαστική περίληψη µελέτης (ΟΠΜ)
ή περίληψη µελέτης
Στο πλαίσιο σύνταξης του φακέλου καταχώρισης, ο κανονισµός REACH απαιτεί από τους
καταχωρίζοντες την αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή
περιλαµβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των δεδοµένων (χρησιµότητα, επάρκεια και
αξιοπιστία), την επιλογή της βασικής µελέτης ή µελετών για κάθε παράµετρο, καθώς και τη
σύνταξη των σχετικών ΟΠΜ ή περιλήψεων µελέτης όπως περιγράφεται στην Καθοδήγηση
σχετικά µε την καταχώριση.
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I και το άρθρο 10 στοιχείο α)
σηµείο vii) του κανονισµού REACH απαιτούν την παροχή ΟΠΜ για τις πληροφορίες που
προέρχονται από την εφαρµογή των παραρτηµάτων VII-XI για ουσίες σε ποσότητες άνω των
10 τόνων ετησίως. Το παράρτηµα I (1.1.4 & 3.1.5) περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες
συντάσσεται και υποβάλλεται ΟΠΜ. Κατά κανόνα, η µελέτη ή οι µελέτες από τις οποίες
προκύπτει η µεγαλύτερη ανησυχία και που χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή
συµπερασµάτων στην αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας είναι εκείνες που υπόκεινται στην
απαίτηση για ΟΠΜ. Σε γενικές γραµµές, συνιστάται µια ΟΠΜ για όλες τις µελέτες που
παρέχουν δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας.
Επιπλέον, η Καθοδήγηση σχετικά µε την καταχώριση (σ. 92) συνιστά στους καταχωρίζοντες
να παρέχουν ΟΠΜ στον τεχνικό φάκελο για όλες τις βασικές µελέτες που περιλαµβάνουν
ουσίες που παρασκευάζονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων ετησίως.
Αυτό όχι µόνο διευκολύνει το έργο αξιολόγησης του Οργανισµού και των κρατών µελών,
αλλά εξοικονοµεί και πόρους του καταχωρίζοντος σε περίπτωση επικαιροποίησης της
ποσοτικής κατηγορίας. Για τον ίδιο λόγο, συνιστάται στους καταχωρίζοντες να
χρησιµοποιούν την ΟΠΜ οµοίως για την κάλυψη των φυσικοχηµικών παραµέτρων στην
ενότητα 4 του αρχείου IUCLID.
Σε περίπτωση χρήσης προσέγγισης που συνδέεται µε το βάρος της απόδειξης (ΒτΑ),
συνιστάται ιδιαίτερα η σύνταξη ΟΠΜ για όλες τις µελέτες που υποβάλλονται. Ειδικότερα σε
περίπτωση αντικρουόµενων δεδοµένων, µια ορθή ΟΠΜ εξασφαλίζει τη διαφανή αξιολόγηση
της επάρκειας, της χρησιµότητας και της αξιοπιστίας των δεδοµένων. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, µπορεί να είναι διαθέσιµες διάφορες βασικές µελέτες, οπότε απαιτούνται ΟΠΜ
για όλες τις βασικές µελέτες.
Επιπροσθέτως, άλλες µελέτες µπορεί επίσης να απαιτούν λεπτοµερείς περιγραφές, αν αυτές
ενδέχεται να είναι συναφείς. Ειδικότερα όσον αφορά µελέτες που παρουσιάζουν σφάλµατα
αλλά υποδηλώνουν κρίσιµα αποτελέσµατα, πρέπει να εκπονούνται και ουσιαστικές
περιλήψεις µελέτης που υπογραµµίζουν τις αδυναµίες των µελετών. Τέτοιου είδους µελέτες
µπορούν να επισηµανθούν ως «disregarded study» (παραβλεφθείσα µελέτη) στο πεδίο
«Purpose flag» (Επισήµανση σκοπού) του IUCLID.
Για όλες τις άλλες διαθέσιµες µελέτες, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως υποστηρικτικές
πληροφορίες στην αξιολόγηση της ουσίας, χρειάζεται η παροχή µόνο περίληψης µελέτης
στον τεχνικό φάκελο, καθώς απαιτούνται λιγότερες λεπτοµέρειες για τις εν λόγω µελέτες. Για
τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τις περιλήψεις µελέτης, συµβουλευτείτε την ενότητα 6 του
παρόντος πρακτικού οδηγού.
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Για περισσότερες βασικές πληροφορίες, συµβουλευτείτε την Καθοδήγηση σχετικά µε την
καταχώριση, η οποία περιέχει πρόσθετες πληροφορίες επί του θέµατος στην ενότητα
«8.2.2.6.1 Οδηγίες σχετικά µε το πότε παρέχεται µια ουσιαστική περίληψη µελέτης ή µια
περίληψη µελέτης κατά τη συµπλήρωση του τεχνικού φακέλου µε πληροφορίες για κάθε
συγκεκριµένη παράµετρο».

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΠΜ)
2.1. Γενικές οδηγίες
Για τη σύνταξη µιας ολοκληρωµένης ΟΠΜ, πρέπει να παρέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία, καθώς και σχετικά µε τα αποτελέσµατα και
συµπεράσµατα της µελέτης, στα δοµηµένα πεδία του IUCLID 5. Θα πρέπει επίσης να
αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια εγκυρότητας, ποιότητας ή
επαναληψιµότητας της µελέτης, όπως καθορίζονται στην περιγραφή της αντίστοιχης µεθόδου
δοκιµής (ΕΕ ή ΟΟΣΑ). Στο πεδίο «Applicant’s summary and conclusions» (Περίληψη και
συµπεράσµατα αιτούντος) του αρχείου µελέτης παραµέτρου θα πρέπει να διευκρινίζεται 1)
κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια εγκυρότητας και 2) ποια συµπεράσµατα συνάγονται από
τα υποκείµενα δεδοµένα.
Τα θέµατα που παρατίθενται παρακάτω µπορεί να δυσχεράνουν την αξιολόγηση της
επάρκειας ή/και της σηµασίας της µελέτης, συµπεριλαµβανοµένης της έλλειψης επαρκών
πληροφοριών σχετικά µε:
•

τυχόν έλλειψη διοικητικών δεδοµένων (π.χ. ειδική ένδειξη επισήµανσης, τύπος
αποτελεσµάτων µελέτης, αξιοπιστία, κ.λπ.),

•

τυχόν µη αιτιολογηµένη παρέκκλιση από το επιλεγµένο πρωτόκολλο δοκιµής,

•

το κατά πόσον η µελέτη εκπονήθηκε σύµφωνα µε ΟΕΠ (Σηµειώνεται ότι αυτό το
στοιχείο απαιτείται αυστηρά για όλες τις παραµέτρους εκτός από φυσικοχηµικές
παραµέτρους όπου κρίνεται σκόπιµο),

•

τις παραποµπές της µελέτης,

•

την υπό δοκιµή ουσία όπως το όνοµα του υλικού δοκιµής, η µορφή και φυσική
κατάστασή του, η σύσταση, η καθαρότητα, οι προσµείξεις, η ακρίβεια, κ.λπ.,

•

τον οργανισµό δοκιµής, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε το είδος,
την πηγή, την ηλικία κατά την έναρξη της µελέτης, το µέγεθος και το βάρος, τη µέθοδο
εκτροφής, τη διατροφή και τον εγκλιµατισµό (αυτό το στοιχείο αφορά µόνο τις
παραµέτρους οικοτοξικότητας και τοξικότητας)

•

τον σχεδιασµό της µελέτης,

•

την αναλυτική περιγραφή των συνθηκών δοκιµής,

•

αποτελέσµατα και συζήτηση, κ.λπ.

Η έλλειψη πληροφοριών ενδέχεται να εγείρει αµφιβολίες όσον αφορά την εγκυρότητα της
µελέτης και των συµπερασµάτων που συνάγονται σχετικά µε την ταξινόµηση και την
επισήµανση ή/και αξιολόγηση κινδύνου, καθώς και να οδηγήσει τελικά σε κενό δεδοµένων
όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κανονισµό REACH.
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2.2. Γενικές πτυχές σχετικά µε πληροφορίες που είναι κοινές για
όλες τις παραµέτρους
Για να αναφέρει µια ΟΠΜ στο IUCLID 5, ο καταχωρίζων πρέπει να κάνει την επιλογή «all
fields» (όλα τα πεδία) στην κεφαλίδα του αρχείου µελέτης παραµέτρου. Για να συµπληρώσει
τα κατάλληλα πεδία του IUCLID, πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στο
1
Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη IUCLID 5 που είναι διαθέσιµο σε 22 διαφορετικές γλώσσες της
ΕΕ.
Στο IUCLID, µια ΟΠΜ για κάθε παράµετρο αποτελείται από το κοινό γενικό τµήµα και το
ειδικό για κάθε παράµετρο τµήµα, ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία και τα
χαρακτηριστικά κάθε παραµέτρου. Οι απαιτήσεις για γενικές πληροφορίες στην ΟΠΜ, οι
οποίες ισχύουν για ΟΛΕΣ τις παραµέτρους και αφορούν τις µεθόδους (µη-) δοκιµής,
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις υποενότητες
που ακολουθούν.
∆ιοικητικά δεδοµένα
• Ειδική ένδειξη επισήµανσης (κατάλογος επιλογής)
• Ουσιαστική περίληψη µελέτης (πλαίσιο ελέγχου)
• Τύπος αποτελεσµάτων µελέτης (κατάλογος επιλογής)
• Αξιοπιστία (κατάλογος επιλογής)
• Αιτιολόγηση αξιοπιστίας
Πηγή δεδοµένων
• Πλήρης παραποµπή
• Πρόσβαση σε δεδοµένα (κατάλογος επιλογής)
• Απαιτήσεις προστασίας δεδοµένων (κατάλογος επιλογής)
Υλικά και µέθοδοι
• Ακολουθούµενη µέθοδος/καθοδήγηση (κατάλογος επιλογής ή περιγραφή εάν η
µέθοδος/κατευθυντήρια γραµµή δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο επιλογής)
• Αρχές της µεθόδου εάν δεν περιλαµβάνονται στην κατευθυντήρια γραµµή
• Συµµόρφωση προς την ΟΕΠ
Υλικά δοκιµής
• Ταυτότητα υλικού δοκιµής ίδια µε την ταυτότητα της ουσίας που ορίζεται στην ενότητα 1
(αν δεν πρόκειται για συγκριτική προσέγγιση)
• Ταυτότητα υλικού δοκιµής
• Λεπτοµέρειες σχετικά µε το υλικό δοκιµής (αν είναι άλλο από την ουσία υποβολής)
• Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ιδιότητες του υποκατάστατου δοκιµής ή ανάλογου υλικού
Συµπεράσµατα
• Λεπτοµερείς σχετικές παρατηρήσεις και σχέση δόσης-απόκρισης
• Έκθεση σχετικά µε τυχόν ασυνήθιστα αποτελέσµατα ή παρατηρήσεις

2.2.1. Γενικές πτυχές σχετικά µε τα διοικητικά δεδοµένα
Ο κύριος στόχος του παρόντος τµήµατος της ΟΠΜ είναι ο προσδιορισµός του σκοπού του
αρχείου (π.χ. «βασική µελέτη»), του τύπου αποτελεσµάτων (π.χ. «πειραµατική µελέτη»), της
1 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/iuclid_en.pdf
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ένδειξης παράλειψης δεδοµένων (αν υπάρχει), της ένδειξης αξιοπιστίας, καθώς και των
ενδείξεων του προβλεπόµενου κανονιστικού σκοπού ή/και τυχόν περιορισµών
εµπιστευτικότητας. Αυτό το είδος των δεδοµένων χαρακτηρίζει τη σηµασία µιας ΟΠΜ και, ως
εκ τούτου, τα δεδοµένα είναι έγκυρα και επαναλαµβάνονται για κάθε παράµετρο.
Προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά µε τα διοικητικά δεδοµένα, θα πρέπει να
καλύπτονται τα ακόλουθα σηµεία:
• Ειδική ένδειξη επισήµανσης (κατάλογος επιλογής)
• Ουσιαστική περίληψη µελέτης (πλαίσιο ελέγχου)
• Τύπος αποτελεσµάτων µελέτης (κατάλογος επιλογής)
• Αξιοπιστία (κατάλογος επιλογής)
• Αιτιολόγηση αξιοπιστίας, συµπεριλαµβανοµένων ανεπαρκειών

2.2.2. Γενικές πτυχές σχετικά µε την πηγή δεδοµένων
Οι πληροφορίες σχετικά µε την πηγή δεδοµένων σχετίζονται κυρίως µε τις πλήρεις
παραποµπές της µελέτης. Προκειµένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της µελέτης, είναι
απαραίτητο να είναι γνωστές οι ορθές και ολοκληρωµένες βιβλιογραφικές παραποµπές της
έκθεσης µελέτης ή η δηµοσίευση στην οποία στηρίζεται η περίληψη µελέτης. Συνεπώς, οι
πληροφορίες σχετικά µε την ενότητα της πηγής δεδοµένων της ΟΠΜ θα πρέπει να
περιλαµβάνουν:
• Πλήρεις παραποµπές (συµπεριλαµβανοµένου του έτους εκπόνησης της µελέτης)
• Πρόσβαση σε δεδοµένα (κατάλογος επιλογής)
• Απαιτήσεις προστασίας δεδοµένων (κατάλογος επιλογής)
Σηµείωση: Η προσθήκη του IUCLID 5 για την ΕΧΑ περιλαµβάνει τα πεδία «Author»
(Συντάκτης) και «Year» (Έτος) για τον καθορισµό των βιβλιογραφικών παραποµπών στους
πίνακες επισκόπησης. Για να αποφεύγεται η µη αυτόµατη επέµβαση, συνιστάται η
συµπλήρωση των πεδίων αυτών στα σχετικά αρχεία µελέτης παραµέτρου. Αν δεν
αναφέρονται συγκεκριµένα πρόσωπα ως συντάκτες, εισαγάγετε την επωνυµία της εταιρείας ή
του οργανισµού, ή επιλέξτε «Anon.» (Ανώνυµος), κατά περίπτωση.

2.2.3. Γενικές πτυχές σχετικά µε τα υλικά και τις µεθόδους
Οι πληροφορίες που σχετίζονται µε τα υλικά και τις µεθόδους θα πρέπει να περιλαµβάνουν:
• Ακολουθούµενη µέθοδο/κατευθυντήρια γραµµή (κατάλογος επιλογής ή περιγραφή εάν η
µέθοδος/κατευθυντήρια γραµµή δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο επιλογής)
• Αρχές της µεθόδου εάν δεν περιλαµβάνονται στην κατευθυντήρια γραµµή
• Συµµόρφωση προς την ΟΕΠ
Σηµειώνεται ότι πρέπει να περιγράφονται, να εντοπίζονται και να αναφέρονται όλες οι
παρεκκλίσεις από τις µεθόδους καθοδήγησης. Επιπλέον, αν δεν ακολουθήθηκε κάποια
κατευθυντήρια γραµµή, είναι απαραίτητο να συµπεριληφθεί µια περιγραφή των αρχών του
πρωτοκόλλου δοκιµής ή της εκτιµώµενης µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη. Οι
σχετικές λεπτοµέρειες θα πρέπει να εισάγονται σε κατάλληλα διακριτά πεδία στην ενότητα
«MATERIALS AND METHODS» (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ), αν είναι διαθέσιµες. Απαιτείται
επίσης η παροχή αιτιολόγησης για τη χρήση της εν λόγω µεθόδου, κατά περίπτωση.

Εάν χρησιµοποιήθηκε κάποια µέθοδος εκτίµησης, είναι απαραίτητο να αναφερθούν η/οι
εξίσωση/εις ή/και το λογισµικό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες µέθοδοι που εφαρµόστηκαν
για τον υπολογισµό των τιµών.

2.2.4. Γενικές πτυχές σχετικά µε τα υλικά δοκιµής
Η περιγραφή του υλικού δοκιµής θα πρέπει να περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε
την ουσία που υποβάλλεται σε δοκιµή, περιλαµβάνει δε τα ακόλουθα στοιχεία:
• Πληροφορίες που διευκρινίζουν κατά πόσον η ταυτότητα υλικού δοκιµής είναι ίδια µε την
ταυτότητα της ουσίας που ορίζεται στην ενότητα 1 του IUCLID (αν δεν πρόκειται για
συγκριτική προσέγγιση). Σε περίπτωση συγκριτικής προσέγγισης, επιλέξτε «no» (όχι) στο
αναπτυσσόµενο µενού «Test material same as for substance defined in section 1 (if not
read-across)» [Υλικό δοκιµής ίδιο µε την ουσία που ορίζεται στην ενότητα 1 (αν δεν
πρόκειται για συγκριτική προσέγγιση)].
• Πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα υλικού δοκιµής
• Λεπτοµέρειες σχετικά µε το υλικό δοκιµής (αν είναι άλλο από την ουσία υποβολής)
• Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ιδιότητες του υποκατάστατου δοκιµής ή ανάλογου υλικού
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να παρατίθενται τυχόν παρεκκλίσεις από την
καταχωρισµένη ουσία (π.χ. ποσότητα προσµείξεων). Επιπλέον, όλες οι πιθανές συνέπειες
της παρέκκλισης από την καταχωρισµένη ουσία στα αποτελέσµατα της δοκιµής θα πρέπει να
αναλύονται και να αναφέρονται στην ΟΠΜ.

2.2.5

Γενικές πτυχές σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τις συζητήσεις, καθώς
και µε την περίληψη και τα συµπεράσµατα του αιτούντος

Στο τµήµα αυτό της ΟΠΜ θα πρέπει να αναφέρονται τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα.
Η περίληψη όλων των παρατηρήσεων και, όπου είναι σχετικό, τυχόν σχέσης
συγκέντρωσης/απόκρισης στη δόση θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά προτίµηση σε µορφή
πίνακα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται µια περίληψη του τρόπου µε τον οποίο τυχόν
συνέπειες που παρατηρούνται στη µελέτη σχετίζονται µε την ταξινόµηση και την επισήµανση,
καθώς και του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αξιολόγηση
κινδύνου.
Θα πρέπει να αναφέρεται η συζήτηση σχετικά µε τυχόν σηµαντικές παρεκκλίσεις από την
κατευθυντήρια οδηγία, όπου θα περιλαµβάνεται οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά µε τη δοκιµή
και άλλες σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσµατα.
Θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια εγκυρότητας (ή ποιότητας/επαναληψιµότητας) της
εφαρµοζόµενης µεθόδου δοκιµής. Αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ρητά, η δε εκπλήρωσή τους
θα πρέπει να προκύπτει αδιαµφισβήτητα από τις λεπτοµέρειες που περιλαµβάνονται στην
ΟΠΜ σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές δοκιµών ΟΟΣΑ ή ΕΚ όπως απαιτείται από τον
κανονισµό REACH.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που η ΕΧΑ παράγεται από την προσθήκη του IUCLID 5 για την
ΕΧΑ, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το εν λόγω εργαλείο καλύπτει µόνο επιλεγµένα
πεδία του IUCLID 5. Σε γενικές γραµµές, σας ζητείται να παράσχετε αποτελέσµατα στα πεδία
του IUCLID «Result repeatable block fields» (πεδία επαναλαµβανόµενων οµάδων
πληροφοριών αποτελεσµάτων) για κάθε αρχείο µελέτης παραµέτρου. Όταν χρησιµοποιείτε
την προσθήκη του IUCLID 5 για την ΕΧΑ, έχετε τη δυνατότητα να µεταφέρετε αυτόµατα

πληροφορίες από αυτά τα πεδία αποτελεσµάτων στην ΕΧΑ. Ο κατάλογος των πεδίων προς
συµπλήρωση στην επαναλαµβανόµενη οµάδα πληροφοριών «Results and discussion»
(Αποτελέσµατα και συζήτηση) ποικίλλει ανάλογα µε την παράµετρο. Συνεπώς, για οδηγίες
σχετικά µε τον τρόπο συµπλήρωσης των αποτελεσµάτων, συνιστάται να συµβουλεύεστε το
Εγχειρίδιο υποβολής δεδοµένων 5 «Συµπλήρωση τεχνικού φακέλου για καταχωρίσεις και
κοινοποιήσεις PPORD», το οποίο είναι διαθέσιµο στον δικτυακό τόπο του ECHA, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp.
Επιπλέον, συνιστάται να δηµιουργήσετε περιλήψεις παραµέτρου για κάθε παράµετρο,
όπου κρίνεται σκόπιµο, στις οποίες, στην ενότητα «Συζήτηση», µπορείτε να συµπεριλάβετε
τη συνολική περίληψη του τρόπου µε τον οποίο τυχόν επιδράσεις που παρατηρούνται στη
µελέτη ή τις µελέτες σχετίζονται µε την ταξινόµηση και την επισήµανση, καθώς και περίληψη
του τρόπου µε τον οποίο οι επιδράσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αξιολόγηση
κινδύνου, λαµβανοµένων υπόψη όλων των διαθέσιµων µελετών για την εν λόγω παράµετρο.
Όταν χρησιµοποιείτε την προσθήκη του IUCLID 5 για την ΕΧΑ, έχετε τη δυνατότητα να
µεταφέρετε αυτόµατα τις πληροφορίες αυτές στην ΕΧΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη για την ΕΧΑ, ανατρέξτε στο
αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη:
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public

3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Στο IUCLID, µια ΟΠΜ για κάθε φυσικοχηµική παράµετρο αποτελείται από τα κοινά γενικά
τµήµατα που περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα 2 και από τα ειδικά για κάθε
παράµετρο τµήµατα, που εξαρτώνται από την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία και τα
χαρακτηριστικά κάθε παραµέτρου.
Οι γενικές πτυχές που περιγράφονται στην ενότητα 2 θα πρέπει να εφαρµόζονται για όλες τις
παραµέτρους που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Επιπλέον, οι αναλυτικές πληροφορίες για
κάθε φυσικοχηµική παράµετρο που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί µια ολοκληρωµένη
ΟΠΜ παρατίθενται στα πλαίσια παραµέτρων στις υποενότητες που ακολουθούν.
Όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραµέτρων θα πρέπει να περιγράφονται µε τέτοιο τρόπο
ώστε η ΟΠΜ να επιτρέπει µια ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της πληρότητας
των παραµέτρων. Οι στόχοι, οι µέθοδοι, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της
πλήρους έκθεσης µελέτης θα πρέπει να αναφέρονται µε διαφανή τρόπο, όπως περιγράφεται
για όλες τις άλλες παραµέτρους στον παρόντα πρακτικό οδηγό.

