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bio&%nsfoma~ion enzymes in man. This remains to be salved. 
Irr part IV, BS-IA and BEIT were found to possess no mutagenic activity in the 
Salmsnella$micms@rme assay using new tester smins. In addition, it was shown that it is 
most unlikely that oxidative cytochrome P-450 -madiaad metabualism of BHA into serf- 
butylhydrquinone is involved in the unknown mechanism mderlybg the induction of 
poliferaticsn slhulating effects of B E 4  in exp~mmr;llJ, minds. I.n the farestomach of wts, 
an apparent no-effect level for a$ libitum f d  rats was found at 0.58 BHA in the diet 
(labelling index) and at 0.75% BHA (po~ntial doubling time]. Further, in contrast to data 
reported by others, proliferation enhancing effects of BRA in other parts of the gastro- 
intestinal tract of rat were detected, indicating that in this species not only the forestomach, 
but also the oesophagus, glandular stomach, small intestine and large bwe l  should be 
considered target tissues for BHA. Consequently, BHA affects not only squatnous epithelial 
wlls, but other cell types lining h e  lumen d the digestive mt as. well. 
In p m  V, the maximal possible daily dietary inrah d BIIPL and BHT in the Netherlands 
w a  estimated. It is shown that, based on a aimd-approach, it is unlikely that the AD1 for 
BHA is surpassed by mamu, but that the AD1 for BHT may be exceeded in all age and sex 
goups, md that p d c u l a l y  younger children form a potential risk group. 

In coouclusian, base$ on the estimated maximal daily dietary intake of BHA and BHT in the 
Netherlands in comparison with the current ADl's set for these food antioxidants, as 
concerns the application of CPFBIKA it is not probable that the AD1 will be suppassed, unlike 
BHT. On the other hand, based on their fate in man vs rat, the application of BHT as a f d  
additive may be considered safe, unlike BKPI. However, in both instances risk assessment 
for the consumption of BHA and BET by man is prone to uncertainties due to the fact that 
the mechanism underlying their carcinogenicity in rodents is still not understood. Moreover* 
in case of BHA, the need for further experiments on the unknown mechanism of 
catciouogenicity is emphasized by the finding that in rat also the msophagus, glandular 
stomach, small intestine and colom'recturn should be considered to be potentially target 
tissues fix the proliferation enhancing effects of B W .  

Several suggestions for further research are given. The assessment of the unknown 
mechanism of the proliferative and carcinogenic potential of BHA in gaustro-intestinal tract 
tissues d labratory animals, should have primary attention. Sidlw1y, the mode of the 
cmcinogenic action of BHT in the liver of rodents should be unraveled. Future exxperirnents 
will focus on the induction of heritable changes in DNA, which is a prerequisite for tumor 
development. 



Samenvatting 

Butylhydroxyanisol (BHAI en butylhydroxytolueen (BHT) zijn wijd-verbreide 
voeidwlladdiheven, die gebruikt worden als antioxidant om het ranzig worden van vetten, 
oliën en vet-&vattende vdingsmlddelen tegen te g m .  De toxiciteit van BHA en BH" is 
relatief gering. Echter, zowel BHA als BHT z4jn kankerverwekkend gebleken bij onderzoek 
wt proefdieren. BHA induceert hyperpiasi&n, papillomen en cmhoinen in de voornlaag bij 
ratten, hmsrers en waarschijnlijk ook bij muizen. In niet-knaagdieren, zoals varkens en 
apen, zijn in de s l o k d m  proliferatie verhogende effecten beschreven na toediening van 
BHA. BHT veroorzaakt levertumoren bij ratten en: muizen. Omdat BHA en BHT in het 
algemeen negatieve resultaten laten zien in kondurende testen voor generische activiteit, 
worden BBL en BIET beschouwd als niet-genotoxische, zogenaamde "epigenetisclie", 
carcinogenen. Men neemt aan dat er YOOT deze klasse van chemische carcinogenen een 
dlrennpelwaarde bestaat voor hun tumor-inducerende werking. Daarom is de risico schatting 
voor deze voedseladditiewen gebaseerd op de gen-nadelig-effect-niveau / vailigheids factor 
benadering. Een aanvaardbare dagelijkse inneming CADI) voor menselijke consumptie van 
BHA en EHT wordt vastgesteld door te extrapoleren op basis van de  verschillen in 
Iichmsgewicht tussen proefdieren en de mens. Deze m e h d e  Iioudt echter geen rekening 
met specifieke fysiologische verschillen tussen, soorten voor wat betreft kit~etiek en 
bioitranstapmatie. 

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was een betere basis te verkrijgen 
VOOF het schatten van potentiele gezc4ndheldsrisîco's voor de mens bij dagel~jkse inneming 
van BIIA en BHL via het v d s e l .  Er weid vooral aandacht besteed aan de lotgevallen van 
BH19 en BHT in de mens in vergelijking met de rat, aan het onbekende mechanisme dat rem 
grondslag ligt aan hun carcinogeniteit in proefdieren, aan het onderkennen van andere 
mogelij,ke doelwit-weefsels in proefdieren en aan de dagelijkse inneming van deze 
vdseladditieven door de mens. 

