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Belangrijkste toxicologische eigenschappen
(kinetiek/metabolisme)

Afbraak in dieren FRD 902 tov PFOA :
Rat/Muis 40 tot 86 maal sneller uit het lichaam
Aap ca. 200 maal sneller uit lichaam
Opbouw/Accumulatie in mens naar evenwicht:
PFOA -> ± 20 jaar
FRD-902 -> ± 1 maand

Belangrijkste toxicologische eigenschappen
(experimentele effecten)

± 2 x minder

Relatieve toxiciteit
PFOA tov FRD 902 :

± 10 x minder

Type kanker?
± 3 x minder

± 10 x minder?

± ? x minder?
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Belangrijkste toxicologische eigenschappen
Relatieve toxiciteit PFOA
tov. FRD 902 :
Zelfde type tumoren
• Lever
• Alvleesklier
• Testis
•

PPAR⍶ interactie
– (Cholesterol)

•

Discussie humane
relevantie

J.E. Klaunig et al.
Reproductive Toxicology 33 (2012) 410
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IARC
Monograph 110
Lancet (2014)

• Studies in two different occupational cohorts
• Some evidence of dose dependent association between PFOA
exposure and cancer of the kidney (Steenland &Woskie, 2012) or
bladder (Raleigh et al., 2014)
• No dose dependent risk of liver, pancreas, or breast cancer
• Initial observation of increased risk of prostate cancer not
confirmed by later analyses (Lundin et al., 2009, Steenland &
Woskie, 2012; Raleigh et al., 2014).
• Both studies provided no basis for examining testes or thyroid
cancer

Bijv. tumoren
bij de rat
door schade
aan DNA

Hypothetical dose-response
100

LINEAR DOSE-RESPONSE

Response

10
1
Experimental
data =

0.1
0.01
0.001
0.001

Theoretisch geen
drempelwaarde

0.01

Geen veiligheidsfactor

0.1

1

10

100

Dose (mg/kg/day)

PFOA en GenX?
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Rat carcinogeniteits studies PFOA en FRD 902
niet van toepassing op kinderen tot ca 12-14 jaar

No Observed Adverse
Effect Level (NOAEL)

Safety Factor
Default 100x

Drempel waarde waarschijnlijk voor PFOA en FRD 902/3
Gevoeligheid voor een stof hangt af van levensfase

NF-κB major transcription factor
Innate and adaptive immune system

Hepatic, Leydig, Pancreas tumors
(Rodent specific)

NF-κB

Crosstalk
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• Relatie tussen prenatale blootstelling aan PFOS en PFOA en
een vaccinatierespons tijdens de eerste levensjaren.
• Verminderde immuunrespons na een injectie tegen tetanus,
difterie of rubella
• Verhoogde incidentie van verkoudheid en darminfecties bij
kinderen gerelateerd aan gehaltes van het bloed van de moeder.
• Verbanden biologisch plausibel blijkt uit onderzoek muis met
effecten op immuunsysteem bij [achtergrond]concentraties die in
het bloed van mensen voorkomen
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Omwonenden
Dordrecht
2000-2010

Omwonenden
Dordrecht
2000-2010

?

Boys 6-9 years:

Testosteron:5-10%
Insulin Growth Factor:5-10%
PFAS (general)
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?

Girls 6-9 years:

Estradiol:5-10%
Insulin Growth Factor:5-10%
PFAS (general)

EPA website:
Rechtszaak
Dupont

Van EPA website verwijderd
dag na uitzending op NL TV
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Achtergrond waarden
1 – 10 ng/ml

Logarithmische
Schaal
Achtergrondwaarden
rond Dupont
ook 10 x hoger
in periode
2000-20010
(10-100 ng/ml)
Concentraties PFOA
10 tot 100 x hoger
Dupont personeel
2007-2009

Achtergrond waarden
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Risicoschatting FRD 902
Werknemers Chemours

Analyzed concentrations of FRD-902
(ug/mL) in plasma samples.
Participant ID
Chemours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FRD902 (ng/ml)
<1
26,6
51,2
1,2
4,9
<1
<1
169
1,8
1,2
1,8
6,1
1,7
1,4
2,7
<1
2,5
<1
<1
2,9
1,2
1
<1
2,9

• LOAEL serum PFOA
•
•
•

20-51 μg/mL in rats
10-14 μg/mL in mice
77 μg/mL in Rhesus aap

• Potentie FRD 902 = 0.3 * PFOA
• LOAEL estimated serum FRD 902
•
•
•

60-150 μg/mL in rats
30-40 μg/mL in mice
225 μg/mL in Rhesus aap

• POD 30 - 225 ug/ml estimated for FRD 902
• Standaard veiligheidsfactoren 10*10
• Extra veiligheidsfactor 10
•

LOEL - > NOEL en semichronisch naar
chronisch

• Totale veiligheidsfactor 10*10*10 = 1000
• Zeer conservatief!
• RfC = 30 – 225 ng/ml
• Conclusie:
•
•

MOE ~ 10 – 100 bij ~ 1ng/ml
MOE ~ 1 bij max, 169 ng/ml

Conclusies
Omwonenden Chemours/Dupont
•

•
•
•
•

PFOA en GenX zelfde werkingsmechanisme en
risicoschatting combineren met een toxisch equivalentie
factor voor GenX van 0.1 of 0.3.
Tumoren bij muis en rat (via PPARa) niet humaan relevant
Drempelwaarde gezondheidseffecten aanwezig voor PFOA
(en vrijwel zeker GenX) tumoren
Voor omwonenden/niet-werknemers (nier en blaas) kanker
vrijwel zeker niet relevant
Belangrijkste gezondheidseffecten van PFOA op
immuunsysteem met hoogste gevoeligheid kinderen
– Concentraties van GenX waarschijnlijk te laag

•

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid effecten op
het immuunsysteem bij kinderen van omwonenden
opgetreden in de “PFOA” periode van Chemours/Dupont
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Conclusies
Werknemers Chemours/Dupont
•

Verhoogd risico op (nier en blaas) kanker bij (oud) werknemers
van Chemours/Dupont uit de “PFOA” periode niet uit te sluiten
– Niet meetbaar i.v.m. kleine groep en statistische significantie?

•

Mogelijkheid verandering cholesterol huishouding bij (oud)
werknemers van Chemours/Dupont uit de “PFOA” periode

•

Door lage GenX gehaltes bij huidige werknemers Chemours zijn
gezondheidseffecten (tumoren, cholesterol, immuun) niet te
verwachten.

– Verhoogd risico cardiovasculaire gezondheidseffecten?

Het probleem van de toxicologie is niet
de toxicoloog, maar de chemicus die
steeds kleinere, maar toxicologisch
irrelevante, hoeveelheden chemicaliën
kan detecteren
Rene Truhaut, University of Paris (1909-1994)

Detectie grens tegenwoordig: femtogram = 10-15 gram
Gewicht van 1 (!) darmbacterie (E.coli)
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Bedankt voor uw aandacht

VRAGEN?
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