
TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK IRÁNYELVEI ÉS 
AZOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ IN VITRO SZEM 

ÉS A BŐR IRRITÁCIÓS VIZSGÁLATOK 
TERVEZÉSE SORÁN



Történelmi áttekintés

 1933 szempilla festék „Lash-Lure” (további 5 év, nincs lefoglalási jog.)

 1944 Draize teszt bevezetése

 1959 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) iránymutatás 

 2005 ECVAM kongresszus az  in vitro módszerek kiválasztásáról

 2007 REACH rendelet 

 2009 kozmetikai termékek állatkísérleti tilalma

Megjegyzés:

ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods): Az Alternatív Módszerek Validálásának
Európai Központja.



Napjaink meghatározó irányelvei a szem és a bőr irritáció 
meghatározása tekintetében

A REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) rendelet :

A rendelet célja:

 EU vegyiparának versenyképességének javítása

 emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása

Milyen vegyi anyagokara vonatkozik:

 Valamennyi vegyi anyagra vonatkozik amelynek az évi gyártási vagy behozatali
mennyisége meghaladja az egy tonnát



Napjaink meghatározó irányelvei a szem és a bőr irritáció 
meghatározása tekintetében

Állatkísérletek:

A rendelet célja a szükségtelen állatkísérletek elkerülése, melyet a következő módokon
próbál érvényesíteni:

 Adatmegosztás: Ugyanazt az anyagot előállító vagy importáló vállalatoknak meg kell
osztaniuk az anyag lényegi tulajdonságaira vonatkozó információkat. Ugyanazt a vegyi
anyagot regisztráló vállalatoknak meg kell osztaniuk a gerinces állatokon végzett
kísérleti eredményeit.

 Kereszthivatkozás: a hasonló anyagok releváns információi felhasználhatók 

 ECHA adatközlés: meglévő adatok nyilvánossá tétele (IUCLID)

 QSAR : matematikai modell, kémia szerkezete alapján tesz becslést a vizsgálat
vegyület várható biológia hatására

 In vitro technikák: OECD 431, 438, 439, 492 stb.

Megjegyzés:

ECHA (European Chemical Agency): Európai Vegyianyag Ügynökség



Napjaink meghatározó irányelvei a szem és a bőr irritáció
meghatározása tekintetében

AZ EURÓPAI PARLAMENT 1223/2009/EK RENDELETE

Állatkísérleti tilalom bevezetése:

 2009. március 11 : minden nemű állatkísérlet tilalma, kivétel az ismételt dózis-
toxicitási, a reproduktív toxicitási és a toxiko-kinetikai vizsgálatok

 2013. március 11 : a reproduktív toxicitási és a toxiko-kinetikai vizsgálatok tilalmának
bevezetése

Eltérés (felmentés) a tilalomtól:

 az összetevőt széles körben használják, és az hasonló funkció ellátására alkalmas más
összetevővel nem helyettesíthető

 állatkísérletek szükségességét megindokolták (nincs alternatív eljárás)

Állatkísérletekről szóló éves jelentés:

 az alternatív módszerek kifejlesztése, validálása és jogi elfogadása terén elért haladás

 Kozmetikai termékekkel kapcsolatos állatokan végzett vizsgálatok száma, típusa



Vegyi anyagok bőr irritációs vizsgálatának tervezése
A tervezés folyamat három fő elemre bontható:

1. Már meglévő vizsgálati és nem vizsgálati eredmények használata:

Megjegyzés:

C&L (classification and labelling): osztályozás és címkézés

WoE: (Weight of Evidence): Bizonyítékok súlya

NC: Nem osztályozható (nincs sem irritáló sem korrozív hatás)

Cat. 1: Kategória 1

Már meglévő emberi bőr irritációs adatok, in vivo (OECD 
404) és in vitro vizsgálati eredmények

Már meglévő de az OECD által nem elfogadott in vivo
(eredeti Draize teszt) és in vitro módszerek eredményei

Fizikai- kémiai tulajdonságok

C&L or NC

C&L or NC

C&L or Cat. 1

Kereszthivatkozás és QSAR modellek C&L or NC

WoE

Ha szük. 

WoE

WoE

WoE



Vegyi anyagok bőr irritációs vizsgálatának tervezése

2. A bizonyitékok súlya (Weight of Evidence):

A bizonyítékok súlya (WoE) az összes elérhető információk 
alapján

A legvalószínűbb veszély meghatározás a bizonyítékok súlya 
alapján

Ha nincs osztályozási döntés (C&L) az egyes modulokból

Korrozív/irritációs hatás 
várható

Korrozív/irritációs hatás 
nem várható

Ha nincs osztályba sorolás a WoE alapján

C&L or
NC

Megfelelő és 

elegendő biz.