3.1. Κατάσταση της ουσίας στους 20°C και 101,3 kPa
(εµφάνιση/φυσική κατάσταση/χρώµα)
Υλικά και µέθοδοι
• θερµοκρασία (°C) ( αν βρίσκεται υπό µη τυπικές συνθήκες)
• τιµή και µονάδα πίεσης
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• φυσική κατάσταση (αέριο, υγρό ή στερεό)
• µορφή (π.χ. συµπαγής, κρυσταλλική, ίνες, νηµάτια, νιφάδες, σωµατίδια, πάστα,
σφαιρίδια, σκόνη ή ιξώδες υγρό, κ.λπ.)
• χρώµα
• οσµή
• άλλες παρατηρήσεις σχετικά µε τη φυσική κατάσταση, την εµφάνιση ή το χρώµα
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη φυσική κατάσταση της ουσίας περιέχονται
στα εξής έγγραφα:
•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα IUCLID

4.1

Παράρτηµα REACH

VII.7.1

Τίτλος παραµέτρου

Εµφάνιση/φυσική
κατάσταση/χρώµα
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Κεφάλαιο
Εγχειριδίου Τελικού
Χρήστη IUCLID
E.4.2

3.2. Σηµείο τήξης/ζέσης
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος µεθόδου
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• µετρούµενη τιµή σηµείου ζέσης/τήξης (°C)
• τιµή και µονάδα πίεσης
• ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας
• αποσύνθεση (αν ισχύει)
• ακρίβεια
• τιµή σηµείου ζέσης/τήξης σε ºC (διορθωµένη σε σταθερή πίεση) (όπως παραπάνω,
αλλά σε ξεχωριστή οµάδα πληροφοριών πεδίων)
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε το σηµείο τήξης και ζέσης περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητες: R.7.1.2 και R.7.1.3.
Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID
4.2
4.3

Παράρτηµα
REACH
VII 7.2
VII 7.3

Τίτλος παραµέτρου
Σηµείο τήξης/πήξης
Σηµείο ζέσης

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.3
E.4.4

3.3. Πυκνότητα (σχετική πυκνότητα)
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος µεθόδου
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• θερµοκρασία (°C)
• τιµή σχετικής πυκνότητας (αδιάστατη)
• ορθότητα (σφάλµα και ακρίβεια)
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη σχετική πυκνότητα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
• Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.4.
• Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:
Ενότητα
IUCLID
4.4

Παράρτηµα
REACH
VII 7.4

Τίτλος παραµέτρου
Πυκνότητα

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.5

3.4. Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων (κοκκοµετρία)
Υλικό και µέθοδοι
• Προπαρασκευή δειγµάτων, όπως επίδραση υπερήχων, κονιοποίηση ή προσθήκη
µέσων διασποράς (αν υπάρχουν)
• Αν χρησιµοποιείται µέσο αιώρησης (π.χ. δοκιµή καθίζησης): αναφορά τύπου µέσου,
θερµοκρασίας και pH
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• αναφορά τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα:
• στο πεδίο µεγέθους σωµατιδίων: µέση και τυπική απόκλιση
• στο πεδίο κατανοµής µεγέθους σωµατιδίων σε διάφορες διελεύσεις:
µέγεθος και κατανοµή
• σχήµα σωµατιδίων
• για ίνες: αναφορά µήκους και διαµέτρου ινών
• εκτίµηση τιµής της ορθότητας των αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων
σφαλµάτων και ακρίβειας)
• αποτελέσµατα για (τυπικό) υλικό αναφοράς
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την κοκκοµετρία περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα R.7.1.14.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.5

Παράρτηµα
REACH
VII 7.14

Τίτλος παραµέτρου
Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων
(κοκκοµετρία)

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.6

3.5. Πίεση ατµών
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος µεθόδου
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• µετρούµενη τιµή πίεσης ατµών σε τουλάχιστον δύο θερµοκρασίες
• θερµοκρασία (°C)
• εκτίµηση πίεσης ατµών στους 20 ή 25 ºC
• ορθότητα (σφάλµα και ακρίβεια)
• αν παρατηρείται µετάβαση (µεταβολή κατάστασης, αποσύνθεση), πρέπει να
σηµειώνονται τα ακόλουθα:
• φύση µεταβολής,
• θερµοκρασία στην οποία παρατηρείται η µεταβολή σε ατµοσφαιρική πίεση
• πίεση ατµών σε θερµοκρασία µεγαλύτερη ή µικρότερη από τη θερµοκρασία
µετάβασης κατά τουλάχιστον 10 και 20 ºC (εκτός αν πρόκειται για µετάβαση από
στερεό σε αέριο)

Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την πίεση ατµών περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.5.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.6

Παράρτηµα
REACH
VII 7.5

Τίτλος παραµέτρου
Πίεση ατµών

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.7

3.6. Συντελεστής κατανοµής (n-οκτανόλη/νερό)
Υλικά και µέθοδοι
µέθοδος ανακινούµενης φιάλης (ΟΟΣΑ TG 107):
• συγκεντρώσεις ισορροπίας υπό δοκιµή ουσίας και στις δύο φάσεις
• σχετικοί όγκοι των δύο φάσεων
• αναλυτική µέθοδος ή µέθοδοι
µέθοδος υπολογισµού:
• προσδιορισµός µεθόδου
• αρχή εργασίας µεθόδου
• παραποµπή στη µέθοδο
• προσδιορισµός βάσης δεδοµένων
• αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή κλασµάτων
• πεδίο εφαρµογής µεθόδου
µέθοδος υγροχρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) (ΟΟΣΑ TG 117):
• χρησιµοποιούµενη στήλη ή στήλες
• κινητή φάση (σύσταση, ρυθµιστικό διάλυµα, pH)
• ουσίες αναφοράς µε αντίστοιχες βιβλιογραφικές τιµές Kow
• µετρούµενες συγκεντρώσεις
πεχαµετρική µέθοδος (ΟΟΣΑ TG 122):
• περιγραφή εξοπλισµού
• µέθοδος και εύρος βαθµονόµησης pH του ηλεκτροδίου, καθώς και τυποποίηση
τιτλοδοτηµένων διαλυµάτων
• θερµοκρασία προσδιορισµών
• ιοντική ισχύς υδατικού διαλύµατος και χηµική ουσία ή ουσίες που χρησιµοποιούνται για
τη διατήρηση της επιθυµητής ιοντικής ισχύος
• χρησιµοποιούµενη µάζα δείγµατος, όγκος νερού ρυθµισµένης ιοντικής ισχύος και
όγκος n-οκτανόλης
• τυπική καµπύλη ή καµπύλες τιτλοδότησης, σταθερά pKa σε υδατικό διάλυµα και
τρόπος υπολογισµού της
µέθοδος αργής ανάδευσης (ΟΟΣΑ TG 123):
• καθαρότητα ετικέτας επισηµασµένων χηµικών ουσιών και µοριακή δραστικότητα (κατά
περίπτωση)
• χρόνοι δειγµατοληψίας
• περιγραφή δοχείων δοκιµής και συνθηκών ανάδευσης
• αριθµός επαναλήψεων
• θερµοκρασία στη διάρκεια του πειράµατος
• όγκοι 1-οκτανόλης και νερού κατά την έναρξη και διάρκεια, καθώς και µετά το πέρας
της δοκιµής

• προσδιορισθείσες συγκεντρώσεις υπό δοκιµή ουσίας σε 1-οκτανόλη και νερό
συναρτήσει του χρόνου
• περιγραφή χρησιµοποιούµενων δοχείων δοκιµής και συνθηκών ανάδευσης (γεωµετρία
ράβδου ανάδευσης και δοχείου δοκιµής, ύψος δίνης ανάδευσης σε mm και, όπου είναι
διαθέσιµη, ταχύτητα ανάδευσης)
• αναλυτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της υπό δοκιµή
ουσίας (επαναληψιµότητα και ευαισθησία) και όριο ποσοτικοποίησης µεθόδου
• χρόνοι δειγµατοληψίας
• pH υδατικής φάσης και χρησιµοποιούµενων ρυθµιστικών διαλυµάτων, σε περίπτωση
ρύθµισης pH για ιοντίσιµα µόρια
• αριθµός επαναλήψεων
• απόδειξη ισοζυγίου µάζας
• θερµοκρασία και τυπική απόκλιση ή θερµοκρασιακό εύρος κατά τη διάρκεια του
πειράµατος
• παλινδρόµηση λόγου συγκεντρώσεων συναρτήσει του χρόνου
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• τελική τιµή log Kow
• τιµές Kow και µέσος όρος αυτών
• τυπικές αποκλίσεις επιµέρους τιµών Kow
• θεωρητική τιµή, σε περίπτωση υπολογισµού της
• θερµοκρασία διαλυµάτων δοκιµής (°C)
• τιµές pH υδατικών διαλυµάτων
• σύσταση και συγκέντρωση ρυθµιστικών διαλυµάτων
• συγκέντρωση αρχικού διαλύµατος
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τον συντελεστή κατανοµής περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα R.7.1.8.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.7

Παράρτηµα
REACH
VII 7.8

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου Τελικού
Χρήστη IUCLID

Συντελεστής κατανοµής

3.7. Υδατοδιαλυτότητα
Υλικά και µέθοδοι
• αποτελέσµατα προκαταρκτικής δοκιµής (εφόσον υπάρχουν)
• θερµοκρασία νερού κατά τη διαδικασία κορεσµού
• χρησιµοποιούµενη αναλυτική µέθοδος
• τυχόν ενδείξεις χηµικής αστάθειας
Αν χρησιµοποιείται η µέθοδος έκλουσης στήλης:
• συγκεντρώσεις, ρυθµοί ροής και pH κάθε δείγµατος
• µέσες και τυπικές αποκλίσεις τουλάχιστον πέντε δειγµάτων
• µέρος όρος για τουλάχιστον δύο διαδοχικές δοκιµές
• φύση και πλήρωση υποστηρικτικού υλικού
• χρησιµοποιούµενος διαλύτης

E.4.8

Αν χρησιµοποιείται η µέθοδος φιάλης:
• pH κάθε δείγµατος
• επιµέρους αναλυτικοί προσδιορισµοί και µέσος όρος
• µέσος όρος τιµών για διάφορες φιάλες
Αποτελέσµατα και συζήτηση & περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
• υδατοδιαλυτότητα (mg/L) σε θερµοκρασία (°C)
• τιµή pH και συγκέντρωση υπό δοκιµή ουσίας
• τιµή σταθεράς pKa στους 25 °C
• περιγραφή διαλυτότητας (αν κρίνεται σκόπιµο)
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την υδατοδιαλυτότητα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α,ενότητα R.7.1.7.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

4.8

VII 7.7

Τίτλος παραµέτρου
Υδατοδιαλυτότητα

Κεφάλαιο Εγχειριδίου Τελικού
Χρήστη IUCLID
E.4.9

3.8. Επιφανειακή τάση
Υλικά και µέθοδοι
• ταυτότητα υλικού δοκιµής: εκτός από γενικά θέµατα, θα πρέπει να αναφέρεται κατά
πόσον η επιφανειακή τάση δραστικών προσµείξεων επηρεάζει τα αποτελέσµατα
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• τιµή και µονάδα επιφανειακής τάσης (κατά προτίµηση mN/m ή N/m αλλά είναι
αποδεκτές και άλλες µονάδες)
• συγκέντρωση του διαλύµατος1
• παλαιότητα του διαλύµατος1
• τύπος του νερού ή του διαλύµατος που χρησιµοποιήθηκε1
• αποτελέσµατα επαναλαµβανόµενων µετρήσεων µε διαφορετικές τιµές χρόνου
ισορροπίας (διαλύµατος)
• Θα πρέπει να παρέχονται διάφορα αποτελέσµατα µετρήσεων για την αξιολόγηση
της πιθανής χρονικής συνάρτησης των µετρήσεων. Οι χρόνοι ισορροπίας µπορεί
να ποικίλλουν από λίγα λεπτά έως µερικές ώρες. Οι µετρήσεις θα πρέπει να
επαρκούν για να αποδείξουν ότι επιτεύχθηκε σταθερή επιφανειακή τάση.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την επιφανειακή τάση περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα R.7.1.6.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

1 Όπως αναφέρεται στη δοκιµή A.5. Επιφανειακή τάση που περιγράφεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 440/2008
του Συµβουλίου

Ενότητα
IUCLID
4.10

Παράρτηµα
REACH
VII 7.6

Τίτλος παραµέτρου
Επιφανειακή τάση

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.11

3.9. Σηµείο ανάφλεξης
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος µεθόδου:
• ανοιχτού ή κλειστού δοχείου
• µέθοδος ισορροπίας ή µη ισορροπίας
• θερµοκρασία έναρξης δοκιµής, µέγεθος θερµοκρασιακών βηµατικών µεταβολών
• ενέργεια και τύπος πηγής ανάφλεξης
• αριθµός επαναλήψεων
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• τιµή και µονάδα σηµείου ανάφλεξης
• εύρος σηµείων ανάφλεξης, επαναληψιµότητα
• σφάλµα και ακρίβεια µεθόδου/εργαστηρίου
• τιµή και µονάδα πίεσης
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε το σηµείο ανάφλεξης περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.9.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID

4.11

Παράρτηµα
REACH

VII 7.9

Τίτλος παραµέτρου

Σηµείο ανάφλεξης

Κεφάλαιο Εγχειριδίου Τελικού
Χρήστη IUCLID

E.4.12

3.10. Αυτοαναφλεξιµότητα (θερµοκρασία αυτοανάφλεξης)
Υλικό και µέθοδοι
• θερµοκρασία (ºC)
• χρησιµοποιούµενη ποσότητα δείγµατος
• χρησιµοποιούµενη συσκευή
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• αποτέλεσµα (°C)
• καµπύλη θερµοκρασίας/χρόνου
• πίεση
• ορθότητα (σφάλµα και ακρίβεια)
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη θερµοκρασία αυτοανάφλεξης περιέχονται στα
εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα R.7.1.12.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.12

Παράρτηµα
REACH
VII 7.12

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Αυτοαναφλεξιµότητα

E.4.13

3.11. Αναφλεξιµότητα
Υλικό και µέθοδοι
αναφλεξιµότητα στερεών:
• αναφορά τυχόν εκτέλεσης προκαταρκτικής ή/και κύριας δοκιµής
• περιεκτικότητα σε υγρασία
αναφλεξιµότητα αερίων:
• περιγραφή και διαστάσεις συσκευής
• θερµοκρασία δοκιµής
• συγκεντρώσεις υπό δοκιµή
αναφλεξιµότητα κατά την επαφή µε το νερό (ΕΕ A.12):
• αναφορά εκτελεσθέντων βηµάτων (1, 2, 3, 4)
Αποτελέσµατα και συζήτηση & περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος (ερµηνεία
αποτελεσµάτων)
• για στερεά: αναφορά χρόνου καύσης
• για στερεά/υγρά: ανάφλεξη κατά την επαφή µε τον αέρα;
• για στερεά/υγρά: ανάφλεξη κατά την επαφή µε το νερό;
• χηµική ταυτότητα εκλυόµενου αερίου (αν υπάρχει)
• ρυθµός παραγωγής αερίου (αν υπάρχει).
• για αέρια: αναφορά κατώτερων και ανώτερων ορίων έκρηξης
• για αέρια: αποτελέσµατα δοκιµής αναφλεξιµότητας σε διαφορετικές συγκεντρώσεις
δοκιµής: µη εύφλεκτο αέριο, λίαν εύφλεκτο αέριο;
• αποτελέσµατα θετικού µάρτυρα
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την αναφλεξιµότητα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα R.7.1.10.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.13

Παράρτηµα
REACH
VII 7.10

Τίτλος παραµέτρου
Αναφλεξιµότητα

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.14

3.12. Εκρηκτικότητα (εκρηκτικές ιδιότητες)
Υλικό και µέθοδοι
• προεπεξεργασία δείγµατος (σύνθλιψη, κοσκίνιση, κ.λπ.)
• ουσία αναφοράς
• σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικής συσκευής, απαιτείται αιτιολόγηση καθώς και
συσχετισµός µε αποδεκτή συσκευή
Αποτελέσµατα και συζήτηση & περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος (ερµηνεία

αποτελεσµάτων)
• αριθµητικά αποτελέσµατα (µέση τιµή και επαναληψιµότητα) για όλες τις δοκιµές και
τους µάρτυρες:
• θερµική ευαισθησία
• µηχανική ευαισθησία
• ευαισθησία στην τριβή
• εκρηκτική ή µη εκρηκτική ουσία
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τις εκρηκτικές ιδιότητες περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα R.7.1.11.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.14

Παράρτηµα
REACH
VII 7.11

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Εκρηκτικότητα

E.4.15

3.13. Οξειδωτικές ιδιότητες
Υλικό και µέθοδοι
• ταυτότητα υλικού δοκιµής, περιεκτικότητα σε υγρασία
• προπαρασκευή δείγµατος (π.χ. κονιοποίηση, κοσκίνιση, ξήρανση)
• ουσία αναφοράς (π.χ. νιτρικό βάριο)
• χρησιµοποιούµενη καύσιµη ουσία και διαδικασία ξήρανσης
• χρησιµοποιούµενη προκαταρκτική ή/και κύρια δοκιµή
Αποτελέσµατα και συζήτηση & περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος (ερµηνεία
αποτελεσµάτων)
για στερεά
• αναφορά αν στην προκαταρκτική δοκιµή εµφανίστηκε ισχυρή αντίδραση
• αναφορά της µέγιστης ταχύτητας καύσης του µείγµατος δοκιµής
• αναφορά της µέγιστης ταχύτητας καύσης του µείγµατος αναφοράς
για υγρά
• αναφορά των αποτελεσµάτων της δοκιµής αυθόρµητης ανάφλεξης
• αναφορά του µέσου χρόνου αύξησης της πίεσης της υπό δοκιµή ουσίας
• αναφορά του µέσου χρόνου αύξησης της πίεσης της ουσίας ή των ουσιών αναφοράς
για στερεά και υγρά
• ερµηνεία αποτελεσµάτων
• εκτιµώµενη ορθότητα αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένου σφάλµατος και
ακρίβειας)
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τις οξειδωτικές ιδιότητες περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.13.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.15

