
OECD:n kemikaalien 
testiohjelma ja 3R 
periaatteet

Matti Leppänen
OECDn testiohjelman kansallinen koordinaattori
Suomen ympäristökeskus
Fincopa webinaari 7.12.2021



2

Esitys: Johannes Schwan and André Conrad, German Environment Agency) 



https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecd-guidelines-
testing-chemicals-related-documents.htm

OECDn kemikaalien testiohjeohjelma

● Kemikaalien vaarallisuuden arviointi ihmiselle ja ympäristölle
• Viranomaisten lainsäädännölliset tarpeet

● Eri lainsäädännölliset alueet
● OECD organisoi ja tarjoaa foorumin uusien testiohjeiden 

kehittämiseen ja vanhojen päivittämiseen
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OECD sihteeristö ja kansalliset koordinaattorit

OECDn kemikaalien testiohjeohjelma

● Testiohjeet
• Test Guidelines (TG), Guidance Documents (GD)
• Vapaasti ladattavissa
• Uusin tieteellinen tieto, 3R tärkeässä osassa

● EUn testimenetelmäasetus (EY/440/2008)
● Luokittelu ja rekisteröinti EU-alueella

• CLP ja REACH
• Testivaatimukset tuontimäärien ja tuotannon mukaan (1-1000 

t/v)
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Jäsenmaan
Ohje-ehdotus
(SPSF)

Asiantuntijaryhmä

Validaatiodata

OECD sihteeristö
Draft testiohje

Valmis TG, GD
Ohjeen hyväksyntä; WNT

Ylemmän OECD-tason hyväksyntä

Testimenetelmäaihe
(sidosryhmä, jäsenmaa)

Kansalliset koordinaattorit +BIAC, 
ICAPO
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Eläinten hyvinvointi
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“…every effort should be made to discover, develop and validate
alternative testing systems”



MAD; Mutual Acceptance of Data

Miten 3R tavoitteet näkyvät OECD 
ohjelmassa (1/4)?

● Testitulokset päteviä eri 
lainsäädännöllisillä alueilla

● Ei tarvitse toistaa testejä
● Säästää koe-eläimiä ja resursseja

• OECD: 309 milj.€/2019
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Vaihtoehtoiset menetelmät

Miten 3R tavoitteet näkyvät OECD 
ohjelmassa (2/4)?

● Vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen
● IATA; olemassa olevan tiedon yhdistäminen uuteen dataan

• [(Q)SAR, read-across, in chemico, in vitro, ex vivo, in vivo] or omic technologies (e.g.
toxicogenomics).

● QSAR toolbox
• Ilmainen ohjelma kemikaalien screenaukseen ja arvioimiseen. Täydentää muita

testitietoja. ECHAn ja OECDn kehittämä työkalu.

• http://www.qsartoolbox.org/ 8



AOP; Adverse Outcome Pathway

Miten 3R tavoitteet näkyvät OECD 
ohjelmassa (3/4)?

● AOP ohjelma 2012
● Tavoitteena kuvata kemikaalien vaikutusmekanismeja 

molekyylitasolta eliö ja jopa populaatioihin asti
● In vitro testien vaikutusten ymmärtäminen eliötasolla
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Miten 3R tavoitteet näkyvät OECD 
ohjelmassa (4/4)?
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● Käytännön ohjeita; GIVIMP
● NAMs; New Approach Methodology

• ECHA 2016: …include toxicological methods that serve 
as (replacement, reduction or refinement) alternatives 
to animal testing (e.g. in silico, in chemico and in vitro 
methods)

• US EPA 2018: ”alternative test methods and strategies 
to reduce, refine or replace vertebrate animal testing”



● Kalan alkiotesti osaksi kalan akuuttia kynnysarvotestiä (GD126)
● DRP; selvitys riittäisikö vain yksi kontrolli (liuotin) kalatesteissä?
● Kalojen käyttäytyminen akuuttina mittarina (vaihtoehtoinen 

vaste)
● Human health section: 
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Aktiiviset projektit ja 3R

An in chemico Method

Test Using the Reconstructed Human Epidermis
In vitro genotoxicity test

LbL-3D Skin model

SkinEthic™ Human Corneal
Epithelium

Vitrigel-Eye Irritancy Test Method

IL-8 Lu assay

IL-2 Luc assay



Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing and Assessment 

In vitro -> in vivo vastaavuus?
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Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing and 
Assessment 

In vitro -> in vivo vastaavuus?

● Haastavaa yhdistää in vitro data in vivo tasolle asti
• Toimii ehkä parhaiten reseptorivälitteisessä hormonitesteissä
• Ohjaavat feed-back mekanismit kudosten välillä puuttuvat
• Lajien väliset erot

● Konsensus puuttuu; riittääkö in vitro data luokittelemaan 
kemikaalin hormonihäiritsijäksi

● Suojella vai ennustaa?
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Kiitos
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