Megjegyzés:
C&L (classification and labelling): osztályozás és címkézés
WoE: (Weight of Evidence): Bizonyítékok súlya
NC: Nem osztályozható (nincs sem irritáló sem korrozív hatás)



Vegyi anyagok bőr irritációs vizsgálatának tervezése

3. In vitro és in vivo vizsgáltok és eredményeik értékelése:

Korrozív/irritációs hatás várható Korrozív/irritációs hatás nem várható
TOP-DOWN Megközelítés BOTTOM-UP Megközelítés

In Vitro bőr korróziós 
vizsgálat

(OECD 430, 431 és 435)

Cat. 1 vagy 
Sub-cat. 1A 
vagy 1B/C

Nem korrozív

In Vitro bőr irritációs 
vizsgálat  

(OECD 439)
NC

In Vitro bőr irritációs
vizsgálat  

(OECD 439)

In Vitro bőr korróziós 
vizsgálat

(OECD 430 431 és 435)

Irritáló

Cat.2 Cat. 2

Nem irritáló

NC Cat.1 vagy Sub-cat. 1A vagy 
1B/1C

Korrozív

Megjegyzés:
NC: Nem osztályozható (nincs sem irritáló sem korrozív hatás)
Cat. 2: Kategória 2
Cat. 1: Kategória 1



Vegyi anyagok szem irritációs vizsgálatának tervezése

A tervezés folyamat három fő elemre bontható:

1. Már meglévő vizsgálati és nem vizsgálati eredmények használata:

Megjegyzés:

C&L (classification and labelling): osztályozás és címkézés
WoE: (Weight of Evidence): Bizonyítékok súlya
1: Estleg felhasználható az osztályozás és címkézés során az eredmény
2: Adott esetben keverékek osztályozása és címkézése lehetséges, a QSAR modell a WoE során alkalmazható

Már meglévő emberi szem irritációs adatok, in vivo (OECD 405) 
és in vitro vizsgálati eredmények

Már meglévő de az OECD által nem deklarált in vivo (eredeti 
Draize teszt és LVET) és in vitro (HET-CAM eljárás) módszerek 

eredményei

Már meglévő emberi bőr korróziós adatok, in vivo és in vitro
bőr korróziós eredmények

Fizikai- kémiai tulajdonság (pH≤2 vagy pH≥11.5)

C&L or NC

C&L1 or WoE

Category 1

C&L1 or WoE

Kereszthivatkozás és QSAR modellek C&L2 or NC



Vegyi anyagok szem irritációs vizsgálatának tervezése

2. A bizonyitékok súlya (Weight of Evidence):

A bizonyítékok súlya (WoE) az összes elérhető információk 
alapján

A legvalószínűbb veszély meghatározás a bizonyítékok súlya 
alapján

Ha nincs osztályozási döntés (C&L) az egyes modulokból

Korrozív/irritációs 
hatás várható

Korrozív/irritációs hatás 
nem várható

Ha nincs osztályba sorolás a WoE alapján

C&L 
or NC

Megfelelő és 

elegendő biz.

Megjegyzés:

C&L (classification and labelling): osztályozás és címkézés
WoE: (Weight of Evidence): Bizonyítékok súlya



Vegyi anyagok szem irritációs vizsgálatának tervezése
3. In vitro és in vivo vizsgáltok és eredményeik értékelése:

Korrozív/irritációs hatás várható Korrozív/irritációs hatás nem várható
TOP-DOWN Megközelítés BOTTOM-UP Megközelítés

In Vitro teszt súlyos irritáló 
hatás kimutatására  
(OECD 437 és 438)

Cat. 1

Non-Cat. 1

In Vitro teszt nem irritáló 
hatás kimutatására  

(OECD 492)
NC

In Vitro teszt nem irritáló 
hatás kimutatására  

(OECD 492)

In Vitro teszt súlyos irritáló 
hatás kimutatására  
(OECD 437 és 438)

Irritáló vagy korrozív

NC Cat. 1

WoE értékelés az új in vitro eredmény és a már meglévő adatok  alapján

Irritáló feltehetően Non-Cat.1

WoE

C&L 
or NC

További nem OECD in vitro tesztek és vagy legvégső esetben in vivo teszt  C&L 
or NC

Ha nincs osztályozás és címkézés (C&L) a bizonyítékok súlya (WoE) alapján

OECD 492B



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
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