Παράρτηµα
REACH
VII 7.13

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου Τελικού
Χρήστη IUCLID

Οξειδωτικές ιδιότητες

E.4.16

3.14. Σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες και ταυτότητα σχετικών
προϊόντων αποδόµησης
Οι απαιτήσεις της παρούσας παραµέτρου πρέπει να πληρούνται κατά περίπτωση.
∆εδοµένου ότι για την τεκµηρίωση της συγκεκριµένης εγγενούς ιδιότητας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι, συνιστούµε την ίδια στρατηγική για τη σύνταξη ΟΠΜ
όπως περιγράφεται για τις άλλες παραµέτρους. Οι γενικές πτυχές που περιγράφονται στην
ενότητα 2 θα πρέπει να εφαρµοστούν και για αυτήν την παράµετρο. Όλα τα ειδικά
χαρακτηριστικά των παραµέτρων θα πρέπει να περιγράφονται µε τέτοιο τρόπο ώστε η ΟΠΜ
να επιτρέπει µια ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των παραµέτρων.
Οι στόχοι, οι µέθοδοι, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της πλήρους έκθεσης µελέτης
θα πρέπει να αναφέρονται µε διαφανή τρόπο, όπως περιγράφεται για όλες τις άλλες
παραµέτρους στον παρόντα πρακτικό οδηγό.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες
περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.16.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.17

Παράρτηµα
REACH
IX 7.15

Τίτλος παραµέτρου
Σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες
και ταυτότητα σχετικών προϊόντων
αποδόµησης

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.4.18

3.15. Σταθερά διαστάσεως
Υλικά και µέθοδοι
• ταυτότητα υλικού δοκιµής
•
αξιολόγηση της επίδρασης των διιστάµενων προσµείξεων στα αποτελέσµατα
• αριθµός και διαστήµατα σηµείων δεδοµένων:
•
τιτλοδότηση: βηµατικές µεταβολές γύρω από το σηµείο ισοδυναµίας
•
φασµατοφωτοµετρία: τιµές pH που χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις
•
αγωγιµοµετρία: αραιώσεις αρχικού διαλύµατος
• αριθµός επαναλήψεων
• πληροφορίες σχετικά µε τυχόν χρησιµοποιούµενα ρυθµιστικά διαλύµατα
• συγκέντρωση ουσίας
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• αποτελέσµατα δοκιµής µε τη µορφή τιµών σταθεράς pKa
• θερµοκρασία µέσου δοκιµής (ºC)
• εκτίµηση ορθότητας (συµπεριλαµβανοµένων σφαλµάτων και ακρίβειας) µέτρησης

• παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της µελέτης
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη σταθερά διαστάσεως περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.17.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.21

Παράρτηµα
REACH
IX 7.16

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Σταθερά διαστάσεως

E.4.22

3.16. Ιξώδες
Αποτελέσµατα και συζήτηση
Τιµή και µονάδα ιξώδους σύµφωνα µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο δοκιµής
• οι προτιµώµενες µονάδες είναι m Pa s (δυναµικό ιξώδες) και mm2/s (στατικό ιξώδες)
αλλά είναι αποδεκτές και άλλες µονάδες.
• κάθε µετρούµενη τιµή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θερµοκρασία (°C). Συνήθως,
απαιτούνται δύο τιµές. Κατά προτίµηση, µία τιµή µετράται στους 20 °C περίπου και
άλλη µία σε θερµοκρασία άνω των 20°C. Θα πρέπει να πραγµατοποιούνται δύο
προσδιορισµοί για κάθε θερµοκρασία
• για µη νευτώνεια υγρά, είναι προτιµότερα αποτελέσµατα σε µορφή καµπύλων ροής,
που θα πρέπει να συνοδεύονται από ερµηνεία αποτελεσµάτων.
• σε κάθε θερµοκρασία θα πρέπει να παρέχονται επιµέρους και µέσες τιµές.1
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε το ιξώδες περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο R7α, ενότητα: R.7.1.18.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
4.22

Παράρτηµα
REACH
IX 7.17

Τίτλος παραµέτρου
Ιξώδες

1 Από την οδηγία ΟΟΣΑ 114 «Ιξώδες υγρών»

Κεφάλαιο Εγχειριδίου Τελικού
Χρήστη IUCLID
E.4.23

4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Στο IUCLID, µια ΟΠΜ για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο αποτελείται από τα κοινά γενικά
τµήµατα που περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα 2 και από τα ειδικά για κάθε παράµετρο
τµήµατα, που εξαρτώνται από την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά κάθε
παραµέτρου.
Οι γενικές πτυχές που περιγράφονται στην ενότητα 2 θα πρέπει να εφαρµόζονται για όλες τις
παραµέτρους που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Επιπλέον, οι αναλυτικές πληροφορίες για
κάθε περιβαλλοντική παράµετρο που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί µια ολοκληρωµένη
ΟΠΜ παρατίθενται στις υποενότητες που ακολουθούν.
Όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραµέτρων θα πρέπει να περιγράφονται µε τέτοιο τρόπο
ώστε η ΟΠΜ να επιτρέπει µια ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των
παραµέτρων. Οι στόχοι, οι µέθοδοι, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της πλήρους
έκθεσης µελέτης θα πρέπει να αναφέρονται µε διαφανή τρόπο, όπως περιγράφεται για όλες τις
άλλες παραµέτρους στον παρόντα πρακτικό οδηγό.

4.1. Ειδικές πληροφορίες παραµέτρου σχετικά µε την τύχη της
ουσίας στο περιβάλλον
Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνταξη ΟΠΜ για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο
παρατίθενται στις υποενότητες που ακολουθούν. Ένα παράδειγµα ΟΠΜ στο IUCLID σχετικά µε
τη βιοαποδόµηση στο νερό περιέχεται στο παράρτηµα 1.

4.1.1. Σταθερότητα (Υδρόλυση ως συνάρτηση του pH)
Υλικά και µέθοδοι
• συνθήκες δοκιµής: pH και θερµοκρασία, περιγραφή χρησιµοποιούµενου συστήµατος
επώασης, διάρκεια δοκιµής
• σχεδιασµός δοκιµής: χρόνοι δειγµατοληψίας, αριθµός επαναλήψεων, όγκος ρυθµιστικών
διαλυµάτων υπό δοκιµή ουσίας που υποβάλλονται σε επώαση
• λεπτοµέρειες ρυθµιστικών διαλυµάτων (δηλ. pH και χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε την πρόσφυση της υπό δοκιµή ουσίας στον χρησιµοποιούµενο
εξοπλισµό
• ποσότητα εφαρµοζόµενης υπό δοκιµή ουσίας
• διαλύτες (τύπος και ποσότητα) που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της υπό δοκιµή
ουσίας
• µέθοδος ή µέθοδοι εκχύλισης
• µέθοδοι ποσοτικού προσδιορισµού και ταυτοποίησης της υπό δοκιµή ουσίας και των
προϊόντων υδρόλυσής της, επαναληψιµότητα και ευαισθησία αναλυτικών µεθόδων
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• χρόνος ηµιζωής ή DT50 για τις διάφορες τιµές pH και θερµοκρασίας δοκιµής
• τιµές ανάκτησης
• ισοζύγιο µάζας κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας των µελετών (όταν χρησιµοποιείται
επισηµασµένη υπό δοκιµή ουσία)
• αποτελέσµατα προκαταρκτικής δοκιµής
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• ταυτότητα προϊόντων αποδόµησης (αν υπάρχουν).
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη σταθερότητα περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 5: Κεφάλαιο R7β, ενότητα: R.7.9.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID
5.1.2
5.1.1
5.1.3
5.1.4

Παράρτηµα
REACH
VIII 9.2.2.1
X 9.3.4
X 9.3.4
X 9.3.4

Τίτλος παραµέτρου
Υδρόλυση
Φωτοµετατροπή στον αέρα
Φωτοµετατροπή στο νερό
Φωτοµετατροπή στο έδαφος

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.5.2.3
E.5.2.2
E.5.2.4
E.5.2.5

4.1.2. Βιοαποδόµηση
Στο παράρτηµα 1 περιέχεται παράδειγµα ουσιαστικής περίληψης µελέτης στο IUCLID σχετικά
µε τη δοκιµή ελέγχου βιοαποδόµησης.
∆οκιµή ελέγχου
Υλικά και µέθοδοι
• λεπτοµέρειες σχετικά µε το ενοφθάλµισµα (φύση και σηµείο ή σηµεία δειγµατοληψίας,
συγκέντρωση και τυχόν κατεργασία προεγκλιµατισµού – απαιτείται συγκεκριµένη
αναφορά σε τυχόν προσαρµογή)
• διάρκεια δοκιµής
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες δοκιµής (σύσταση µέσου, θερµοκρασία δοκιµής,
pH, κατιονταλλακτική ικανότητα (CEC) (meq/100g), διαρκές σκοτάδι: ναι/όχι, κ.λπ.).
• συνθήκες οξυγόνου (κατά περίπτωση, ανάλωση οξυγόνου του τυφλού εµβολίου (mg
Ο2/l) µετά από 28 ηµέρες ή ελάττωση οξυγόνου στο τυφλό ενοφθάλµισµα µετά από 28
ηµέρες και εναποµένουσα συγκέντρωση οξυγόνου στις φιάλες δοκιµής)
• αρχική συγκέντρωση υπό δοκιµή ουσίας, χρησιµοποιούµενος φορέας, προεγκλιµατισµός
• πληροφορίες σχετικά µε χρησιµοποιούµενους µάρτυρες και το τυφλό σύστηµα
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δειγµατοληψία: (συχνότητα, µέθοδος και αποστείρωση)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναλυτική µέθοδο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της
βιοαποδόµησης
• ταυτότητα χρησιµοποιούµενης ουσίας ή ουσιών αναφοράς
• παράµετρος που εφαρµόζεται για την εκτίµηση της βιοαποδόµησης
• µέθοδος υπολογισµού µετρούµενων συγκεντρώσεων (αριθµητικός µέσος, γεωµετρικός
µέσος, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση & περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος (ερµηνεία
αποτελεσµάτων)
• % αποδόµησης συναρτήσει του χρόνου, συµπεριλαµβανοµένου του αποτελέσµατος
µετά από 10ήµερο διάστηµα (δεν ισχύει για τη µέθοδο MITI, βλ. µέθοδο δοκιµής για τον
ορισµό του 10ήµερου διαστήµατος)
• αποτελέσµατα αποδόµησης, κατά προτίµηση µε γραφικές παραστάσεις του ποσοστού
αποδόµησης συναρτήσει του χρόνου για τις ουσίες δοκιµής και αναφοράς, τη φάση
υστέρησης, τη φάση αποδόµησης, το 10ήµερο διάστηµα και την κλίση – αν δεν υπάρχει
γραφική παράσταση, τουλάχιστον ένδειξη της διάρκειας της φάσης υστέρησης, της

•
•
•
•
•
•
•
•

φάσης αποδόµησης και της χρονικής τοποθέτησης του 10ήµερου διαστήµατος εντός της
περιόδου δοκιµής
επαναληπτικές τιµές του % αποδόµησης της χηµικής υπό δοκιµή ουσίας που αντιστοιχεί
στην τιµή ταχύτητας αποδόµησης στο οριζόντιο τµήµα της καµπύλης, στο τέλος της
δοκιµής ή/και µετά από 10ήµερο διάστηµα, κατά περίπτωση
% αποδόµησης της ένωσης δοκιµής τη 14η ηµέρα (κατά περίπτωση, και µετά από 7
ηµέρες)
% αποδόµησης εντός 14 ηµερών στο πλαίσιο δοκιµής τοξικότητας που περιλαµβάνει
τόσο την υπό δοκιµή ουσία όσο και µια ουσία αναφοράς
συγκεκριµένα χηµικά και αναλυτικά δεδοµένα, αν είναι διαθέσιµα
τυχόν φαινόµενα αναστολής ή ασυνήθιστες παρατηρήσεις ή άλλες πληροφορίες που
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα
προϊόντα διάσπασης: ναι/όχι – αν ναι, περιγραφή προϊόντων διάσπασης και
πληροφορίες που υποδεικνύουν αν είναι ευµετάβλητα ή σταθερά
κατά περίπτωση, περιεκτικότητα ανόργανου άνθρακα (IC) του αιωρήµατος υπό δοκιµή
ουσίας στο ανόργανο µέσο στην αρχή της δοκιµής και ολική περιεκτικότητα άνθρακα
(TC)
κατά περίπτωση, συνολική παραγωγή CΟ2 στο τυφλό ενοφθάλµισµα στο τέλος της
δοκιµής.

∆οκιµές προσοµοίωσης (νερό, έδαφος, ίζηµα)
Υλικά και µέθοδοι
• λεπτοµέρειες σχετικά µε το δείγµα νερού/εδάφους ιζήµατος (π.χ. θέση και περιγραφή
σηµείου δειγµατοληψίας συµπεριλαµβανοµένου, αν είναι δυνατόν, ιστορικού µόλυνσης κατά περίπτωση: οργανικός C, περιεκτικότητα σε άργιλο και υφή εδάφους,
κατιονανταλλακτική ικανότητα (CEC) και pH)
• διάρκεια δοκιµής
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες δοκιµής (π.χ. θερµοκρασία δοκιµής, pH, διαρκές
σκοτάδι: ναι/όχι, κ.λπ.)
• συνθήκες οξυγόνου
• χρησιµοποιούµενη ποσότητα υπό δοκιµή ουσίας, συγκέντρωση υπό δοκιµή ουσίας και
ουσίας αναφοράς, διαλυτοποιητικός παράγοντας κατά περίπτωση
• πληροφορίες σχετικά µε τους χρησιµοποιούµενους µάρτυρες και το τυφλό σύστηµα
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δειγµατοληψία: (π.χ. συχνότητα, µέθοδος και αποστείρωση)
• επαναληψιµότητα και ευαισθησία χρησιµοποιούµενων αναλυτικών µεθόδων,
συµπεριλαµβανοµένου ορίου ανίχνευσης
• όριο ανίχνευσης (LOD) και όριο ποσοτικού προσδιορισµού (LOQ), % ανάκτησης
• ταυτότητα χρησιµοποιούµενης ουσίας ή ουσιών αναφοράς
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• χρόνος ηµιζωής ή DT50, DT75 και DT90 για την υπό δοκιµή ουσία και, όπου κρίνεται
σκόπιµο, για βασικά προϊόντα µετατροπής, συµπεριλαµβανοµένων και ορίων
εµπιστοσύνης,
• µέσοι όροι αποτελεσµάτων που παρατηρούνται σε ανεξάρτητες επαναληπτικές τιµές, για
παράδειγµα διάρκεια φάσης υστέρησης, σταθερά ταχύτητας αποδόµησης και χρόνος
ηµιζωής αποδόµησης
• αποτελέσµατα τελικού ελέγχου ισοζυγίου µάζας
• κατά περίπτωση, ταυτοποίηση, µοριακή συγκέντρωση και ποσοστό χρησιµοποιούµενων
κύριων προϊόντων µετατροπής, προτεινόµενη πορεία µετατροπής

• κατά περίπτωση, αξιολόγηση της κινητικής µετατροπής για την υπό δοκιµή ουσία και
χαρακτηρισµός µη εκχυλίσιµης (δεσµευµένης) ραδιενέργειας ή υπολειµµάτων στο
έδαφος
• κατά περίπτωση, % αποδόµησης και χρονικό διάστηµα αποδόµησης ουσίας αναφοράς
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την αποδόµηση περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 5: Κεφάλαιο R7β, ενότητα R.7.9.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Παράρτηµα
REACH
VII 9.2.1.1
IX 9.2.1.2;
IX 9.2.1.4
IX 9.2.1.3
X 9.3.4

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Βιοαποδόµηση σε νερό: δοκιµές
ελέγχου
Βιοαποδόµηση σε νερό και ίζηµα

E.5.3.2

Βιοαποδόµηση σε έδαφος
Τρόπος αποδόµησης που
χρησιµοποιείται στην πράξη

E.5.3.4
E.5.3.5

E.5.3.3

4.1.3. Βιοσυσσώρευση
∆οκιµή σε ψάρια µε συνεχή ροή νερού
(Μπορεί να εφαρµοστεί για σχετικά µέρη καθώς και σε ΟΠΜ σχετικά µε τη βιοσυσσώρευση από
οργανισµούς ιζήµατος ή εδάφους, αλλά στις περιπτώσεις αυτές η ΟΠΜ περιλαµβάνει επίσης ορισµένες
ειδικές πρόσθετες πληροφορίες.)