In de inleiding wordt de huidige stand van de wetenschap over BW4 en BHT in het kort 
beschreven, waarbij de n a h k  is gelegd op hun toxicologische karakteristieken. In deel I 
van het: proefschrift worden twee methoden gepresenteerd vai r  de kwantitatieve bepaling 
van BHA en BH" in lichaamsvloeistoffen. Bovendien, wordt aangegeven hoe men 
eenvoudig en snel de verhouding van S- en 3-BW isomeren kan bepalen. Alle methoden 
maiken gebruik van hoge-druk vloeistof chromatografie. In deel I1 wordt de geen-nadelig- 
effect-niveau S veiligheid5 factor benadering om een AD1 voor de mens vast te stellen 
vergeleken met een meer Ssialogische benadering, die gebaseerd is op de cancentmtie van 
een verbinding in het (doelwit) weefsel, welke weerspiegeld wordt door de gehaltes in hlei 
plasma. Na éién enkele orale inneming van BHT door de mens 60,5 m@g) en door de rat 
(20-200 mg$kg) waren de concentraties van BHT in het plasma sterk verschillend. In. een 
gelijksoortig expedrneni, waarbij de mens en de rat eenmalig een hoeveelheid BHA oraal 
kregen toegediend, respectievelijk Q,5 en 2"11 m@g, lagen de gemeten gehalies van B M  in 
het plasma van mens en rat binnen &n grootte-orde. Bovendien kan bij de mens, in 
tegenstelling tot de rat, meer dan 51% van de dosis niet worden teruggevonden PD urine en 
feces. Dit duidt op de  mogelijkheid van bioaccumularie en/of onbekende 



biotrransiorrnakjer~uites vain BFL% 'bij de mens. 
Om eventiuelie implicaties van deze bevindingen voor de mens te bepalen werd in een 
experiment met acht mannelijke vrijwilligers na-gmn ef orale inneming van BHA 
gedurende tien opeenvolgende dagen effecten tewwgbracht: (deel nI). Er werden geen 
verandenngen gevonden in standaard &Ilnischie pwarnerms of ini de algemene fase-] en -11 
Wcrwansfomariecapaci~eit van de mens. De in $x: urine ui~escheiden hwvwlheid fa%-I en - 
If membalieten van BHA was echter geleideljolk verhoogd tegen bet einde van het 
expnmenit. Dil: kan enerzijds het gevolg zijn van opeenhoping van BHA of metabliecen 
d m a n  in het lichaam of anderzijds van de inductie van specifieke BHA-metabuoliwnnde 
enzymsysEmen bij, de mens". Dit zal nog nader ondmwht  mmten worden. 
In deel 1V w e d  aangetoond dat BHA en BHT g e n  mutagene activiteit bezitten in de 
SalrnoneP1~rnic~os~~,rn test. X m n s  werd duidelijk dat het erg onwaarschijnlijk Is dat 
metabole omaetsing van BHA tot tert-bt~ûylhydrwhinon via het cytochmrn P450 enzym- 
systeem betrokken is bij de inductie van proliferatie verhogende effecten van BHA in de 
voormaag van ratten. In de v m m a a g  van ratten werd een schijnbaar geen-effect-niveau 
voor ad libitum gevoerde ratten gevonden bij 0.5% BHPI in het voer voor het percentage 
delende cellen en bij 0.75% BHA voor de potentiële verdubbelingstijd van het weefsel. 
Voorts werden, in tegenstelling tot bevindingen vrin anderen, proliferatie verhogende 
effecten van BHA .in andere delen van het spijsverteringsltana van ratten waargenomen. Dit 
betekent dat in deze dilerrsmrt niet alleen de voormaag, maar m k  de slokdarm, maag, dunne 
en dikke d m  beschouwd moeten worden als doelwit-orgmen wmr B W .  Tevens houdt dit 
in dat BHA niet alleen een effect heeft op plaveisell-epirheelcellen, maar ook  op andere 
celtypen die de wand van het het m a a g d d a a l  bekleden. 
In deel V werd een schatting gemaakt van de maximale dagelijkse inneming van. BWA en, 
BHT via het voedsel in Nederland. Gebaseerd op een maximaal-benadering werd 
aangetoond dat bet onwaarschijnlijk is dat men een hoeveelheid BHPI binnenkrijgt die hoger 
is dan de ADI, mam ook dat de AD1 voor BHT in dle  Ieeftijdsgmpen en door beide sexen 
kan worden overschreden. Jonge kinderen v m e n  een potentiele risicogroep. 

Er werd geconcludeerd dat, gebaseerd op de geschatte maximale dagelijkse Inneming wan 
'$HA en BHT via de voeding In Nederland in vergelijking met de huidige ADI"s voor deze 
uiutioxidmteri, de toepassing van BHA, maw niet. van BHT, zodanig is dat de AD1 niet 
overschrden zal worden. Op basis van hun lotgewallen In de mens vs de rat, daarentegen, 
kan het gebruik van BHT, maar niet dat van BHA, beschouwd ~olrden veilig te zijmi voor de 
mens. V m  beide voedseladditiewen is echter de risicos~hatting van hun consumptie doar de 
mens onderhevig wan onzekerheden vanwege het feit dat het mechanisme van de 
~arcinogieniteit ervan in knaagdieren niet bekend is. Bovendien wordt ingeval wan BHA de 
vraag nuar verdere experimenten omtrent het onbekende carcinogene werkingsmechanisme 
versterkt d m r  het feit dal in de rat ook de slokdam, de maag, de dunne en de dikke darm 
loti;schouwd kunnen warden als mogelijke doelwitorganett voor de proliferatie siairnulesende 
effecten vara B W ,  

Tot slot worden suggesties gedaan voor w ieder onderzoek. Met name zal getracht moeten 
worden her onbekende mechanisme te ontrafelen dat ten grondslag ligt aan de inductie van 
proliferatie stimulerende en cwcinogene effecten wan BMA in het maag-darm kmaal wan 
proefdieren. Eveneens dient de cw~inogene werking van BMT in de lever van knaagdieren 
nader te worden oindemwht. Toekomstig anderroek meet in eerste instantie gericht worden 
op de ii~daache van erfelijke veranderingen in het DNA, aangezien die e& voorwaarde zijn 
voor tumor-ontwikkeling. 




