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Fact Sheet: UV-filters
Indicator voor:
UV-filters
Benzofenon-3 (BP-3, CAS 131-57-7) in een UV-filter en wordt ook zelf uitgescheiden in de
urine, samen met zijn metabolieten 2,4-dihydroxybenzofenon (DHB), 2,2’-dihydroxy-4methoxybenzofenon (DHMB) en 2,3,4-trihydroxybenzofenon (THB). DHB is de voornaamste
metaboliet, terwijl THB slechts voorkomt in sporenconcentraties in de urine (Felix et al., 1998;
M. S. Abdel-Rahman et al., 1995; M. S. Abdel-Rahman et al., 1993).
Naast BP-3 worden ook volgende stoffen veel gebruikt in UV-beschermingsmiddelen en ook
teruggevonden in urine, bloed en moedermelk: homosalate (HMS, CAS 118-56-9), isoamyl pmethoxycinnamaat (IMZ, CAS 71617-10-2), 4-methylbenzylidenecamfor (4-MBC, CAS 3686147-9), octyl dimethyl PABA (DABI, CAS 21245-02-3), octyl methoxycinnamaat (OMC, CAS
5466-77-3) (Hany & Nagel, 1995), 3-benzylidene camphor (3-BC CAS 15087-24-8) en
benzofenon-4 (BP-4 CAS 4065-45-6).
Octyl methoxycinnamate was de meest voorkomende UV filter, zowel bij een studie uitgevoerd
in Duitsland tussen 1989 en 1996 als bij een studie in Denemarken in 2001 (S.Schauder & H.
Ippen, 1997, S. C. Rastogi, 2002)
Productievolume:
Benzofenon-3: laag productie volume (Italië, Frankrijk) (ECB)
IMZ: laag productievolume (Duitsland) (ECB)
DABI: laag productievolume (UK, Duitsland, Zweden) (ECB)
OMC: hoog productievolume (België, UK, Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland) (ECB)
HMS: laag productievolume (Duitsland) (ECB)
4-MBC: laag productievolume (Duitsland en Zwitserland) (ECB)
Benzofenon-4: laag productievolume (Franktrijk) (ECB)
3-BC: laag productievolume (Franktrijk) (ECB)
Wetgevend kader:
Bijlage VII (Lijst van UV-filters die in cosmetische producten mogen voorkomen) van Richtlĳn
van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der LidStaten inzake cosmetische producten (76/768/EEG), gewijzigd door:
- Richtlĳn 83/574/EEG van de Raad van 26 oktober 1983: homosalate en benzofenon-3 in
een concentratie van maximaal 10%
- Richtlĳn 97/45/EG van de Commissie van 14 juli 1997: octyl methoxycinnamaat in een
concentratie van maximaal 10%
- Richtlĳn 98/62/EG van de Commissie van 3 september 1998: isoamyl pmethoxycinnamaat in een concentratie van maximaal 10%, 4-methylbenzylidenecamfor
in een concentratie van maximaal 4% en 3-benzylidenecamphor in een concentratie van
maximaal 2%
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Richtlĳn 2000/6/EG van de Commissie van 29 februari 2000: octyl dimethyl PABA in
een concentratie van maximaal 8% en benzofenon-4 in een concentratie van maximaal
5% (uigedrukt als zuur)

Verwachte blootstellingswegen naar de mens:
Vooral via zonneproducten en cosmetica, maar UV filters komen ook voor in o.a shampoos,
douchegel
Bij analyse van waterstalen van een waterzuiveringsstation in China werd in alle stalen
benzophenone-3 (BP-3), 4-methylbenzylidence camphor (4-MBC), ethylhexyl
methoxycinnamate (EHMC) en octocrylene (OC) teruggevonden. De hoogste concentraties
werden gevonden in de zomer en er werd slechts 28 tot 43% van de UV filters verwijderd
tijdens de zuivering (Y.Wang et al, 2007). Een andere studie toonde echter aan dat de UV
filters 3-(4-methylbenzylidene) camphor (4-MBC); octyl-methoxycinnamate (OMC);
octocrylene (OC); octyl-triazone (OT) voor 92% tot >99% verwijderd worden (T. Kupper et al.,
2006).
(Hoog) blootgestelde groep:
algemene bevolking
Gevoelige groepen
Er is mogelijk bezorgdheid voor kinderen omdat bij deze de eleminatieprocessen minder
ontwikkeld zijn en ze een grotere oppervlakte per lichaamsgewicht hebben voor systemische
beschikbaarheid van een toegebrachte dosis (Hayden et al., 1997).