Υλικά και µέθοδοι
• είδη δοκιµής, προέλευση και περιεκτικότητα του συνόλου του σώµατος σε λιπίδια
• συνθήκες δοκιµής: προεπεξεργασία, εγκλιµατισµός είδους δοκιµής, διάρκεια φάσεων
πρόσληψης και αποβολής, θερµοκρασία, φωτοπερίοδος και ένταση φωτισµού,
συγκέντρωση διαλελυµένου οξυγόνου, pH (καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής),
σκληρότητα, ολικά στερεά, συνολικός οργανικός άνθρακας και αλατότητα του νερού,
φορείς, χρησιµοποιούµενοι διαλύτες ή µέσα διασποράς (αν υπάρχουν), λεπτοµέρειες
διατροφής
• σχεδιασµός δοκιµής: αριθµός και µέγεθος θαλάµων δοκιµής, ρυθµός αντικατάστασης
νερού, αριθµός ζώων ανά συγκέντρωση, αριθµός χρησιµοποιούµενων αρσενικών και
θηλυκών ατόµων (µαζί µε το βάρος και την ηλικία τους), ρυθµός πλήρωσης
• καθεστώς µετρήσεων ποιότητας νερού και αποτελέσµατα
• τοξικότητα ουσίας για το είδος των ψαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στη δοκιµή
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναλυτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό της ουσίας σε νερό και µε τα ζώα της δοκιµής
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• καµπύλες πρόσληψης και αποβολής (προαιρετικό)
• χρόνος επίτευξης σταθερής κατάστασης
• τιµές Cf (συγκέντρωση στο ψάρι) και Cw (συγκέντρωση στο νερό) – µε τυπική απόκλιση
και εύρος, κατά περίπτωση, για όλους τους χρόνους δειγµατοληψίας (η Cf εκφράζεται σε
mg/g υγρού βάρους ολόκληρου του σώµατος ή συγκεκριµένων ιστών του, π.χ. λιπίδια,
και η Cw σε mg/ml), τιµές Cw για τη σειρά των µαρτύρων (θα πρέπει να αναφέρεται και
η προϋπάρχουσα)
• θα πρέπει να αναφέρονται: τιµή και µονάδα του συντελεστή βιοσυγκέντρωσης σταθερής

•
•
•
•
•

κατάστασης (ΣΒΣσκ) και, αν είναι διαθέσιµος, του συντελεστή κινητικής συγκέντρωσης
(ΣΒΣκ) - ο ΣΒΣκ πρέπει να εκφράζεται σε σχέση µε τον τύπο ιστού (π.χ. συνολικό σώµα,
µύες, φιλέτο, συκώτι) και µε την περιεκτικότητα σε λιπίδια, όρια εµπιστοσύνης και τυπική
απόκλιση (αν είναι διαθέσιµα), καθώς και µέθοδοι υπολογισµού/ανάλυσης δεδοµένων
για κάθε χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση της υπό δοκιµή ουσίας
χρόνος επίτευξης οριζόντιου τµήµατος της καµπύλης / % σταθερής κατάστασης
θνησιµότητες και παρατηρήσεις συµπεριφοράς (στην υπό δοκιµή ουσία και στους
µάρτυρες)
ονοµαστικές ή µετρούµενες συγκεντρώσεις (παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
συναρτήσει του χρόνου στο νερό και στους οργανισµούς δοκιµής)
συντελεστές διόρθωσης και κανονικοποίηση αποτελεσµάτων ως προς την
περιεκτικότητα σε λιπίδια
διόρθωση για αύξηση όγκου λόγω αραίωσης

Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη βιοσυσσώρευση περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 6: Κεφάλαιο R7γ, ενότητα: R.7.10.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
5.3.1

Παράρτηµα
REACH
IX 9.3.2

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Βιοσυσσώρευση: υδρόβια / ίζηµα

E.5.4.2

4.1.4. Μεταφορά και κατανοµή
Μέθοδος HPLC (ΟΟΣΑ TG 121, ΕΕ C.19)
Υλικά και µέθοδοι
• Περιγραφή εξοπλισµού και συνθηκών λειτουργίας HPLC (στήλη, κινητή φάση, µέσο
ανίχνευσης, θερµοκρασία)
• νεκρός χρόνος και µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του
• ουσίες αναφοράς (ταυτότητα, καθαρότητα, συντελεστής προσρόφησης (Koc), χρόνοι
κατακράτησης) µε αποτελέσµατα τουλάχιστον 6 µετρήσεων εκ των οποίων µία
τουλάχιστον µε τιµή υψηλότερη και µία τουλάχιστον µε τιµή κατώτερη από την
αναµενόµενη τιµή της υπό δοκιµή ουσίας
• ποσότητες ουσιών δοκιµής και αναφοράς που εισάγονται στη στήλη.
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• δεδοµένα µέσης κατακράτησης και εκτιµώµενη τιµή d log Koc υπό δοκιµή ουσίας
• όλες οι τιµές log Koc που προέρχονται από µεµονωµένες µετρήσεις
Μέθοδος ισορροπίας κατά παρτίδα (ΟΟΣΑ TG 106, ΕΕ C.18)
Υλικά και µέθοδοι
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους εδάφους (φύση και σηµείο ή σηµεία
δειγµατοληψίας, οργανικός C, περιεκτικότητα σε άργιλο και υφή εδάφους, pH και, κατά
περίπτωση, κατιονανταλλακτική ικανότητα (CEC))
• πληροφορίες σχετικά µε την υπό δοκιµή ουσία (ονοµαστικές και αναλυτικές
συγκεντρώσεις δοκιµής, σταθερότητα και προσρόφηση στην επιφάνεια του δοχείου
δοκιµής, διαλυτοποιητικός παράγοντας, αν υπάρχει (και αιτιολόγηση χρήσης του), κατά

περίπτωση ραδιοχηµική καθαρότητα)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες δοκιµής (π.χ. λόγος εδάφους/διαλύµατος, αριθµός
επαναλήψεων και µαρτύρων, αποστείρωση, θερµοκρασία δοκιµής, pH της υδατικής
φάσης πριν και µετά την επαφή µε το έδαφος)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δειγµατοληψία (π.χ. συχνότητα, µέθοδος)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναλυτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό της ουσίας (όριο ανίχνευσης, % ανάκτησης)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• ξηρή µάζα εδάφους, συνολικός όγκος υδατικής φάσης, συγκέντρωση υπό δοκιµή ουσίας
στο διάλυµα ή/και στο έδαφος µετά από ανάδευση και φυγοκέντρηση, χρόνος
εξισορρόπησης, συντελεστής προσρόφησης Koc, κατά περίπτωση ισοζύγιο µάζας
• επεξήγηση διορθώσεων στους υπολογισµούς, κατά περίπτωση (π.χ. τυφλό πείραµα)
Απόπλυση σε στήλες εδάφους (ΟΟΣΑ TG 312)
Υλικά και µέθοδοι
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους εδάφους (φύση και τόπος ή τόποι δειγµατοληψίας,
οργανικός C, περιεκτικότητα σε άργιλο και υφή εδάφους, κατιονανταλλακτική ικανότητα
(CEC), φαινόµενη πυκνότητα (για διαταραγµένο έδαφος), ικανότητα συγκράτησης νερού
και pH
• πληροφορίες σχετικά µε την υπό δοκιµή ουσία (ποσότητα υπό δοκιµή ουσίας και, κατά
περίπτωση, χρησιµοποιούµενης ουσίας αναφοράς, διαλυτοποιητικός παράγοντας αν
υπάρχει (και αιτιολόγηση χρήσης του), κατά περίπτωση ραδιοχηµική καθαρότητα)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες δοκιµής (αριθµός επαναλήψεων και µαρτύρων,
θερµοκρασία δοκιµής, ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια εφαρµογής τεχνητής βροχής)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναλυτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό της ουσίας (όριο ανίχνευσης, % ανάκτησης)
• χρησιµοποιούµενη ουσία αναφοράς
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• συντελεστής προσρόφησης Koc, πίνακες αποτελεσµάτων εκφρασµένων
συγκεντρώσεις και % εφαρµοζόµενης δόσης για τµήµατα εδάφους και αποπλύµατα
• ισοζύγιο µάζας, κατά περίπτωση
• όγκοι αποπλυµάτων
• διαστήµατα απόπλυσης και, κατά περίπτωση, συντελεστές σχετικής κινητικότητας

ως

Έλεγχος προσρόφησης µε δοκιµή εγγενούς βιοαποικοδοµησιµότητας (ΟΟΣΑ TG 302B)
Υλικά και µέθοδοι
• λεπτοµέρειες σχετικά µε το ενοφθάλµισµα
• πληροφορίες σχετικά µε την υπό δοκιµή ουσία (τοξικότητα σε βακτηρίδια, συγκέντρωση
δοκιµής)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες δοκιµής (αναλογία χρησιµοποιούµενων τυφλών
µαρτύρων, ενοφθαλµίσµατος και υπό δοκιµή ουσίας (ως διαλελυµένου οργανικού
άνθρακα - DOC))
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δειγµατοληψία (συχνότητα)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναλυτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό του DOC ή του χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου (COD)
• ουσία αναφοράς

Αποτελέσµατα και συζήτηση
• εκτίµηση του βαθµού προσρόφησης σε ιλύ STP που προέρχεται από τη στάθµη
εξάλειψης στη δοκιµή εγγενούς βιοαποικοδοµησιµότητας Zahn-Wellens, µε βάση, αν
είναι δυνατόν, την τιµή που αντιστοιχεί σε χρόνο 3 ωρών
• κανονικά δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τιµές για χρόνους µετά τις 24 ώρες, αλλά
όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα προσρόφησης για χρόνους έως και 24 ώρες,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα για χρόνους και µετά από αυτή τη χρονική
κλίµακα, µόνο αν η προσρόφηση είναι ο µοναδικός µηχανισµός αφαίρεσης, µε ανώτατο
όριο τις 7 ηµέρες
• κατά περίπτωση, σχετικά αποτελέσµατα δοκιµής αναστολής βιοαποδόµησης
∆οκιµή προσοµοίωσης/επιτόπου µέτρηση (ΟΟΣΑ TG 22)
Υλικά και µέθοδοι
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους εδάφους (φύση και σηµείο ή σηµεία
δειγµατοληψίας, οργανικός C, περιεκτικότητα σε άργιλο και υφή εδάφους,
κατιονανταλλακτική ικανότητα (CEC) και pH
• λεπτοµέρειες σχετικά µε το λυσίµετρο
• πληροφορίες σχετικά µε την υπό δοκιµή ουσία (ονοµαστικές και αναλυτικές
συγκεντρώσεις δοκιµής, διαλυτοποιητικός παράγοντας, αν υπάρχει (και αιτιολόγηση
χρήσης του), κατά περίπτωση ραδιοχηµική καθαρότητα)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις κλιµατικές συνθήκες δοκιµής (π.χ. θερµοκρασία αέρα, ηλιακή
ακτινοβολία, υγρασία, πιθανή εξάτµιση ή ρυθµός τεχνητής βροχής), θερµοκρασία
εδάφους, υγρασία εδάφους, διάρκεια µελέτης
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δειγµατοληψία (π.χ. συχνότητα, µέθοδος)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναλυτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό της ουσίας (όριο ανίχνευσης, % ανάκτησης)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• συγκέντρωση υπό δοκιµή ουσίας σε στρώσεις εδάφους, συντελεστής προσρόφησης
Koc, κατά περίπτωση ισοζύγιο µάζας και συγκεντρώσεις εκφρασµένες ως %
εφαρµοζόµενης δόσης για τµήµατα εδάφους και αποπλύµατα
• επεξήγηση διορθώσεων στους υπολογισµούς, κατά περίπτωση (π.χ. τυφλό πείραµα)
Μοντέλο κατανοµής
Υλικά και µέθοδοι
• όνοµα και έκδοση µοντέλου
• ηµεροµηνία ανάπτυξης µοντέλου
• περιγραφή τύπου µοντέλου π.χ. σταθερής κατάστασης, δυναµικό, πτητικότητας, Gauss,
επιπέδου I-IV, κ.λπ.
• περιβαλλοντικοί τοµείς που καλύπτει το µοντέλο
• πληροφορίες σχετικά µε την κατανοµή του µοντέλου και τις περιβαλλοντικές ιδιότητες
• παράµετροι εισόδου (ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες για την αξιολόγηση της
κατανοµής και της συµπεριφοράς αποδόµησης):
• τάση ατµών
• υδατοδιαλυτότητα
• µοριακό βάρος
• συντελεστής κατανοµής οκτανόλης-νερού

•
•

πληροφορίες σχετικά µε την άµεση βιοαποικοδοµησιµότητα
για ανόργανες χηµικές ουσίες: συνιστάται η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους
συντελεστές κατανοµής και τα πιθανά προϊόντα αβιοτικής µετατροπής
• επίδραση θερµοκρασίας
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• βασικές οδοί έκθεσης και κατανοµή της ουσίας σε αυτές
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά και την κατανοµή περιέχονται στα
εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 5: Κεφάλαιο R7β, ενότητα R.7.1.15.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Παράρτηµα
REACH
VIII 9.3.1
X 9.3.4
X 9.3.4

Τίτλος παραµέτρου
Προσρόφηση / εκρόφηση
Σταθερά του Νόµου του Henry
Μοντέλο κατανοµής
Άλλα δεδοµένα κατανοµής

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.5.5.2
E.5.5.3
E.5.5.4
E.5.5.5

4.2. Οικοτοξικότητα – ειδικές πληροφορίες παραµέτρου
Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνταξη ΟΠΜ για κάθε παράµετρο οικοτοξικότητας
παρατίθενται στις υποενότητες που ακολουθούν. Ένα παράδειγµα ΟΠΜ στο IUCLID σχετικά µε
τη βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα ψάρια περιέχεται στο παράρτηµα 2.

4.2.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον
Βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα ψάρια
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• περίοδος εγκλιµατισµού
• µέγεθος και ηλικία ψαριών
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH, σκληρότητα, τύπος νερού,
θερµοκρασία, φωτισµός, σύστηµα δοκιµής1, ρυθµός ροής/χρόνος ανανέωσης2,
διαλυτοποιητικός παράγοντας, κ.λπ.)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής,
αριθµός µαρτύρων, αριθµός επαναλήψεων, αριθµός ζώων ανά πολλαπλό προσδιορισµό
και πλήρωση, κ.λπ.)
• προκαταρκτική δοκιµή, αν διενεργήθηκε
• θνησιµότητα στους µάρτυρες
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (θνησιµότητα, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις (αριθµός νεκρών ψαριών, µη φυσιολογική εµφάνιση και συµπεριφορά)
1 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής
2 Αν πρόκειται για ηµιστατικό σύστηµα: χρόνος ανανέωσης, αν πρόκειται για σύστηµα συνεχούς ροής: ρυθµός ροής ή

χρόνος ανανέωσης

• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH,
θερµοκρασία, κ.λπ.)
• µέση θανατηφόρα συγκέντρωση (LC50) σε 24, 48, 72 και 96 ώρες, σχέσεις δόσηςαπόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
Μακροπρόθεσµη τοξικότητα στα ψάρια:
∆οκιµή τοξικότητας στα αρχικά στάδια ζωής των ψαριών (FELS)
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• περίοδος εγκλιµατισµού
• µέγεθος και ηλικία ψαριών
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH, σκληρότητα, τύπος νερού,
θερµοκρασία, φωτισµός, σύστηµα δοκιµής1, διαλυτοποιητικός παράγοντας και οι
επιδράσεις του, κ.λπ.)
• προκαταρκτική δοκιµή
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός αυγών ανά επανάληψη και πλήρωση, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (επιβίωση γονιµοποιηµένων αυγών, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις (επιτυχία εκκόλαψης και επιβίωση µετά την εκκόλαψη, ανωµαλίες σε
εµφάνιση και συµπεριφορά, επιµέρους τιµές βάρους µετά το πέρας της δοκιµής, κ.λπ.)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH,
σκληρότητα, θερµοκρασία, κ.λπ.)
• έκφραση αποτελεσµάτων: συνολική θνησιµότητα, αριθµός υγιών ψαριών µετά το πέρας
της δοκιµής, χρόνος έναρξης και λήξης εκκόλαψης, αριθµός προνυµφών (larvae) που
εκκολάπτονται κάθε µέρα, αριθµός και περιγραφή µορφολογικών ανωµαλιών, αριθµός
και περιγραφή επιδράσεων στη συµπεριφορά, µήκος και βάρος επιζώντων ζώων
• ελάχιστη αποτελεσµατική συγκέντρωση 10% (EC10) ή συγκέντρωση µη
παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC), σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή
στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
∆οκιµή βραχυπρόθεσµης τοξικότητας στα ψάρια στα στάδια εµβρύων και λεκιθοφόρων
ιχθυδίων
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• περίοδος εγκλιµατισµού
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH, σκληρότητα, τύπος νερού,
θερµοκρασία, φωτισµός, σύστηµα δοκιµής2, διαλυτοποιητικός παράγοντας, κ.λπ.)
• προκαταρκτική δοκιµή
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
1 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής
2 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής

επαναλήψεων, πλήρωση, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (επιβίωση γονιµοποιηµένων αυγών, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις (επιτυχία εκκόλαψης και επιβίωση µετά την εκκόλαψη, µη φυσιολογική
εµφάνιση και συµπεριφορά, επιµέρους τιµές βάρους µετά το πέρας της δοκιµής, κ.λπ.)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH,
σκληρότητα, θερµοκρασία, κ.λπ.)
• έκφραση αποτελεσµάτων: συνολική θνησιµότητα, αριθµός υγιών προνυµφών (larvae)
µετά το πέρας της δοκιµής, χρόνος έναρξης και λήξης εκκόλαψης, αριθµός προνυµφών
(larvae) που εκκολάπτονται κάθε µέρα, αριθµός και περιγραφή µορφολογικών
ανωµαλιών, αριθµός και περιγραφή επιδράσεων στη συµπεριφορά, µήκος και βάρος
επιζώντων ζώων
• ελάχιστη αποτελεσµατική συγκέντρωση 10% (EC10) ή συγκέντρωση µη
παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC), σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή
στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον – Ψάρια, δοκιµή ανάπτυξης ιχθυδίων
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• περίοδος εγκλιµατισµού
• βάρος ψαριών κατά την έναρξη της δοκιµής
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH, σκληρότητα, τύπος νερού,
θερµοκρασία, φωτισµός, διατροφή, σύστηµα δοκιµής1, διαλυτοποιητικός παράγοντας,
κ.λπ.)
• προκαταρκτική δοκιµή
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, πλήρωση, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες: (δηλ. θνησιµότητα, βαθµός ανάπτυξης ελεγχόµενων
οργανισµών, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις: ανάπτυξη (βάρος), τυχόν ανωµαλίες (π.χ. θνησιµότητα, εµφάνιση,
συµπεριφορά)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH,
σκληρότητα, θερµοκρασία, κ.λπ.)
• έκφραση αποτελεσµάτων: βαθµός ανάπτυξης, παρατηρήσεις σχετικά µε τη θνησιµότητα
ή ανωµαλίες
• ελάχιστη αποτελεσµατική συγκέντρωση 10% (EC10) ή συγκέντρωση µη
παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC), σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή
στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε

1 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής

Βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• στάδιο ζωής είδους
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH, σκληρότητα, τύπος νερού,
θερµοκρασία, φωτισµός, σύστηµα δοκιµής1, διαλυτοποιητικός παράγοντας, κ.λπ.)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• περίοδος εγκλιµατισµού
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός ζώων ανά δοχείο, µοντέλο διατροφής, ουσία αναφοράς που
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο ευαισθησίας των οργανισµών, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες: (δηλ. ακινητοποιηµένοι οργανισµοί, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις (κινητικότητα/επιβίωση)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH,
θερµοκρασία, κ.λπ.)
• διάµεσος τιµή αποτελεσµατικής συγκέντρωσης (EC50), συγκέντρωση αναστολής 50%
(IC50) ή µέση θανατηφόρα συγκέντρωση (LC50), σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή
στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
Μακροπρόθεσµη τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• περίοδος εγκλιµατισµού
• στάδιο ζωής είδους
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH, σκληρότητα, ολικός οργανικός
άνθρακας (TOC), τύπος νερού, θερµοκρασία, φωτισµός, διατροφή, σύστηµα δοκιµής2,
διαλυτοποιητικός παράγοντας, κ.λπ.)
• προκαταρκτική δοκιµή
• διάρκεια δοκιµής
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός ζώων, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες: (δηλ. συνολικός αριθµός νεαρών ατόµων ανά
γεννήτορα, παρουσία ζώντων αρσενικών ατόµων, παραγόµενα εφίππια, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις: αριθµός ζώντων απογόνων (καθηµερινή µέτρηση), αριθµός νεκρών
γεννητόρων (καθηµερινή µέτρηση), τυχόν άλλες παρατηρούµενες επιδράσεις (π.χ.
ανάπτυξη γεννητόρων)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. διαλελυµένο οξυγόνο, pH,
σκληρότητα, θερµοκρασία)
• έκφραση αποτελεσµάτων: δηλ. συνολικός αριθµός ζώντων απογόνων ανά ζώντα
γεννήτορα στο τέλος της δοκιµής (συµπεριλαµβανοµένων µαρτύρων)
1 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής
2 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής

• ελάχιστη αποτελεσµατική συγκέντρωση 10% (EC10) ή συγκέντρωση µη
παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC), σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή
στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
∆οκιµή αναστολής ανάπτυξης φυκιών
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής
• αρχική συγκέντρωση στα κύτταρα
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. θερµοκρασία, φωτισµός, µέσο δοκιµής, pH, σύστηµα δοκιµής,
διαλυτοποιητικός παράγοντας, κ.λπ.)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, κ.λπ.)
• συνθήκες µάρτυρες (pH, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (δηλ. αύξηση βιοµάζας, βαθµός ανάπτυξης, κ.λπ.)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τον προσδιορισµό της βιοµάζας των φυκιών (δηλ. µέθοδος
µέτρησης κυττάρων, πυκνότητας κυττάρων, χλωροφύλλης, κ.λπ.)
• προσδιορισµός βαθµών ανάπτυξης
• καµπύλες ανάπτυξης (δηλ. ενδείξεις εκθετικής ανάπτυξης στους µάρτυρες, εξέλιξη
βαθµού ανάπτυξης καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής στα δοχεία δοκιµής, κ.λπ.)
• άλλες επιδράσεις (δηλ. µικροσκοπική εµφάνιση κυττάρων των φυκιών, αλλαγές
µεγέθους, σχήµατος ή χρώµατος, % θνησιµότητας κυττάρων, κ.λπ.)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (θερµοκρασία, pH, κ.λπ.)
• διάµεσος τιµή αποτελεσµατικής συγκέντρωσης (EC50), ελάχιστη αποτελεσµατική
συγκέντρωση 10% (EC10) ή συγκέντρωση µη παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC),
σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
∆οκιµή αναστολής της ανάπτυξης του φυτού Lemna sp.
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής
• αρχικός αριθµός θαλλών
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. θερµοκρασία, φωτισµός, µέσο δοκιµής, pH, σύστηµα δοκιµής1,
διαλυτοποιητικός παράγοντας, κ.λπ.)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες
• παρατηρήσεις (δηλ. αριθµός θαλλών, θαλλική επιφάνεια, ξηρό ή υγρό βάρος,
χλωροφύλλη-α κ.λπ.)
• προσδιορισµός βαθµών ανάπτυξης
• άλλες επιδράσεις (δηλ. µέγεθος και εµφάνιση θαλλών και ριζών, νέκρωση, χλώρωση,
κυφότητα, απώλεια πλευστότητας, κ.λπ.)
1 Στατικό, ηµιστατικό, συνεχούς ροής

• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής
• άλλες µετρήσεις καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (δηλ. pH, ένταση φωτισµού,
θερµοκρασία, κ.λπ.)
• διάµεσος τιµή αποτελεσµατικής συγκέντρωσης (EC50), ελάχιστη αποτελεσµατική
συγκέντρωση 10% (EC10) ή συγκέντρωση µη παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC),
σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
Τοξικότητα στους µικροοργανισµούς
Υλικά και µέθοδοι
• συνθήκες δοκιµής (π.χ. θερµοκρασία, χρησιµοποιούµενη ουσία αναφοράς, κ.λπ.)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, περιγραφή µικροβιακού
ενοφθαλµίσµατος συµπεριλαµβανοµένης προεπεξεργασίας εάν πραγµατοποιείται,
αριθµός µαρτύρων, αριθµός επαναλήψεων, κ.λπ.)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• αποτελέσµατα ταχυτήτων αναπνοής µαρτύρων
• αβιοτική πρόσληψη οξυγόνου
• σύνολο µετρούµενων δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης συγκέντρωσης της υπό
δοκιµή ουσίας διαλελυµένης σε νερό, που έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται κατά 50% η
αναπαραγωγή των µικροοργανισµών µέσα σε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια έκθεσης
(EC50) της ουσίας αναφοράς
• καµπύλη αναστολής και µέθοδος υπολογισµού της EC50
• EC50 και, αν είναι δυνατό, όριο εµπιστοσύνης 95%, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης
που διενεργήθηκε
• σύνολο παρατηρήσεων και τυχόν αποκλίσεις από την κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής
που µπορεί να επηρέασαν το αποτέλεσµα
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον περιέχονται
στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 5: Κεφάλαιο R7β.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Παράρτηµα
REACH
VII 9.1.3
IX 9.1.6
VIII 9.1.1

6.1.4

IX 9.1.5

6.1.5

VII 9.1.2

6.1.6

VII 9.1.2

6.1.7
6.1.8

VIII 9.1.4
IX 9.1

Τίτλος παραµέτρου
Βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα ψάρια
Μακροπρόθεσµη τοξικότητα στα ψάρια
Βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα υδρόβια
ασπόνδυλα
Μακροπρόθεσµη τοξικότητα στα υδρόβια
ασπόνδυλα
Τοξικότητα στα άλγη και στα
κυανοβακτηρίδια
Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά εκτός από
άλγη
Τοξικοτητα στους µικροοργανισµούς
Τοξικότητα σε άλλους υδρόβιους
οργανισµούς

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.6.2.2
E.6.2.3
E.6.2.4
E.6.2.5
E.6.2.6
E.6.2.7
E.6.2.8
E.6.2.9

4.2.2. οξικότητα στα ιζήµατα
Υλικά και µέθοδοι
• οργανισµοί δοκιµής (δηλ. είδη, ηλικία, προεπεξεργασία, κ.λπ.)
• συνθήκες δοκιµής:
•
ίζηµα – σύσταση τυποποιηµένου ιζήµατος (επίσης pH, περιεκτικότητα σε
οργανικό άνθρακα, πληροφορίες σχετικά µε πιθανή χηµική µόλυνση συστατικών
του ιζήµατος) ή προέλευση φυσικών ιζηµάτων (επίσης pH, περιεκτικότητα σε
οργανικό άνθρακα, όπως συνιστάται µε βάση το λόγο C/N και την κοκκοµετρία),
συνθήκες προεγκλιµατισµού φυσικών ιζηµάτων, εµβαδόν επιφάνειας ιζήµατος,
βάθος στρώσης ιζήµατος και λόγος αυτού ως προς το βάθος του υπερκείµενου
νερού
•
χρησιµοποιούµενο νερό (δηλ. pH, ολική σκληρότητα, συγκέντρωση αµµωνίου,
περιεκτικότητα σε οξυγόνο, κ.λπ.)
•
διαλύτες ή µέσα διασποράς που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή αρχικού
διαλύµατος
•
διατροφή οργανισµών δοκιµής και διάρκεια έκθεσης
•
συνθήκες επώασης (αερισµός, θερµοκρασία, φωτοπερίοδος και ένταση
φωτισµού)
•
µέθοδος εµπλουτισµού και ισορροπίας µεταξύ περιόδου υδατικής φάσης και
φάσης ιζήµατος
•
δεδοµένα σχετικά µε τις µετρούµενες συγκεντρώσεις της υπό δοκιµή ουσίας στο
υπερκείµενο νερό, στο ενδοπορικό νερό και στο ίζηµα κατά την έναρξη και λήξη
της δοκιµής, καθώς και στο σηµείο υψηλότερης και χαµηλότερης συγκέντρωσης
•
τύπος χρησιµοποιούµενου συστήµατος (π.χ. στατικό)
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός οργανισµών ανά επανάληψη, αναλυτική µέθοδος, κ.λπ.)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• δεδοµένα για την αξιολόγηση εγκυρότητας της εκτελούµενης δοκιµής
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (δηλ. εµφάνιση στους µάρτυρες µετά το πέρας της
δοκιµής, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις σχετικά µε τοξικολογικές επιδράσεις (δηλ. καθυστερηµένη εκκόλαψη,
ανάπτυξη ενδιάµεσων φάσεων ανάπτυξης, κ.λπ.)
• ΟΟΣΑ TG 218, 219:
•
αριθµός εµφανιζόµενων θηλυκών και αρσενικών εντόµων ανά δοχείο και ανά
ηµέρα
•
αριθµός προνυµφών (larvae) που δεν µετατρέπονται σε έντοµα ανά δοχείο
•
µέσο ατοµικό ξηρό βάρος προνύµφης (larvae) ανά δοχείο και ανά ενδιάµεσο
στάδιο ανάπτυξης, κατά περίπτωση
•
ρυθµός ανάπτυξης πλήρως ανεπτυγµένων εντόµων ανά επανάληψη και ρυθµός
κατεργασίας
•
% εµφάνισης ανά επανάληψη και συγκέντρωση δοκιµής
• ΟΟΣΑ TG 225:
•
αριθµός γαιοσκωλήκων ανά επανάληψη κατά την έναρξη και λήξη της δοκιµής
•
ανώµαλη συµπεριφορά, αν υπάρχει
•
ξηρό βάρος γαιοσκωλήκων ανά θάλαµο δοκιµής
•
συνολικός αριθµός και, αν προσδιορίζεται, αριθµός πλήρως και µερικώς
ανεπτυγµένων γαιοσκωλήκων

• µετρούµενες συγκεντρώσεις δοκιµής
• εκτιµήσεις τοξικών παραµέτρων (π.χ. αποτελεσµατική συγκέντρωση ×% (ΕCx) και
διαστήµατα εµπιστοσύνης, συγκέντρωση µη παρατηρούµενης επίπτωσης (NOEC),
ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρούµενης επίπτωσης (LOEC), σχέσεις δόσηςαπόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την τοξικότητα στα ιζήµατα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 5: Κεφάλαιο R7β, ενότητες: R.7.8.7 – R.7.8.11.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στο ακόλουθο κεφάλαιο:

Ενότητα
IUCLID
6.2

Παράρτηµα
REACH
X 9.5.1

Τίτλος παραµέτρου
Τοξικότητα στα ιζήµατα

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.6.3

4.2.3. Τοξικότητα στους χερσαίους οργανισµούς
Βραχυπρόθεσµη τοξικότητα σε χερσαία ασπόνδυλα
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• συνθήκες εκτροφής
• ηλικία, εύρος µεγέθους (µάζας) οργανισµών δοκιµής
• τύπος υποστρώµατος: προετοιµασία µέσου δοκιµής, µέγιστη ικανότητα συγκράτησης
νερού (κατά περίπτωση) και, αν πρόκειται για φυσικό έδαφος, καταλληλότητα για τη
δοκιµή
• συνθήκες δοκιµής: µέθοδος και βοηθητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την
εφαρµογή της υπό δοκιµή ουσίας, θερµοκρασία και (κατά περίπτωση) τιµή pH κατά την
έναρξη της δοκιµής, ένταση φωτισµού, πρόγραµµα διατροφής, περιεκτικότητα σε
υγρασία εδάφους κατά την έναρξη και λήξη της δοκιµής
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής: συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός ζώων και ποσότητα µέσου δοκιµής ανά επανάληψη και ανά
µάρτυρα
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (θνησιµότητα, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις: µέσο βάρος ζώντων ζώων, αριθµός ζώντων και νεκρών ζώων, εµφανή
σωµατικά ή παθολογικά συµπτώµατα, ή διακριτές αλλαγές στη συµπεριφορά
• θνησιµότητα µε την ουσία αναφοράς
• τιµή και µέθοδος προσδιορισµού µέσης θανατηφόρας συγκέντρωσης (LC50), ανώτατη
συγκέντρωση που δεν προκαλεί θνησιµότητα και κατώτατη συγκέντρωση που προκαλεί
θνησιµότητα 100%, σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που
διενεργήθηκε

Μακροπρόθεσµη τοξικότητα στα χερσαία ασπόνδυλα
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• συνθήκες εκτροφής
• ηλικία, εύρος µεγέθους (µάζας) οργανισµών δοκιµής
• τύπος υποστρώµατος: προετοιµασία µέσου δοκιµής, µέγιστη ικανότητα συγκράτησης
νερού και, αν πρόκειται για φυσικό έδαφος, καταλληλότητα για τη δοκιµή
• συνθήκες δοκιµής: µέθοδος και βοηθητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την
εφαρµογή της υπό δοκιµή ουσίας, θερµοκρασία, διάρκεια κύκλων φωτός-σκοταδιού,
ένταση φωτισµού, πρόγραµµα διατροφής, pH και περιεκτικότητα σε υγρασία εδάφους
κατά την έναρξη και λήξη της δοκιµής
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής: συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός ζώων και πλήρωση (ανά ξηρή µάζα) ανά επανάληψη και ανά
µάρτυρα
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες (π.χ. αριθµός νεαρών ατόµων, θνησιµότητα, κ.λπ.)
• παρατηρήσεις: % θνησιµότητας ενήλικων ατόµων, % αλλαγών στο σωµατικό βάρος και
µέσο βάρος ενήλικων ζώντων ατόµων (κατά περίπτωση) µετά το πέρας της περιόδου
έκθεσης ενήλικων ζώων της δοκιµής, αριθµός νεαρών ατόµων κατά τη λήξη της
δοκιµής, εµφανή σωµατικά ή παθολογικά συµπτώµατα, ή διακριτές αλλαγές στη
συµπεριφορά
• αποτελέσµατα που προέκυψαν µε την ουσία αναφοράς της δοκιµής
• µέση θανατηφόρα συγκέντρωση (LC50), συγκέντρωση µη παρατηρούµενης επίδρασης
(NOEC) και (συνιστώµενη) αποτελεσµατική συγκέντρωση ×% (ΕCx) (π.χ. EC50, EC10)
για την αναπαραγωγή, σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης
που διενεργήθηκε
Μακροπρόθεσµη τοξικότητα στα χερσαία αρθρόποδα
Υλικά και µέθοδοι
• είδος δοκιµής και προέλευση
• συνθήκες καλλιέργειας
• εύρος ηλικίας οργανισµών δοκιµής
• τύπος υποστρώµατος: προετοιµασία µέσου δοκιµής, µέγιστη ικανότητα συγκράτησης
νερού και, αν πρόκειται για φυσικό έδαφος, καταλληλότητα για τη δοκιµή
• συνθήκες δοκιµής: µέθοδος και βοηθητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την
εφαρµογή της υπό δοκιµή ουσίας, θερµοκρασία, διάρκεια κύκλων φωτός-σκοταδιού,
ένταση φωτισµού, πρόγραµµα διατροφής, pH και περιεκτικότητα σε υγρασία εδάφους
κατά την έναρξη και λήξη της δοκιµής
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής: συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, αριθµός ζώων και ξηρή µάζα µέσου δοκιµής ανά επανάληψη και ανά
µάρτυρα, περιγραφή µεθόδου εκχύλισης
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις στους µάρτυρες
• παρατηρήσεις: αριθµός ενήλικων θηλυκών και % θνησιµότητας ενήλικων ζώων,
αριθµός νεαρών ατόµων, εµφανή σωµατικά ή παθολογικά συµπτώµατα, ή διακριτές

αλλαγές στη συµπεριφορά
• αποτελέσµατα που προέκυψαν µε την ουσία αναφοράς της δοκιµής
• µέση θανατηφόρα συγκέντρωση (LC50), συγκέντρωση µη παρατηρούµενης επίδρασης
(NOEC) και (συνιστώµενη) αποτελεσµατική συγκέντρωση ×% (ΕCx) (π.χ. EC50, EC10)
για την αναπαραγωγή, σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης
που διενεργήθηκε
Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη τοξικότητα
Υλικά και µέθοδοι
• είδος/ποικιλία δοκιµής, οικογένειες φυτών, επιστηµονικές και κοινές ονοµασίες, πηγή και
ιστορικό σπόρων
• αιτιολόγηση επιλογής µονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων ειδών για τη δοκιµή
• αποθήκευση, κατεργασία και συντήρηση σπόρων
• τύπος υποστρώµατος: χαρακτηριστικά εδάφους/υποστρώµατος (π.χ. υφή, pH) και, αν
πρόκειται για φυσικό έδαφος, καταλληλότητα για τη δοκιµή, θρεπτικό µέσο αν
χρησιµοποιείται
• συνθήκες δοκιµής: σηµείο και σύστηµα δοκιµής (π.χ. διαστάσεις δοχείου, ποσότητα
εδάφους), εφαρµογή υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. µέθοδος/εξοπλισµός/βαθµονόµηση
µεθόδων, χρησιµοποιούµενες βοηθητικές ουσίες), συνθήκες ανάπτυξης (π.χ. ένταση
φωτισµού, φωτοπερίοδος, µέγιστες/ελάχιστες θερµοκρασίες, πρόγραµµα και µέθοδος
ποτίσµατος, γονιµοποίηση, επικονίαση κατά περίπτωση)
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής: συγκεντρώσεις δοκιµής/ρυθµοί έκθεσης συµπεριλαµβανοµένης
χηµικής επαλήθευσης, αριθµός σπόρων ανά δοχείο, φυτών ανά δόση, επαναλήψεων
(δοχείων) ανά ρυθµό έκθεσης, τύπος και αριθµός µαρτύρων, στάδιο ανάπτυξης φυτού
κατά την έναρξη της δοκιµής
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• πίνακας µε όλες τις παραµέτρους για κάθε επανάληψη, ρυθµός/συγκέντρωση δοκιµής
και είδος
• παρατηρήσεις παραµέτρων (δηλ. θνησιµότητα, εµφάνιση, µετρήσεις βιοµάζας, ύψος
βλάστησης, κ.λπ.) ως ποσοστό των µαρτύρων
• ποσοστό, ποιοτική και ποσοτική περιγραφή εµφανούς βλάβης (και περιγραφή κλίµακας
διαβάθµισης, αν χρησιµοποιείται)
• διάµεσος τιµή αποτελεσµατικής συγκέντρωσης (EC50), ποσότητα ουσίας που προκαλεί
το 50% της αναµενόµενης βιολογικής δράσης (ER50), E(R)C10, συγκέντρωση µη
παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC) (απαραίτητη για τη µακροπρόθεσµη τοξικότητα),
σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
Τοξικότητα στους µικροοργανισµούς του εδάφους – ∆οκιµή µετατροπής αζώτου
Υλικά και µέθοδοι
• περιεκτικότητα της υπό δοκιµή ουσίας σε άζωτο (κατά περίπτωση)
• πλήρης προσδιορισµός χρησιµοποιούµενου εδάφους (δηλ. προέλευση, περιεκτικότητα
σε άµµο/προσχωσιγενή/άργιλο, pH, περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα,
περιεκτικότητα σε άζωτο, αρχική συγκέντρωση νιτρικών, κατιονανταλλακτική ικανότητα
(CEC), µικροβιακή µάζα, περιεκτικότητα σε υγρασία, κ.λπ.)
• λεπτοµέρειες τροποποίησης και τύπος εδάφους µε οργανικό υπόστρωµα (πηγή,
σύσταση, περιεκτικότητα σε άνθρακα, περιεκτικότητα σε άζωτο, µέγεθος κόσκινου)

•
•
•
•

συνθήκες δοκιµής (υγρασία, θερµοκρασία, φωτισµός)
διάρκεια δοκιµής, χρόνοι δειγµατοληψίας
σύστηµα δοκιµής (π.χ. σφραγισµένα δοχεία)
σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, κ.λπ.)
• µέθοδος εφαρµογής της υπό δοκιµή ουσίας στο έδαφος (χρήση φορέα;)
• µέθοδος εκχύλισης νιτρικών από το έδαφος
• αναλυτική διαδικασία και εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την ανάλυση νιτρικών
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις: παραγωγή νιτρικών (mg νιτρικών/kg ξηρού βάρους εδάφους/ηµέρα)
(κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα), διακύµανση µεταξύ των επαναληπτικών δειγµάτων
σε κατεργασµένα δείγµατα και σε δείγµατα µάρτυρες
• τιµές συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας διαλελυµένης σε νερό, που έχει ως
αποτέλεσµα να µειώνεται κατά 50%, 25% ή 10% η αναπαραγωγή των
µικροοργανισµών µέσα σε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια έκθεσης (EC50, EC25 ή
EC10 αντίστοιχα) µε το διάστηµα εµπιστοσύνης, καµπύλη δόσης-απόκρισης και
δεδοµένα σχετικά µε τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων
Τοξικότητα στους µικροοργανισµούς του εδάφους – ∆οκιµή µετατροπής άνθρακα
Υλικά και µέθοδοι
• πλήρης προσδιορισµός χρησιµοποιούµενου εδάφους (π.χ. προέλευση, περιεκτικότητα
σε άµµο/προσχωσιγενή/άργιλο, pH, περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα,
περιεκτικότητα σε άζωτο, αρχική συγκέντρωση νιτρικών, κατιονανταλλακτική ικανότητα
(CEC), µικροβιακή µάζα, περιεκτικότητα σε υγρασία, κ.λπ.)
• λεπτοµέρειες τροποποίησης εδάφους µε οργανικό υπόστρωµα
• συνθήκες δοκιµής (υγρασία, θερµοκρασία, φωτισµός)
• διάρκεια δοκιµής, χρόνοι δειγµατοληψίας
• σύστηµα δοκιµής (π.χ. σφραγισµένα δοχεία)
• σχεδιασµός δοκιµής (δηλ. συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, κ.λπ.)
• µέθοδος εφαρµογής της υπό δοκιµή ουσίας στο έδαφος (χρήση φορέα;)
• µέθοδος µέτρησης ταχύτητας αναπνοής (π.χ. είτε µέσο CO2 που εκλύεται είτε µέσο O2
που καταναλώνεται)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις: ταχύτητα αναπνοής (mg CO2/kg ξηρού βάρους εδάφους/h ή mg O2/ kg
ξηρού βάρους εδάφους/h) (κατά προτίµηση µέσος όρος και µεµονωµένες τιµές σε
µορφή πίνακα), µεταβολή µεταξύ των επαναληπτικών δειγµάτων σε κατεργασµένα
δείγµατα και σε δείγµατα µάρτυρες
• τιµές συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας διαλελυµένης σε νερό, που έχει ως
αποτέλεσµα να µειώνεται κατά 50%, 25% ή 10% η αναπαραγωγή των
µικροοργανισµών µέσα σε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια έκθεσης (EC50, EC25 ή
EC10 αντίστοιχα) µε το διάστηµα εµπιστοσύνης, σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή
στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε

