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Vigtigste emner - dengang

• Faldende sædkvalitet? 
• Brystkræft?
• Kemiske stoffer med 

østrogenlignende virkning?

• Opdages med regulatoriske 
testmetoder?



Nu: Flere effekter og mekanismer
• Nedsat sædkvalitet 
• Brystkræft
• Nedsat frugtbarhed

DK bidrag: Skakkebæks gruppe og DFVF laboratorieforsøg

Nu: Påvirkning af fostre og børn

• Misdannelser af kønsorganer 
• Tidlig pubertet hos pigebørn
• Effekter på adfærd og hjernen



Regulatoriske testmetoder?
OECD Test Guidelines => EU Guidelines
• 28 dages forsøg, voksne dyr: nej
• Prenatal Developmental Toxicity Study (TG 414): nej
• Et-generationsforsøg (TG 415): måske?
• To-generationsforsøg (TG 416): ja, måske

Brug for:
• Forbedring med følsomme effektmål
• Ny guideline for effekter på hjernens udvikling
• Udvikling af QSAR, in vitro og in vivo screening



In vitro screening 
• Screening
• Hurtigt, billigt
• Ingen eller få dyr

• Mekanisme 
• Positive: Mistanke om effekt
• Negativ: Ikke frikende – andre mekanismer

• Regulatoriske testmetoder – validering i gang

DK bidrag: DFVF deltager 



Udvikling af in vitro assays i OECD regi

Binding ER Recomb. ERα rat uterus cytosol nej 

Binding AR Recomb. AR rat prostate cytosol nej

Akt. ER Lumi-cell™, MVLN hER nej
ER-CALUX

Akt. AR PALM AR-TA nej
AR-CALUX

Steroidogenesis H295R cells nej

Assay Prevalidering Validering  Review Guideline
begyndt      begyndt  begyndt  udkast

Thyroidea: metodeudvikling i gang



In vivo screening assays
Uterus assay, østrogen effekt 
• Hunrotter uden hormonregulering
• Øget vægt af uterus
• Validering og forslag til ny guideline

Hershberger assay, (anti)androgen
• Hanrotter uden hormonregulering
• Øget/nedsat vægt af repro organer
• Validering og forslag til ny guideline

DK bidrag: Mst og DFVF deltager aktivt

Negative: 
Ikke frikende -
andre mekanismer

Positive: 
Effekt ved samme
doser i fostre (eller
lavere doser)



In vivo screening assays
28 dages forsøg, voksne dyr
• Guideline i mange år
• Flere mekanismer og effektmål
• Thyroidea, repro-organer
• Validering: OK for potente stoffer, 

men andre opdages ikke
• Forslag til opdateret guideline

• DK bidrag: Mst og DFVF deltager 

Positiv: 
Effekt ved lavere
doser i fostre

Negativ:
Ikke frikende, 
fostre er mere 
følsomme



Testmetoder, fostre og afkom
• Forbedring af generationsforsøg 

med følsomme effektmål og flere 
afkom per hold: Lige startet , udvidet 
1-generationsforsøg 

• Ny guideline til undersøgelser af 
effekter på hjernens udvikling: Snart 
færdig? Anvendt i USA i mange år

• Mest følsomme periode, ja/nej svar
• Mange dyr og ressourcer

• DK bidrag: DFVF og Mst deltager aktivt



Guideline: 1- og 2-generationsforsøg

Før parring                     Parring                           Drægtig                Mor med kuld

1 han+1 hun      Før parring              Parring                         Drægtig            Mor med kuld

1-gen 
slut

Effektmål: fertilitet, reproduktionsorganer, kønsmodning, 
sædkvalitet, østruscyklus m.m.

Udvidet 1-
gen slut



Udvidet 1-gen forsøg vs 2-gen forsøg

Udv. 1-gen 2-gen
Parring af F1 -> F2 afkom Indikation Ja

Afkom/kuld 3/køn (3 sæt) 1/køn

Anogenital afstand Ja Indikation

Kønsmodning og misdannelser Ja, 3 sæt Ja, 1 sæt

Immunotox, voksne afkom 20/køn/hold Nej

Adfærd, screening, voksne afkom 10/køn/hold ??

Klinisk patologi, thy. hormoner 10/køn/hold Nej

Nipple retention hos hanunger Ja Nej

Flere klare forbedringer, men:
Kan F2 undværes? Adfærds-screening god nok? 
Forslag om at f.eks. adfærd og immunotox kun er ved indikation?



Testmetoder, dengang til nu 
Dengang
• Måske opdages i generationsforsøg?
Nu
• QSAR: på vej
• In vitro: validering godt i gang
• In vivo screening: validering og udkast til guidelines
• Guideline for effekter på hjernens udvikling: snart? 
• Forbedring af generationsforsøg: i gang
Store fremskridt - stadigt en del arbejde tilbage 
• Ting tager tid, store krav om bl.a. validering
• Brug for at speede processen op



Vigtigste i fremtiden
• Mere viden om effekter på udvikling af 

fostre og afkom, inkl. kombinationseffekter

• Fortsætte og optimere udvikling af 
følsomme og relevante testmetoder
- Effektive in vitro og QSAR metoder til 
screening
- Forbedring af generationsforsøg med 
følsomme effektmål

• Optimal teststrategi for regulatorisk 
testning i EU’s nye kemikaliepolitik REACH



Hvis ikke..
• Manglende grundlag for regulering

• Øget risiko for effekter på mennesker
- Misdannelser af drengebørns kønsorganer
- Nedsat frugtbarhed
- Børn med adfærdsforstyrrelser og nedsat 
indlæringsevne

• Effekter kan vise sig mange år efter
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