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Štandardný test (K2Cr2O7)
STN 838303; STN EN ISO 757742



Koncentrácia pre základný test – navrhuje sa 
na základe orientačného testu

ln k =
ln

C2

C1

n - 2

C2 = min. konc. so 100% úhynom

C1 = max. konc. s nulovým úhynom
n = počet riedení
k = koeficient, ktorým sa opakovane delí  

konc. C2 ⇒ geometrický rad

alebo
sa vychádza z odhadnutej EC50 hodnoty z 
orientačného testu ⇒ geometricky rastúci rad 
koncentrácií okolo predpokladanej EC50 hodnoty



VALIDIFIKÁCIA VÝSLEDKOV
- štandardný test  reprodukovateľnosť výsledkov

platnosť výsledkov - výsledky sa považovali za platné 
ak analýza každej koncentrácie 
nevykazovala smerodajnú 
odchýlku od priemeru väčšiu ako 
20%. Percento imobilizácie alebo 
úhynu jedincov v kontrole ≤ 10%

Pri Daphnia magna a bentose sa EC50 vyhodnocovali pre 
každý paralelný test zvlášť a potom sa z nich vypočítal 
aritmet. priemer – jednotlivé EC50 hodnoty v paralelkách sa 
nesmeli od seba líšiť viac ako 30%
Pri Sinapis alba smerodajné odchýlky pre dĺžku koreňa 
každej vzorky nesmeli byť väčšie ako 2x smerodajná 
odchýlka kontroly

D. magna, bentos, riasy



ŠTATISTICKÉ HODNOTENIE VÝSLEDKOV
Všetky normy uvádzajú ako dostatočný počet 
opakovaní n = 3
Iba v prípade, že sa hodnotí len účinnosť jednej 
koncentrácie je potrebné robiť 6 opakovaní pre 
test aj kontrolu
Viac opakovaní sa vyžaduje aj pre stanovovaní 
NOEL a LOEC koncentrácie – normy odporúčajú 
5 opakovaní

Zvýšenie počtu opakovaní rovnako aj zvýšenie 
počtu testovaných koncentrácií vedie ku 
zvýšeniu presnosti výsledkov



Štatistické hodnotenie preukaznosti rozdielov 
sa robí podľa odporúčania normami ANOVA 
testom, Dunnett-testom, Williams-testom alebo 
t-testom

ECx hodnoty sa vypočítavajú pomocou regresnej 
analýzy alebo probitovou metódou. Každá ECx
hodnota musí byť doplnená 95%-ným intervalom 
spoľahlivosti CI, ktorý udáva veľkosť rozptylu 
stanovenej ECx hodnoty.



VALIDIFIKÁCIA LABORATÓRIÍ

Porovnateľná reprodukovateľnosť výsledkov 
medzi jednotlivými laboratóriami = 50 %         
(46 laboratórií)

Variačný koeficient v jednom laboratóriu = 30 %, 
ale len pokiaľ sa pracuje s jedným kmeňom



POŽIADAVKY NA EKOTOXIKOLOGICKÉ 
TESTY

STN 838303 (1999) – Skúšanie nebezpečných 
vlastností odpadov. Ekotoxicita

Zákon o chemických látkach a prípravkoch (2001)



ZÁVER

Ekotoxikologické metódy nie sú metódami 
exaktnými (vychádzajúcimi z presne známych 
reakcií), ale sú to uzančné metódy ⇒ rovnaké 
chyby vo všetkých laboratóriách

Validifikácia sa robí okružnými testami pre 
konktrétne normy



V súčasnosti sa pripravuje špeciálna ISO norma
“The analysis of aquatic toxicity data” na 
stanovenie neistôt v ekotoxikológii a jej súčasťou 
bude aj špeciálny program DEBtox, na ktorom sa 
ekotoxikológovia dohodli – eliminácia neistôt z 
rôznych spôsobov vyhodnocovania výsledkov

http:\\www.bio.vu.nl/thb/deb/deblab/debtox
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