Τοξικότητα στα πτηνά – ∆οκιµή αναπαραγωγής των πτηνών
Υλικά και µέθοδοι
• είδη δοκιµής και προέλευση (συν αιτιολόγηση για τη χρήση άλλων εκτός από αυτών
που συνιστώνται στις κατευθυντήριες γραµµές)
• συνθήκες εγκλιµατισµού (περίοδος, τροφή…)
• ηλικία
• συνθήκες κατά τη διάρκεια της δοκιµής, συνθήκες επώασης και εκτροφής (δηλ. πτηνά
ανά κλουβί, επαναλήψεις, θερµοκρασία, υγρασία, σύστηµα φωτισµού, εγκαταστάσεις
δοκιµής, διατροφή, αποθήκευση αυγών, επώαση, εκκόλαψη, συχνότητα αλλαγής
θέσης, αερισµός, κ.λπ.)
• µέθοδος µόλυνσης της τροφής µε την υπό δοκιµή ουσία
• διατροφή
δοκιµής:
µέθοδος
προετοιµασίας,
αριθµός
χρησιµοποιούµενων
συγκεντρώσεων, ονοµαστική και (όπου προσδιορίζεται) µετρούµενη συγκέντρωση στην
τροφή της υπό δοκιµή ουσίας σε κάθε επίπεδο, µέθοδος δοκιµασίας που
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των πραγµατικών συγκεντρώσεων, συχνότητα
ανάµειξης και ανανέωσης, φορέας (αν χρησιµοποιείται), συνθήκες αποθήκευσης,
µέθοδος εφαρµογής
• διάρκεια δοκιµής/διάρκεια συνολικής έκθεσης
• σχεδιασµός δοκιµής: συγκεντρώσεις δοκιµής, αριθµός µαρτύρων, αριθµός
επαναλήψεων, πλήρωση
• περιγραφή βασικής διατροφής, συµπεριλαµβανοµένης πηγής, σύστασης, ανάλυσης
θρεπτικού υλικού κατασκευαστή (πρωτεΐνη, υδατάνθρακας, λίπος, ασβέστιο,
φώσφορος, κ.λπ.) και τυχόν χρησιµοποιούµενων συµπληρωµάτων και φορέων
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρατηρήσεις (για όλες τις συγκεντρώσεις δοκιµής και τους µάρτυρες):
• θνησιµότητα ενήλικων ζώων
• βάρος σώµατος ενήλικων ζώων κατά την έναρξη της περιόδου έκθεσης, πριν την
ωοτοκία, και κατά τη λήξη της µελέτης
• κατανάλωση τροφής ενήλικων ζώων: διαστήµατα µία ή δύο εβδοµάδων καθόλη τη
διάρκεια της µελέτης
• συχνότητα, διάρκεια και περιγραφή συµπτωµάτων τοξικότητας, µαζί µε τη σοβαρότητά
τους, αριθµός επηρεαζόµενων ζώων και τυχόν υποχώρηση
• παραγωγή αυγών (δηλ. αριθµός αυγών που γεννιούνται ανά όρνιθα µετά από 10
εβδοµάδες)
• ποσοστό αυγών µε ρωγµές (που δεν επωάστηκαν)
• βιωσιµότητα αυγών (αυγά µόνο για επώαση)
• εκκολαψιµότητα (δηλ. ποσοστό εκκολαπτόµενων αυγών που επιβιώνουν µετά από 14
ηµέρες)
• πάχος κελύφων αυγών (κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα)
• επιβίωση νεογνών
• βάρος σώµατος νεογνών
• κατανάλωση τροφής νεογνών: 1η και 2η εβδοµάδα µετά την εκκόλαψη
• λεπτοµέρειες µακροσκοπικών παθολογικών εξετάσεων
• αποτελέσµατα ανάλυσης υπολειµµάτων (αν διενεργήθηκε)
• παρακολούθηση συγκεντρώσεων δοκιµής στην τροφή καθόλη την περίοδο δοκιµής και
χρησιµοποιούµενη αναλυτική µέθοδος
• µέθοδος στατιστικής ανάλυσης, αποτελέσµατα εκφρασµένα ως συγκέντρωση µη
παρατηρούµενης επίδρασης (NOEC) και – κατά περίπτωση – αιτιολόγηση για τη
µετάβαση από το επίπεδο µη παρατηρούµενων δυσµενών επιδράσεων (NOAEL) στη
NOEC, σχέσεις δόσης-απόκρισης, περιγραφή στατιστικής ανάλυσης που διενεργήθηκε
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Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 6: Κεφάλαιο R7γ.

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID
6.3.1

6.3.2

Παράρτηµα
REACH
IX 9.4.1,
X 9.4.4

6.3.4

IX 9.4.1,
X 9.4.4
IX 9.4.3,
X 9.4.6
IX 9.4.2

6.3.5
6.3.6

X 9.6.1
X 9.4

6.3.3

Τίτλος παραµέτρου
Τοξικότητα στους
µακροοργανισµούς του εδάφους
εκτός από αρθρόποδα
Τοξικότητα στα χερσαία
αρθρόποδα
Τοξικότητα στα χερσαία φυτά
Τοξικότητα στους
µικροοργανισµούς του εδάφους
Τοξικότητα στα πτηνά
Τοξικότητα στους άλλους
χερσαίους οργανισµούς

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.6.4.2

E.6.4.3
E.6.4.4
E.6.4.5
E.6.4.6
E.6.4.7

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
5.1. Οξεία τοξικότητα – διά της στοµατικής, αναπνευστικής,
δερµατικής οδού
Υλικά και µέθοδοι
Τύπος δοκιµής
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• οδός χορήγησης – στοµατική (αναγκαστική θρέψη, άλλο), δερµατική, αναπνευστική
(αεροζόλ, ατµός, αέριο, σωµατίδιο), άλλο
• διάρκεια δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• επίπεδα δόσης/συγκέντρωσης, αιτιολόγηση επιλογής επιπέδου δόσεων
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
για µελέτες λήψης της ουσίας µε εισπνοή
• τύπος έκθεσης µε εισπνοή και συνθήκες δοκιµής (π.χ. συσκευή έκθεσης, µέθοδος
έκθεσης («ολόκληρου του σώµατος», «στοµατορρινική» ή «κεφαλική»), δεδοµένα
έκθεσης)
• αναλυτική επαλήθευση συγκεντρώσεων δοκιµής στην ατµόσφαιρα
• µέγεθος σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα, αναφορά µέσης αεροδυναµικής
διαµέτρου µάζας και γεωµετρικής τυπικής απόκλισης ή άλλων προδιαγραφών)
• τύπος ή προετοιµασία σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα)
για δερµατικές µελέτες
• καλυπτόµενη επιφάνεια (π.χ. 10% επιφάνειας σώµατος)
• διαπερατότητα (π.χ. ηµιδιαπερατό επίθεµα)
• συνολικός εφαρµοζόµενος όγκος
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρουσίαση θανάτων σε µορφή πίνακα, µε αναφορά φύλου/χορηγούµενης
δόσης/αριθµού ζώων/αριθµού θανάτων που θεωρείται ότι οφείλονται στην υπό δοκιµή
ουσία. Πληροφορίες σε σχέση µε τυχόν άλλους θανάτους θα πρέπει να αναφέρονται
στο πλαίσιο άλλων παρατηρήσεων.
• τιµή (µέση θανατηφόρα δόση (LD50) ή µέση θανατηφόρα συγκέντρωση (LC50)) µε όρια
εµπιστοσύνης, αν υπολογίζονται
• αριθµός θανάτων σε κάθε επίπεδο δόσης
• παροχή πρόσθετων πληροφοριών που µπορεί να απαιτηθούν για την επαρκή
αξιολόγηση δεδοµένων αξιοπιστίας και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων
στοιχείων, αν είναι διαθέσιµα:
• χρόνος θανάτου (παροχή χρόνων επιµέρους ζώων αν υπολείπονται των 24 ωρών
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µετά τη χορήγηση της δόσης).
κλινικά συµπτώµατα: περιγραφή, σοβαρότητα, αντιστρεψιµότητα, χρόνος έναρξης
και διάρκεια σε κάθε επίπεδο δόσης
• ευρήµατα από τη νεκροψία, συµπεριλαµβανοµένων επηρεαζόµενων δόσεων
σοβαρότητας και αριθµού επηρεαζόµενων ζώων
• πιθανά όργανα στόχοι (αν αναφέρονται στην έκθεση)
• άλλα ευρήµατα
• αν χρησιµοποιούνται και τα δύο φύλα στη δοκιµή, θα πρέπει να συγκρίνονται τα
αποτελέσµατα
Πρόσθετα
• δόσεις (οι κατευθυντήριες γραµµές ΟΟΣΑ 401 και 425 δεν παρέχουν επίπεδα δόσης,
άρα αυτά πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς)
•

Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης όλων των ευρηµάτων της µελέτης (δυσµενείς και µη
δυσµενείς επιδράσεις, αναστρέψιµες και µη αναστρέψιµες επιδράσεις) η οποία εξηγεί
επίσης τη βιολογική σηµασία των επιδράσεων που παρατηρούνται σε ζώα, καθώς και, αν
απαιτείται, τη σηµασία για τον άνθρωπο. Συµπερίληψη, κατά περίπτωση, του αντίκτυπου
παραγόντων σύγχυσης στις επιδράσεις που παρατηρούνται στη µελέτη.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την οξεία τοξικότητα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7α, Ενότητα R.7.4

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

VII 8.5.1
VIII 8.5.2
VIII 8.5.3

Τίτλος παραµέτρου
Οξεία τοξικότητα, αρχείο περίληψης
παραµέτρου
Οξεία τοξικότητα, στοµατική οδός
Οξεία τοξικότητα, αναπνευστική οδός
Οξεία τοξικότητα, δερµατική οδός
Οξεία τοξικότητα, άλλες οδοί

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.3
E.7.3.2
E.7.3.3
E.7.3.4.
E.7.3.5

5.2. Ερεθισµός/διάβρωση
5.2.1. Ερεθισµός/διάβρωση του δέρµατος
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος µεθόδου: in vivo / in vitro
• κυτταρικός τύπος ή σειρά για τη δοκιµή in vitro
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• pH του υλικού δοκιµής
• διάρκεια έκθεσης: χρόνος επαφής του υλικού δοκιµής µε το ζώο/κύτταρο
• συνολική δόση: ποσότητα/συγκέντρωση του υλικού δοκιµής που εφαρµόζεται στο
δέρµα σε mg/ml
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• χρονικές στιγµές κατά τις οποίες έλαβε χώρα η διαβάθµιση/βαθµολόγηση, (π.χ. 1, 4 24,
48, 72 ώρες, 14 ηµέρες, κ.λπ.)
• κλίµακα
διαβάθµισης:
καθορισµός/αναφορά
της
χρησιµοποιούµενης
διαβάθµισης/συστήµατος
• προετοιµασία σηµείου δοκιµής, καλυπτόµενη επιφάνεια (π.χ. 10% επιφάνειας
σώµατος), κουρά ή όχι, απόξεση ή όχι, προεπεξεργασία σηµείου, τύπος επιθέµατος:
διαπερατό/ηµι-διαπερατό
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• δεδοµένα απόκρισης ερεθισµού/διάβρωσης: αθροιστικοί συνολικοί και ποσοστιαίοι
αποκριτές, κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα για κάθε επιµέρους ζώο για κάθε χρονική
περίοδο παρατήρησης:
• αριθµητικές διαβαθµίσεις δέρµατος στις 1, 4, 24, 48 και 72 ώρες
• βαθµολογίες καθυστερηµένης διαβάθµισης στις 7 έως 14 ηµέρες
• αντιστρεψιµότητα ή όχι παρατηρούµενων επιδράσεων
• περιγραφή όλων των αλλοιώσεων: ευρήµατα ερυθήµατος/οιδήµατος, άλλες δερµατικές
αλλοιώσεις ή/και συστηµικές επιδράσεις.
• συνολική βαθµολογία ερεθισµού
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης και, κατά περίπτωση,
περίληψης παραγόντων σύγχυσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της
µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
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Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τον ερεθισµό/τη διάβρωση του δέρµατος
περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7α, Ενότητα R.7.2

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

Ερεθισµός/διάβρωση, αρχείο
περίληψης παραµέτρου

7.3

7.3.1

Τίτλος παραµέτρου

VII 8.1,
VIII 8.1.1

Ερεθισµός/διάβρωση του δέρµατος

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.4.

E.7.4.2.

5.2.2. Ερεθισµός/διάβρωση των οφθαλµών
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος µεθόδου: in vivo / in vitro
• κυτταρική σειρά: αν πρόκειται για µέθοδο in vitro, παράθεση κυτταρικού τύπου/σειράς
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• pH της υπό δοκιµή ουσίας
• χρονικές στιγµές κατά τις οποίες έλαβε χώρα η διαβάθµιση/βαθµολόγηση, (π.χ. 1, 4 24,
48, 72 ώρες, 14 ηµέρες, κ.λπ.)
• ονοµασία χρησιµοποιούµενης µεθόδου βαθµολόγησης ερεθισµού
• εργαλείο που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της βαθµολογίας: φορητή σχισµοειδής
λυχνία, βιοµικροσκόπιο, φλουορεσκεΐνη, άλλο
• διάρκεια δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• επίπεδα δόσεων/συγκεντρώσεων
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• δεδοµένα απόκρισης ερεθισµού/διάβρωσης: κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα για κάθε
επιµέρους ζώο για κάθε χρονική περίοδο παρατήρησης (π.χ. 1, 24, 48 και 72 ώρες)
• περιγραφή σοβαρών αλλοιώσεων, αν παρατηρήθηκαν
• περιγραφή του βαθµού και της φύσης του παρατηρούµενου ερεθισµού/διάβρωσης
• περιγραφή τυχόν παρατηρούµενων τοπικών επιδράσεων εκτός της περιοχής των
οφθαλµών
• αριθµός ζώων που επηρεάζονται

• υποχώρηση/αντιστρεψιµότητα των επιδράσεων (έως 21 ηµέρες)
• συνολική βαθµολογία ερεθισµού
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης και, κατά περίπτωση,
περίληψης παραγόντων σύγχυσης που µπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της
µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τον ερεθισµό/τη διάβρωση των οφθαλµών
περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7α, Ενότητα R.7.2

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.3
7.3.2

VII 8.2,
VIII 8.2.1

Τίτλος παραµέτρου
Ερεθισµός/διάβρωση, αρχείο
περίληψης παραµέτρου
Ερεθισµός των οφθαλµών

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.4.
E.7.4.3.

5.2.3. Ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος δοκιµής: παραδοσιακή δοκιµή ευαισθητοποίησης, τοπική δοκιµασία λεµφαδένων
(Local Lymph Node Assay/LLNΑ), άλλη
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
Χορήγηση/έκθεση
• οδός διέγερσης και χορήγηση πρόκλησης:
•
ένεση/τοπική,
•
µε/χωρίς στεγανό επίθεµα,
•
τύπος χρησιµοποιούµενου επιθέµατος
• διέγερση:
•
συγκέντρωση ή συγκεντρώσεις υπό δοκιµή ουσίας
•
φορέας διέγερσης (ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος)
•
αναφορά σε περίπτωση χορήγησης περισσότερων της µίας δόσεων
•
διάστηµα µεταξύ των δόσεων
•
αναφορά τυχόν διενεργηθείσας προεπεξεργασίας
• πρόκληση:
•
συγκέντρωση (κατά περίπτωση)
•
αναφορά σε περίπτωση χορήγησης περισσότερων της µίας δόσεων

•
φορέας (κατά περίπτωση)
• χρησιµοποιούµενο σύστηµα διαβάθµισης (συνήθεις δοκιµές), για άλλες δοκιµές (δηλ.
LLNA), προσδιορισµός παραµέτρου που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της επίδρασης
(π.χ. πολλαπλασιασµός λεµφαδένων)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• συµπέρασµα αν η υπό δοκιµή ουσία είναι θετική, αρνητική ή διφορούµενη.
• τα δεδοµένα θα πρέπει να συνοψίζονται σε µορφή πίνακα, όπου θα παρουσιάζονται οι
αντιδράσεις του δέρµατος κάθε ζώου σε κάθε σηµείο παρατήρησης (π.χ. αριθµός ζώων
µε βαθµολογία δέρµατος 0, 1, 2 και 3 σε κάθε χρονική περίοδο παρατήρησης)
• περιγραφή του βαθµού και της φύσης των παρατηρούµενων επιδράσεων
• τυχόν ιστοπαθολογικά ευρήµατα
• παροχή πρόσθετων πληροφοριών που µπορεί να χρειάζονται για την επαρκή
αξιολόγηση δεδοµένων αξιοπιστίας και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων
στοιχείων, αν είναι διαθέσιµα:
•
κατά πόσον η ουσία ήταν ερεθιστική για το δέρµα στις συγκεντρώσεις δοκιµής
•
εµφάνιση βαθµολογιών δέρµατος άνω του 1 για τις οµάδες δοκιµής και
µαρτύρων
•
ρυθµός ευαισθητοποίησης (δοκιµή µεγιστοποίησης)
•
περιγραφή, σοβαρότητα, χρόνος εµφάνισης και διάρκεια κλινικών συµπτωµάτων
ή/και αλλοιώσεων στον τόπο επαφής σε κάθε επίπεδο δόσης
•
αποτελέσµατα επαναπρόκλησης
- Για τη µελέτη LLNA, παροχή των ακόλουθων πρόσθετων πληροφοριών:
•
οµαδικός µέσος όρος διασπάσεων/λεπτό και τυπική απόκλιση
•
δείκτης
διέγερσης
ή
αύξηση
πτυχώσεων
για
κάθε
οµάδα
(συµπεριλαµβανοµένων θετικών µαρτύρων) σε σχέση µε αρνητικούς µάρτυρες
•
προσέγγιση συγκέντρωσης ή οµαδοποίησης
•
στατιστικές συγκρίσεις οµαδικών µέσων dpms µε τους µάρτυρες
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης όλων των ευρηµάτων της µελέτης, της βιολογικής
συνάφειάς τους και, αν απαιτείται, της συνάφειάς τους στον άνθρωπο. Κατά περίπτωση,
περίληψη παραγόντων σύγχυσης που µπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της
µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την ευαισθητοποίηση του δέρµατος και του
αναπνευστικού συστήµατος περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7α, Ενότητα R.7.3

•

Κεφάλαιο R.7.3

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.4
7.4.1
7.4.2

VII 8.3

Τίτλος παραµέτρου
Ευαισθητοποίηση, αρχείο
περίληψης παραµέτρου
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Ευαισθητοποίηση του
αναπνευστικού συστήµατος

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.5
E.7.5.2
E.7.5.3

5.3. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης
Υλικά και µέθοδοι
Τύπος δοκιµής
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• οδός χορήγησης – από το στόµα (αναγκαστική θρέψη, πόσιµο νερό, τροφή),
διαδερµική, αναπνευστική (αερόλυµα, ατµός, αέριο, σωµατίδιο), άλλο
• διάρκεια και συχνότητα δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• επίπεδα δόσης/συγκέντρωσης, αιτιολόγηση επιλογής επιπέδου δόσεων
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• σκεύασµα υπό δοκιµή ουσίας/παρασκεύασµα διατροφής, επιτευχθείσα συγκέντρωση,
σταθερότητα και οµοιογένεια παρασκευάσµατος
• πραγµατικές δόσεις (mg/kg σωµατικού βάρους/ηµέρα) και συντελεστής µετατροπής της
συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας στην τροφή ή στο πόσιµο νερό (ppm) σε
πραγµατική δόση, κατά περίπτωση
• δορυφορικές οµάδες και λόγοι για την προσθήκη τους
για µελέτες λήψης της ουσίας µε εισπνοή
• τύπος έκθεσης µε εισπνοή και συνθήκες δοκιµής (π.χ. συσκευή έκθεσης, µέθοδος
έκθεσης («ολόκληρου του σώµατος», «στοµατορρινική» ή «κεφαλική»), δεδοµένα
έκθεσης)
• αναλυτική επαλήθευση συγκεντρώσεων δοκιµής στην ατµόσφαιρα
• µέγεθος σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα, αναφορά µέσης αεροδυναµικής
διαµέτρου µάζας και γεωµετρικής τυπικής απόκλισης ή άλλων προδιαγραφών)
• τύπος ή προετοιµασία σωµατιδίων (για µελέτες µε αεροζόλ)
για δερµατικές µελέτες
• καλυπτόµενη επιφάνεια (π.χ. 10% επιφάνειας σώµατος)
• διαπερατότητα (π.χ. ηµιδιαπερατό επίθεµα)
• συνολικός εφαρµοζόµενος όγκος
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
Περιγραφή σχετικών ευρηµάτων. Αν δεν προέκυψαν επιδράσεις, ρητή δήλωση «Καµία
επίδραση»
• NOAEL(C) (NOEL)

•
•
•
•
•
•

LOAEL(C) (LOEL)
πραγµατική ληφθείσα δόση ανά επίπεδο δόσης ανά φύλο, αν είναι γνωστή
λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναλυτική επαλήθευση δόσεων ή συγκεντρώσεων
τοξική απόκριση/επιδράσεις ανά φύλο και επίπεδο δόσης
παροχή δεδοµένων κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα, κατά περίπτωση
παροχή πρόσθετων πληροφοριών που µπορεί να χρειάζονται για την επαρκή
αξιολόγηση δεδοµένων αξιοπιστίας και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων
στοιχείων, αν είναι διαθέσιµα. Παροχή, κατ’ ελάχιστον, ποιοτικών περιγραφών των
στοιχείων στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν επιδράσεις της δόσης:
• σωµατικό βάρος και µεταβολές σωµατικού βάρους
• κατανάλωση τροφής/νερού
• περιγραφή, σοβαρότητα, χρόνος εµφάνισης και διάρκεια κλινικών συµπτωµάτων
(αντιστρέψιµων ή όχι)
• αξιολόγηση των αισθητηρίων λειτουργιών, της δύναµης της λαβής και της
κινητικότητας (όπου είναι διαθέσιµα)
• οφθαλµολογικά ευρήµατα: εµφάνιση και σοβαρότητα
• αιµατολογικά ευρήµατα: εµφάνιση και σοβαρότητα
• κλινικά βιοχηµικά ευρήµατα: εµφάνιση και σοβαρότητα
• θνησιµότητα και χρόνος θανάτου
• µακροσκοπικά παθολογικά ευρήµατα: εµφάνιση και σοβαρότητα
• τελικό βάρος οργάνων και λόγοι βάρους οργάνων/βάρους σώµατος
• ιστοπαθολογικά ευρήµατα: εµφάνιση και σοβαρότητα
• στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων, κατά περίπτωση
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης όλων των ευρηµάτων της µελέτης (δυσµενείς και µη
δυσµενείς επιδράσεις, αντιστρέψιµες και µη αντιστρέψιµες επιδράσεις), µε επεξήγηση της
βιολογικής σηµασίας των επιδράσεων που παρατηρούνται σε ζώα και, αν απαιτείται, της
σηµασίας τους για τον άνθρωπο.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA

Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης
περιέχονται στα εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7α, Ενότητα R.7.5

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.5

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

VIII, IX 8.6, X
8.6.3
VIII, IX 8.6, X
8.6.3
VIII, IX 8.6, X
8.6.3

Τίτλος παραµέτρου
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης
δόσης, αρχείο περίληψης
παραµέτρου
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης
δόσης, στοµατική οδός
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης
δόσης, δερµατική οδός
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης
δόσης, αναπνευστική οδός
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης
δόσης, άλλες οδοί

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.6

E.7.6.2.
E.7.6.3
E.7.6.4
E.7.6.5

5.4. Γενετική τοξικότητα
5.4.1. Γενετική τοξικότητα in vitro
Σηµείωση: η υποβολή µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη δοκιµή
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος γονιδιοτοξικότητας, τύπος µελέτης (π.χ. δοκιµή αντίστροφης µετάλλαξης σε
βακτηρίδια, δοκιµή µετάλλαξης γονιδίου σε κύτταρα θηλαστικού, in vitro δοκιµή
χρωµοσωµικής ανωµαλίας θηλαστικών, κ.λπ.)
• ποικιλία ή κυτταρικός τύπος/σειρά, γονίδιο στόχος, κατά περίπτωση
• τύπος και σύσταση συστήµατος µεταβολικής ενεργοποίησης:
• είδος και τύπος κυττάρων
• ποσότητα
• µε διέγερση ή όχι
• χηµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη διέγερση
• χρησιµοποιούµενοι συνενεργοί παράγοντες
• συγκεντρώσεις δοκιµής και αιτιολόγηση επιλογής δόσεων, κατά περίπτωση
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• στατιστικές µέθοδοι
• σχεδιασµός δοκιµής
• αριθµός επαναλήψεων
• αριθµός δόσεων, αιτιολόγηση επιλογής δόσεων
• οµάδες θετικών και αρνητικών µαρτύρων και αγωγή
• λεπτοµέρειες προετοιµασίας αντικειµενοφόρων πλακών
• αριθµός µεταφάσεων που αναλύθηκαν
• αιτιολόγηση επιλογής φορέα
• διαλυτότητα και σταθερότητα υπό δοκιµή ουσίας αν είναι γνωστός ο φορέας
• περιγραφή µελέτης επαναλαµβανόµενης παρακολούθησης
• κριτήρια αξιολόγησης αποτελεσµάτων (π.χ. αξιολόγηση κυττάρων ανά οµάδα
δόσεων, κριτήρια βαθµολόγησης ανωµαλιών)
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• παρουσίαση δεδοµένων κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα
• απαιτείται αιτιολόγηση της επιλογής επιπέδων δόσεων δοκιµής (π.χ. µελέτες εύρεσης
δόσης)

• κυτταροτοξικές συγκεντρώσεις µε και χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση
• γονοτοξικές επιδράσεις (π.χ. θετικές, αρνητικές, ανεπιβεβαίωτες, δόσης-απόκρισης,
διφορούµενες) µε και χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση
• στοιχεία για τους παράλληλους αρνητικούς (διαλύτης/φορέας) και θετικούς µάρτυρες
• αναφορά παραγόντων σύγχυσης για τη συγκεκριµένη δοκιµή, όπως pH, ωσµωτικότητα,
αν η ουσία είναι πτητική, διαλυτή στο νερό, ίζηµα, κ.λπ., ιδιαίτερα αν επηρεάζουν την
επιλογή των συγκεντρώσεων δοκιµής ή την ερµηνεία των αποτελεσµάτων
• στατιστικά αποτελέσµατα
• παροχή πρόσθετων πληροφοριών που µπορεί να χρειάζονται για την επαρκή
αξιολόγηση δεδοµένων αξιοπιστίας και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων
στοιχείων, αν είναι διαθέσιµα. Παροχή, κατ’ ελάχιστον, ποιοτικών περιγραφών των
στοιχείων στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν επιδράσεις της δόσης:
• συχνότητα αναστροφών/µεταλλάξεων/ανωµαλιών, πολυπλοειδία
• ο µέσος αριθµός ανάστροφων αποικιών ανά αντικειµενοφόρο πλάκα και η
τυπική απόκλιση, ο αριθµός κυττάρων µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες και ο τύπος
χρωµοσωµικών ανωµαλιών παρέχονται ξεχωριστά για κάθε υπό επεξεργασία
καλλιέργεια και καλλιέργεια-µάρτυρα,
• συγκέντρωσης ιζήµατος, κατά περίπτωση
• µιτωτικός δείκτης
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης. Συµπερίληψη, κατά
περίπτωση, των παραγόντων σύγχυσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα
της µελέτης και ανάλυση διφορούµενων αποτελεσµάτων.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη γενετική τοξικότητα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7α, Ενότητα R.7.5

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.6
7.6.1

VII 8.4.1, VIII
8.4.2, 8.4.3,

Τίτλος παραµέτρου
Γενετική τοξικότητα, αρχείο
περίληψης παραµέτρου
Γενετική τοξικότητα, in vitro

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.7
E.7.7.2

5.4.2. Γενετική τοξικότητα in vivo
Σηµείωση: η υποβολή µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη δοκιµή
Υλικά και µέθοδοι
τύπος γονιδιοτοξικότητας, τύπος µελέτης (in vivo δοκιµή χρωµοσωµικής ανωµαλίας
θηλαστικών, κ.λπ.)
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• επίπεδα δόσης/συγκέντρωσης, φορέας, αιτιολόγηση επιλογής δόσης
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• λεπτοµέρειες σχετικά µε το σύστηµα και τις συνθήκες δοκιµής, καθώς και λεπτοµέρειες
σχετικά µε την οδό χορήγησης, έκθεση
• πραγµατικές δόσεις (mg/kg σωµατικού βάρους/ηµέρα) και συντελεστής µετατροπής της
συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας στην τροφή ή στο πόσιµο νερό (ppm) σε
πραγµατική δόση, κατά περίπτωση
• διάρκεια µελέτης, συχνότητα αγωγής, χρόνοι δειγµατοληψίας και αριθµός δειγµάτων
• οµάδες µαρτύρων και αγωγή
• δεδοµένα θετικών και αρνητικών (φορέας/διαλύτης) µαρτύρων
• µέθοδοι προετοιµασίας αντικειµενοφόρων πλακών
• κριτήρια βαθµολόγησης και αριθµός κυττάρων που αναλύονται ανά ζώο
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
• επίδραση στον µιτωτικό δείκτη ή αναλογία PCE/NCE ανά επίπεδο δόσης ανά φύλο
• γονιδιοτοξικές επιδράσεις (θετικές, αρνητικές, ανεπιβεβαίωτες, δόσης-απόκρισης,
διφορούµενες)
• παράλληλα στοιχεία για τους θετικούς µάρτυρες
• NOAEL(NOEL) (C)/LOAEL(LOEL) (C)
• στατιστικά αποτελέσµατα
• παροχή πρόσθετων πληροφοριών που µπορεί να χρειάζονται για την επαρκή
αξιολόγηση δεδοµένων αξιοπιστίας και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων
στοιχείων, αν είναι διαθέσιµα: Θνησιµότητα σε κάθε επίπεδο δόσης ανά φύλο:
• συχνότητα µεταλλάξεων/ανωµαλιών/mPCE/πολυπλοειδίας
• περιγραφή, σοβαρότητα, χρόνος εµφάνισης και διάρκεια κλινικών συµπτωµάτων
σε κάθε επίπεδο δόσης και φύλο,
• µεταβολές σωµατικού βάρους ανά δόση και φύλο
• αλλαγές στην κατανάλωση τροφής/νερού ανά δόση και φύλο
Αν παρουσιάζονται διφορούµενα αποτελέσµατα ο καταχωρίζων πρέπει όχι µόνο να
περιγράψει αναλυτικά τις µεθόδους και τα αποτελέσµατα, αλλά και να εξηγήσει γιατί
παρατηρούνται διαφορετικά αποτελέσµατα σε διαφορετικές δοκιµές, καθώς και τη βάση
των τελικών συµπερασµάτων. Υπενθυµίζεται ότι απαιτείται η εξαγωγή συµπεράσµατος
σχετικά µε τη γονιδιοτοξικότητα ή όχι της ουσίας.
Συζήτηση σχετικά µε το κατά πόσον µπορεί να επαληθευθεί η πρόσβαση της υπό δοκιµή
ουσίας στη γενική κυκλοφορία ή στον ιστό στόχο, κατά περίπτωση.
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα

Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης, η οποία εξηγεί επίσης τη
βιολογική σηµασία των επιδράσεων που παρατηρούνται σε ζώα, καθώς και, αν
απαιτείται, τη σηµασία τους για τον άνθρωπο. Συµπερίληψη, κατά περίπτωση, περίληψης
παραγόντων σύγχυσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη γενετική τοξικότητα περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7.α, Ενότητα R.7.7.1

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.6
7.6.2

VIII, X 8.4.

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Γενετική τοξικότητα, αρχείο
περίληψης παραµέτρου
Γενετική τοξικότητα in vivo

E.7.7
E.7.7.3

5.5. Τοξικότητα στην αναπαραγωγή/γονιµότητα
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος δοκιµής (µία γενιά, δύο γενιές, ανίχνευση, συνδυασµός, άλλη)
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• οδός χορήγησης – από το στόµα (αναγκαστική θρέψη, πόσιµο νερό, τροφή),
διαδερµική, αναπνευστική (αερόλυµα, ατµός, αέριο, σωµατίδιο), άλλο
• επίπεδα δόσης/συγκέντρωσης, αιτιολόγηση επιλογής επιπέδου δόσεων
• διάρκεια και συχνότητα δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• σκεύασµα υπό δοκιµή ουσίας/παρασκεύασµα διατροφής, επιτευχθείσα συγκέντρωση,
σταθερότητα και οµοιογένεια παρασκευάσµατος
• πραγµατικές δόσεις (mg/kg σωµατικού βάρους/ηµέρα) και συντελεστής µετατροπής της
συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας στην τροφή ή στο πόσιµο νερό (ppm) σε
πραγµατική δόση, κατά περίπτωση
Αν επιλεγεί άλλη οδός χορήγησης εκτός της χορήγησης από το στόµα, παροχή
αιτιολόγησης
για µελέτες λήψης της ουσίας µε εισπνοή
• τύπος έκθεσης µε εισπνοή και συνθήκες δοκιµής (π.χ. συσκευή έκθεσης, µέθοδος

έκθεσης («ολόκληρου του σώµατος», «στοµατορρινική» ή «κεφαλική»), δεδοµένα
έκθεσης)
• αναλυτική επαλήθευση συγκεντρώσεων δοκιµής στην ατµόσφαιρα
• µέγεθος σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα, αναφορά µέσης αεροδυναµικής
διαµέτρου µάζας και γεωµετρικής τυπικής απόκλισης ή άλλων προδιαγραφών)
• τύπος ή προετοιµασία σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα)
για δερµατικές µελέτες
• καλυπτόµενη επιφάνεια (π.χ. 10% επιφάνειας σώµατος)
• διαπερατότητα (π.χ. ηµι-διαπερατό)
• συνολικός εφαρµοζόµενος όγκος
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• σχεδιασµός δοκιµής
• λεπτοµέρειες
σχετικά
µε
τη
διαδικασία
ζευγαρώµατος
(αναλογία
αρσενικών/θηλυκών ανά κλουβί, χρονική διάρκεια συνοίκησης, αποδεικτικά
στοιχεία κυήσεως)
• περίοδος έκθεσης πριν το ζευγάρωµα για αρσενικά και θηλυκά (γενεές Ρ και F1)
• προγράµµατα χορήγησης δόσεων, περίοδοι παρατήρησης πριν και µετά τη
χορήγηση δόσεων για γενεές P, F1 και F2, κατά περίπτωση
• τυποποίηση νεογνών (ναι/όχι και αν ναι, πώς και πότε)
• αξιολογούµενες παράµετροι για γενεές P και F1
• διάρκεια και µοντέλο κύκλου οίστρου, εξέταση σπέρµατος, εκτελούµενες κλινικές
παρατηρήσεις και συχνότητα
• αξιολογούµενες παράµετροι για γενεές F1 και F2
• εκτελούµενες κλινικές παρατηρήσεις και συχνότητα, όργανα που εξετάστηκαν
κατά τη νεκροψία, άλλα (π.χ. πρωκτογεννητική απόσταση).
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
Περιγραφή σχετικών ευρηµάτων. Αν δεν προέκυψαν επιδράσεις, ρητή δήλωση «Καµία
επίδραση»
• NOAEL (NOEL) (C) και LOAEL (LOEL) (C) τόσο για αρσενικά όσο και για θηλυκά των
γενεών P, F1 και F2, κατά περίπτωση
• κατώτερες συναφείς τιµές NOAEL (NOEL) (C) και LOAEL (LOEL) (C) για γονική
συστηµική τοξικότητα, αναπαραγωγή (επιδράσεις στη γονιµότητα) και επιδράσεις στους
απογόνους
• πραγµατική ληφθείσα δόση ανά επίπεδο δόσης ανά φύλο, αν είναι γνωστή
• τρέχοντα αποτελέσµατα, κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα, ανά φύλο και γενεά για
κάθε οµάδα δοκιµής µε στατιστικά αποτελέσµατα (κατά περίπτωση):
για ενήλικα ζώα των γενεών P και F1
• αριθµός ζώων κατά την έναρξη της δοκιµής και ζευγαρώµατα
• χρονική στιγµή θανάτου κατά τη διάρκεια της µελέτης ή αν τα ζώα επέζησαν
µέχρι τέλους
• δεδοµένα σωµατικού βάρους για ζώα των γενεών P και F1 που επιλέχθηκαν για
ζευγάρωµα
• σωµατικό βάρος κατά τη θανάτωση και δεδοµένα απόλυτου και σχετικού βάρους
οργάνων για τα γονικά ζώα
• δεδοµένα τοξικής απόκρισης κατά φύλο και δόση, συµπεριλαµβανοµένων
δεικτών ζευγαρώµατος, γονιµότητας, κυήσεως, γέννησης, βιωσιµότητας και
γαλουχίας - στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται οι αριθµοί που
χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό αυτών των δεικτών

• τοξικές ή άλλες επιδράσεις στην αναπαραγωγή, στους γόνους, στη
µεταγεννητική αύξηση
• κλινικές παρατηρήσεις
• αιµατολογικά και κλινικά βιοχηµικά ευρήµατα, αν είναι διαθέσιµα
• επιδράσεις στο σπέρµα
• αριθµός θηλυκών ζώων των γενεών P και F1 µε κανονικό κύκλο και διάρκεια
κύκλου
• διάρκεια κυήσεως (υπολογίζεται από την ηµέρα 0 της εγκυµοσύνης)
• διάστηµα προ της συνουσίας (αριθµός ηµερών µέχρι το ζευγάρωµα και αριθµός
περιόδων οίστρου µέχρι το ζευγάρωµα)
• αριθµός εµφυτεύσεων, ωχρά σωµάτια, µέγεθος γέννας
• αριθµός γεννήσεων εν ζωή και απώλειες µετά την εµφύτευση
• δεδοµένα για λειτουργικές παρατηρήσεις
• ευρήµατα κατά τη νεκροψία
• ιστοπαθολογικά ευρήµατα: φύση και σοβαρότητα
για νεογνά/γέννες της γενεάς F1 και F2
• µέσος αριθµός ζώντων νεογνών (µέγεθος γέννας)
• δείκτης βιωσιµότητας (νεογνά που επιβιώνουν για 4 ηµέρες/συνολικές
γεννήσεις)
• δείκτης επιβίωσης κατά τον απογαλακτισµό
• µέσο βάρος γέννας ή νεογνών
• αριθµός νεογνών µε µακροσκοπικώς ορατές ανωµαλίες
• δεδοµένα για φυσικά επιπολής ορόσηµα σε νεογνά και άλλα δεδοµένα για τη
µεταγεννητική ανάπτυξη
• δεδοµένα για λειτουργικές παρατηρήσεις
• στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων, κατά περίπτωση
Επιπλέον, παροχή δεδοµένων για τυχόν παρατηρήσεις σχετικές µε τη δόση
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης, στην οποία επεξηγείται
επίσης η βιολογική σηµασία των επιδράσεων που παρατηρούνται σε ζώα, καθώς και, αν
απαιτείται, η σηµασία για τον άνθρωπο. Συµπερίληψη, κατά περίπτωση, περίληψης
παραγόντων σύγχυσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών αναπαραγωγικής τοξικότητας και τοξικότητας σε απογόνους σε
σχέση µε τη γονική τοξικότητα και την (πρόταση για) ταξινόµηση για την αναπαραγωγή
(γονιµότητα) στην ενότητα ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης
στην ενότητα συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την αναπαραγωγική τοξικότητα περιέχονται στα
εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7.α, Ενότητα R.7.6

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.8
7.8.1

VIII, IX και X
8.7

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή,
αρχείο περίληψης παραµέτρου
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

E.7.9
E.7.9.2

5.6. Τοξικότητα στην ανάπτυξη/τερατογένεση
Υλικά και µέθοδοι
Τύπος δοκιµής (τοξικότητα στην ανάπτυξη, ανίχνευση, συνδυασµός, άλλη)
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• οδός χορήγησης – από το στόµα (αναγκαστική θρέψη, πόσιµο νερό, τροφή),
διαδερµική, αναπνευστική (αερόλυµα, ατµός, αέριο, σωµατίδιο), άλλο
• διάρκεια δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• επίπεδα δόσης/συγκέντρωσης, αιτιολόγηση επιλογής επιπέδου δόσεων
• διάρκεια και συχνότητα δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• σκεύασµα υπό δοκιµή ουσίας/παρασκεύασµα διατροφής, επιτευχθείσα συγκέντρωση,
σταθερότητα και οµοιογένεια παρασκευάσµατος
• πραγµατικές δόσεις (mg/kg σωµατικού βάρους/ηµέρα) και συντελεστής µετατροπής της
συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας στην τροφή ή το πόσιµο νερό (ppm) σε
πραγµατική δόση, κατά περίπτωση
• λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ζευγαρώµατος ή έγχυσης σπέρµατος
• ιστορικά στοιχεία ελέγχου, αν είναι διαθέσιµα
για µελέτες λήψης της ουσίας µε εισπνοή
• τύπος έκθεσης µε εισπνοή και συνθήκες δοκιµής (π.χ. συσκευή έκθεσης, µέθοδος
έκθεσης («ολόκληρου του σώµατος», «στοµατορρινική» ή «κεφαλική»), δεδοµένα
έκθεσης)
• αναλυτική επαλήθευση συγκεντρώσεων δοκιµής στην ατµόσφαιρα
• µέγεθος σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα, αναφορά µέσης αεροδυναµικής
διαµέτρου µάζας και γεωµετρικής τυπικής απόκλισης ή άλλων προδιαγραφών)
• τύπος ή προετοιµασία σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα)
για δερµατικές µελέτες
• καλυπτόµενη επιφάνεια (π.χ. 10% επιφάνειας σώµατος)
• διαπερατότητα (π.χ. ηµιδιαπερατό επίθεµα)
• συνολικός εφαρµοζόµενος όγκος
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
Περιγραφή σχετικών ευρηµάτων. Αν δεν προέκυψαν επιδράσεις, ρητή δήλωση «Καµία
επίδραση»

•
•
•
•

NOAEL (NOEL) (C) και LOAEL (LOEL) (C) για µητρική τοξικότητα
NOAEL (NOEL) και LOAEL (LOEL) για τοξικότητα στην ανάπτυξη
πραγµατική ληφθείσα δόση ανά επίπεδο δόσης ανά φύλο, αν είναι διαθέσιµη
τρέχοντα δεδοµένα για µητέρες και έµβρυα (ή απογόνους) µε επίπεδα δόσης, κατά
προτίµηση σε µορφή πίνακα, για κάθε οµάδα δοκιµής µε στατιστικά αποτελέσµατα
(κατά περίπτωση):
για µητέρες (ανά δόση)
• αριθµός εγκύων και µη εγκύων µητέρων
• αριθµός µητέρων µε αποβολές, πρόωρους τοκετούς, θνησιγένεια,
απορροφήσεις ή/και νεκρά διαµορφωµένα έµβρυα
• θνησιµότητα και ηµέρα θανάτου
• κλινικά συµπτώµατα: περιγραφή, σοβαρότητα, χρόνος εµφάνισης και διάρκεια
• αιµατολογικά και κλινικά βιοχηµικά ευρήµατα, αν είναι διαθέσιµα
• µέσος αριθµός εµφυτεύσεων, ζώντα διαµορφωµένα έµβρυα (νεογνά),
απορροφήσεις (πρώιµες και όψιµες), νεκρά διαµορφωµένα έµβρυα και
θνησιγένεια ανά γέννα (µε εµφυτεύµατα)
• απώλειες προ και µετά την εµφύτευση : αριθµός και ποσοστό
• αριθµός ωχρών σωµατίων
• διάρκεια κυήσεως
• σωµατικό βάρος, µεταβολή σωµατικού βάρους και βάρους κυοφορουσών
µητρών συµπεριλαµβανοµένης, προαιρετικά, της µεταβολής σωµατικού βάρους
διορθωµένης βάσει του βάρους των κυοφορουσών µητρών
• µεταβολές βάρους σε άλλα όργανα, αν είναι διαθέσιµες
• ιστοπαθολογικά ευρήµατα: φύση και σοβαρότητα
• ευρήµατα κατά τη νεκροψία συµπεριλαµβανοµένου του βάρους κυοφορουσών
µητρών
για έµβρυα /απογόνους (ανά δόση)
• µέσος αριθµός και ποσοστό ζώντων απογόνων
• αναλογία µεταξύ φύλων
• µέσο βάρος σώµατος διαµορφωµένων εµβρύων/νεογνών ανά φύλο και
ανεξαρτήτως φύλου
• εξωτερικές, σκελετικές και δυσπλασίες του µαλακού ιστού και άλλες σχετικές
αλλοιώσεις
• αριθµός και ποσοστό διαµορφωµένων εµβρύων και γεννών µε παραµορφώσεις
(συµπεριλαµβανοµένων καχεκτικών νεογνών) ή/και αλλοιώσεις, καθώς και
περιγραφή και κρούσµατα παραµόρφωσης και βασικής αλλοίωσης (ή/και
υστέρησης)
• κριτήρια κατηγοριοποίησης εξωτερικών, σκελετικών και δυσπλασιών του µαλακού
ιστού, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές αλλοιώσεις
Επιπλέον, παροχή δεδοµένων για τυχόν παρατηρήσεις σχετικές µε τη δόση.

Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης, η οποία εξηγεί επίσης τη
βιολογική σηµασία των επιδράσεων που παρατηρούνται σε ζώα, καθώς και, αν
απαιτείται, τη σηµασία τους για τον άνθρωπο. Συµπερίληψη, κατά περίπτωση, περίληψης
παραγόντων σύγχυσης που µπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών αναπαραγωγικής τοξικότητας και τοξικότητας στους απογόνους
σχετικά µε τη γονική τοξικότητα και την (πρόταση για) ταξινόµηση για την αναπαραγωγή

(γονιµότητα) στην ενότητα ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης
στην ενότητα συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την τοξικότητα στην ανάπτυξη περιέχονται στα
εξής έγγραφα:
•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7.α, Ενότητα R.7.6

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.8
7.8.2

IX και X 8.7.2

Τίτλος παραµέτρου
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή,
αρχείο περίληψης παραµέτρου
Τοξικότητα στην
ανάπτυξη/τερατογένεση

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.9
E.7.9.3

5.7. Καρκινογένεση
Υλικά και µέθοδοι
• τύπος δοκιµής (π.χ. δια βίου βιοδοκιµασία, έναρξη/προώθηση, διαγονιδιακή, σε νεογνά
ποντίκια ή άλλη)
Ζώα δοκιµής
• είδος/ποικιλία/φύλο
• αριθµός ζώων ανά φύλο ανά δόση
• ηλικία και βάρος κατά την έναρξη της µελέτης
Χορήγηση/έκθεση
• οδός χορήγησης – στοµατική (αναγκαστική θρέψη, πόσιµο νερό, τροφή), δερµατική,
αναπνευστική (αερόλυµα, ατµός, αέριο, σωµατίδιο), άλλο
• διάρκεια δοκιµής/περίοδος έκθεσης
• επίπεδα δόσης/συγκέντρωσης, αιτιολόγηση επιλογής επιπέδου δόσεων
• συχνότητα αγωγής
• οµάδα µαρτύρων και αγωγή
• περίοδος παρατήρησης µετά την έκθεση
• φορέας: ταυτοποίηση, χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση και όγκος, αιτιολόγηση
επιλογής φορέα (αν είναι άλλος από το νερό)
• σκεύασµα υπό δοκιµή ουσίας/παρασκεύασµα διατροφής, επιτευχθείσα συγκέντρωση,
σταθερότητα και οµοιογένεια παρασκευάσµατος
• πραγµατικές δόσεις (mg/kg σωµατικού βάρους/ηµέρα) και συντελεστής µετατροπής της
συγκέντρωσης της υπό δοκιµή ουσίας στην τροφή ή το πόσιµο νερό (ppm) σε
πραγµατική δόση, κατά περίπτωση
• δορυφορικές οµάδες και λόγοι προσθήκης τους
για µελέτες λήψης της ουσίας µε εισπνοή
• τύπος έκθεσης µε εισπνοή και συνθήκες δοκιµής (π.χ. συσκευή έκθεσης, µέθοδος
έκθεσης («ολόκληρου του σώµατος», «στοµατορρινική» ή «κεφαλική»), δεδοµένα
έκθεσης)
• αναλυτική επαλήθευση συγκεντρώσεων δοκιµής στην ατµόσφαιρα
• µέγεθος σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα, αναφορά µέσης αεροδυναµικής
διαµέτρου µάζας και γεωµετρικής τυπικής απόκλισης ή άλλων προδιαγραφών)
• τύπος ή προετοιµασία σωµατιδίων (για µελέτες µε αερολύµατα)

για δερµατικές µελέτες
• καλυπτόµενη επιφάνεια (π.χ. 10% επιφάνειας σώµατος)
• διαπερατότητα (π.χ. ηµιδιαπερατό επίθεµα)
• συνολικός εφαρµοζόµενος όγκος
• αφαίρεση υπό δοκιµή ουσίας (π.χ. νερό ή διαλύτης)
• στατιστικές µέθοδοι
Αποτελέσµατα και συζήτηση
Περιγραφή σχετικών ευρηµάτων. Αν δεν προέκυψαν επιδράσεις, ρητή δήλωση
«Καµία επίδραση»
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται κατά προτίµηση σε µορφή πίνακα, κατά περίπτωση
• θνησιµότητα και χρόνος θανάτου (αναφορά αριθµού νεκρών ζώων ανά φύλο και ανά
δόση και χρόνος θανάτου)
• κλινικά συµπτώµατα
• αύξηση σωµατικού βάρους
• κατανάλωση τροφής/νερού
• οφθαλµολογική εξέταση
• κλινική χηµεία
• αιµατολογία
• ουρινανάλυση
• βάρος οργάνων
• ευρήµατα κατά τη νεκροψία: φύση και σοβαρότητα
• ιστοπαθολογικά ευρήµατα: φύση και σοβαρότητα
• δεδοµένα εµφάνισης όγκων ανά φύλο, δόση και τύπο όγκου
• δεδοµένα τοξικής απόκρισης ανά φύλο και δόση
• χρόνος µέχρι την εµφάνιση των όγκων (για όγκους του δέρµατος και διά της δερµατικής
οδού: αναφορά µέσου χρόνου µέχρι την εµφάνιση του όγκου ή χρόνου µέχρι την
εµφάνιση του πρώτου όγκου ή άλλου µέτρου)
• στατιστικά αποτελέσµατα (εκτός αν έχουν περιγραφεί ήδη µε αποτελέσµατα των
συγκεκριµένων παραπάνω δοκιµών)
Γενικές παρατηρήσεις, συνηµµένα
Παροχή τοξικολογικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της µελέτης, η οποία εξηγεί επίσης τη
βιολογική σηµασία των επιδράσεων που παρατηρούνται σε ζώα, καθώς και, αν
απαιτείται, τη σηµασία για τον άνθρωπο. Συµπερίληψη, κατά περίπτωση, περίληψης
παραγόντων σύγχυσης που µπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της µελέτης.
Συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρεκκλίσεων από την κατευθυντήρια οδηγία.
Περίληψη και συµπέρασµα αιτούντος
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση στην ενότητα
ερµηνεία αποτελεσµάτων, καθώς και συµπέρασµα της µελέτης στην ενότητα
συµπεράσµατα.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την καρκινογένεση περιέχονται στα εξής
έγγραφα:
• Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7.α, Ενότητα R.7.7.8
• Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.7
7.7

X 8.9.1

Τίτλος παραµέτρου
Καρκινογένεση, αρχείο περίληψης
παραµέτρου
Καρκινογένεση

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID
E.7.8
E.7.8.2

5.8. Τοξικοκινητική
Για τις ουσίες που παρασκευάζονται/εισάγονται σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως
απαιτείται τοξικοκινητική αξιολόγηση που βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα.
Η τοξικοκινητική αξιολόγηση µπορεί να βασίζεται είτε σε (i) πληροφορίες από τοξικοκινητική
µελέτη αν είναι ήδη διαθέσιµη είτε σε (ii) θεωρητική εκτίµηση που λαµβάνει υπόψη/βασίζεται
στις φυσικοχηµικές ιδιότητες της ουσίας και στα δεδοµένα από τις διαθέσιµες µελέτες in vivo
και in vitro, καθώς και σε άλλες σχετικές πληροφορίες για ανάλογες ουσίες. Οι πληροφορίες
που παρέχονται στην παρούσα ενότητα είναι πολύ σηµαντικές για την ερµηνεία των
παρατηρήσεων που πραγµατοποιούνται στις δοκιµές επαναλαµβανόµενης δόσης
τοξικότητας, καθώς και για την εκτίµηση κινδύνου όταν απαιτούνται εκτιµήσεις δερµατικής και
στοµατικής έκθεσης.
Αν µια τοξικοκινητική µελέτη είναι διαθέσιµη, συνιστάται στους καταχωρίζοντες να
ακολουθούν το µοντέλο ουσιαστικής περίληψης µελέτης για τη φαρµακοκινητική, όπως
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 του Εγχειριδίου διερεύνησης χηµικών προϊόντων HPV στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oecd.org/dataoecd/13/17/36045066.pdf. Επιπλέον, τα
σχετικά µέρη του µοντέλου IUCLID πρέπει να συµπληρώνονται µε όσο το δυνατόν
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Αν µια τοξικοκινητική µελέτη δεν είναι διαθέσιµη, συµπεριλαµβάνονται στοιχεία όπως χηµική
δοµή, µοριακό βάρος, φυσική µορφή, µέγεθος σωµατιδίων, πίεση ατµών, διαλυτότητα στο
νερό, LogP, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την υδρόλυση. Χρήσιµες πληροφορίες
µπορούν επίσης να αντληθούν από στοιχεία αναφορικά µε τις σχέσεις δοµής-δραστικότητας
(SAR) και από πληροφορίες για ανάλογες ουσίες, δηλ. τι είναι γνωστό σχετικά µε την
απορρόφηση, την κατανοµή, το µεταβολισµό και την απέκκριση παρόµοιων ουσιών.
Θα πρέπει να εξετάζονται παρατηρήσεις σε σχέση µε τοπικές και συστηµικές επιδράσεις σε
µελέτες τοξικότητας και να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές στην τοξικότητα για διαφορετικές
οδούς έκθεσης. Πρέπει να εξετάζεται επίσης το δυναµικό βιοαποδόµησης και η επιρροή της
µεταβολικής ενεργοποίησης στη δραστικότητα της ουσίας όπως παρατηρείται σε δοκιµασίες
µεταλλαξιγένεσης in vitro.
Παραποµπή σε άλλα έγγραφα καθοδήγησης του ECHA
•

Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την τοξικοκινητική περιέχονται στα εξής
έγγραφα:

•

Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, Τόµος 4: Κεφάλαιο 7.α, Ενότητα R.7.12

•

Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη του IUCLID 5 στα ακόλουθα κεφάλαια:

Ενότητα
IUCLID

Παράρτηµα
REACH

7.1.1

VIII 8.8

Τοξικοκινητική, βασική

E.7.2.2

7.1.2

VIII 8.8

Απορρόφηση από το δέρµα

E.7.2.3

Τίτλος παραµέτρου

Κεφάλαιο Εγχειριδίου
Τελικού Χρήστη IUCLID

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το επίπεδο ανάλυσης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή των
υποστηρικτικών µελετών συνήθως αποφασίζεται κατά περίπτωση.
Για παράδειγµα, οι αναλυτικές περιγραφές είναι πρακτικές αν οι υποστηρικτικές µελέτες
χρησιµοποιούνται για να ενισχύσουν τη βασική µελέτη έναντι αντικρουόµενων
αποτελεσµάτων από λιγότερο έγκυρες µελέτες. Στην περίπτωση αυτή, η µελέτη
επισηµαίνεται ως «disregarded» (παραβλεφθείσα) και για να συνταχθεί το αρχείο µελέτης
παραµέτρου θα πρέπει να παρέχονται στα σχετικά πεδία του IUCLID λεπτοµερείς
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία, τα υλικά δοκιµής, καθώς και τα
αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της µελέτης. Θα πρέπει επίσης να αποδεικνύεται κατά
πόσον πληρούνται τα επιµέρους κριτήρια εγκυρότητας, ποιότητας ή επαναληψιµότητας της
µελέτης όπως καθορίζεται στην περιγραφή της αντίστοιχης µεθόδου δοκιµής (ΕΕ ή ΟΟΣΑ).
Στο πεδίο «Applicant’s summary and conclusions» (Περίληψη και συµπεράσµατα αιτούντος)
του αρχείου µελέτης παραµέτρου θα πρέπει να διευκρινίζεται 1) κατά πόσον πληρούνται τα
κριτήρια εγκυρότητας και 2) ποια συµπεράσµατα συνάγονται από τα υποκείµενα δεδοµένα.
Για να αναφέρει µια περίληψη µελέτης στο IUCLID 5, ο καταχωρίζων πρέπει να επιλέξει
«basic fields» (βασικά πεδία) στην κεφαλίδα του αρχείου µελέτης παραµέτρου. Για να
συµπληρώσει τα κατάλληλα πεδία του IUCLID, πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που
1
παρέχονται στο Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη IUCLID .
Σηµειώνεται πως παρότι το µοντέλο περίληψης µελέτης (βασικά πεδία) περιέχει λιγότερα
πεδία προς συµπλήρωση σε σύγκριση µε το µοντέλο ουσιαστικής περίληψης µελέτης (όλα τα
πεδία), και εδώ πρέπει να παρέχονται επαρκώς αναλυτικές πληροφορίες έτσι ώστε να
επιτρέπεται σε ένα τεχνικά καταρτισµένο άτοµο να αξιολογήσει τη σηµασία της µελέτης χωρίς
να χρειάζεται να ανατρέξει στην πλήρη έκθεση της µελέτης.

1 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/iuclid_en.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Συνηµµένο 1: παράδειγµα ΟΠΜ στο IUCLID σχετικά µε τη
βιοαποδόµηση
Παράδειγµα ουσιαστικής περίληψης µελέτης σχετικά µε την άµεση βιοαποικοδοµησιµότητα
στο νερό: δοκιµασία ανίχνευσης της υπό δοκιµή ουσίας A (CAS: 000-00-0, EC: 000-000-00).
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Συνηµµένο 2: Παράδειγµα ΟΠΜ στο IUCLID σχετικά µε τη
βραχυπρόθεσµη τοξικότητα στα ψάρια
Παράδειγµα ουσιαστικής περίληψης µελέτης σχετικά µε τη βραχυπρόθεσµη τοξικότητα της
υπό δοκιµή ουσίας στα ψάρια (CAS: 000-00-0, EC: 000-000-00)
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