Verwachte gezondheidseffecten:
Volgens Schlumpf et al. (2001) hebben UV-beschermingsmiddelen mogelijk oestrogene
activiteit op basis van in vitro en in vivo testen. De twee camphor derivaten, 3-BC (3benzylidene camphor) and 4-MBC gaven een groter oestrogeen effect in vivo bij ratten dan de
andere UV filters. Er werd ook een invloed op het neonatale immuunsysteem en een afname van
het gewicht van de thymus bij de geboorte gerapporteerd (Margret Schlumpf, 2004; Margret
Schlumpf, 2002 Report)
Het SCCNFP kan deze resultaten echter niet bevestigen en wijst op technische onjuistheden in
de analysemethoden gebruikt door Schlumpf et al. Volgens SCCNFP (2001) hebben UV-filters
een erg lage oestrogene activiteit vergeleken met “oestrogene” substanties in voeding en
hormonale geneesmiddelen.
Laagste niveau waarbij schadelijke effecten waargenomen werden:
4-MBC NOAEL subchronic oral rat study: 25 mg/kg/dag (SCCNFP, 1998)
4-MBC experimentele NOEL oestrogene activiteit ratten: 66 mg/kg/dag (Schlumpf et al.,
2001)
4-MBC LOAEL bij ratten: 7mg/kg bw (Margret Schlumpf, 2002 Report)
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OMC NOAEL 13-week oral rat study: 450 mg/kg/dag (SCC, 1996)
OMC NOAEL teratogenische activiteit ratten > 500 mg/kg bw/dag (SCCNFP, 2001)
OMC experimentale NOEL oestrogene activiteit: 522 mg/kg bw/dag (Schlumpf et al., 2001)
BP-3 NOEL geschat op 100 mg/kg bw/dag (SCCNFP, 2001)
BP-3 experimentele NOEL oestrogene activiteit ratten: 937 mg/kg bw/dag (Schlumpf et al.,
2001)
Camfor benzalkoniummethosulfaat: NOAEL ratten 300 mg/kg of 89.1 mg/kg bw/dag (SCCP,
2006)
Geschatte externe blootstelling (dagelijkse inname)
Systemic exposure dose (SED) (SCCNFP, 2001)
4-MBC: 0.23 mg/kg bw/dag
OMC: 0.6 mg/kg bw/dag
Bp-3: 0.3 mg/kg bw/dag
SED camfor benzalkoniummethosulfaat: 0.819 mg/kg (SCCP, 2006).
Richtwaarden voor externe/interne blootstelling:

Geschatte veiligheidsmarge t.o.v. LOAEL of TDI:
4-MBC: Margin Of Safety (MOS) SCCNFP = 110 (NOAEL 25 mg/kg bw/dag, blootstelling 0.23
mg/kg bw/dag) (SCCNFP, 2001)
4-MBC “screening MOS” = 289 (NOAEL Schlumf et al (2001): 66 mg/kg bw/dag, blootstelling:
0.23 mg/kg bw/dag) (SCCNFP, 2001)
OMC: MOS SCC = 750 (NOAEL 450 mg/kg bw/dag, blootstelling 0.6 mg/kg bw/dag) (SCCNFP,
2001)
OMC: “screening MOS” = 870 (NOAEL Schlumpf et al. (2001): >522 mg/kg bw/dag,
blootstelling: 0.6 mg/kg bw/dag) (SCCNFP, 2001)
Bp-3: MOS SCCNFP = 333 (NOAEL: 100 mg/kg bw/dag, blootstelling 0.3 mg/kg bw/dag)
(SCCNFP, 2001)
Bp-3: “ screening MOS” = 2123 (NOAEL Schlumpf et al., 2001: 937 mg/kg bw/dag,
blootstelling: 0.3 mg/kg bw/dag) (SCCNFP 2001)
camfor benzalkoniummethosulfaat MOS = 109 (NOAEL 89.1 mg/kg bw/dag, blootstelling: 0.819
mg/kg) (SCCP, 2006)
Persistentie (halfwaardetijd in de mens):
Tijdens een studie, waarbij 25 vrijwilligers met een commerciële zonnecrème (met BP-3)
werden ingesmeerd, kon BP-3 na 5 dagen nog gedetecteerd worden in de urine (H. Gonzalez,
2006).
BZ-3 ondergaat een bifasische eliminatie in het plasma bij ratten met  en  halfwaardetijden
van 0.9 and 15.9 u (oraal); en 1.3 and 15.1 u (dermaal) (M. S. Abdel-Rahman et al., 1995)
Perinatale blootstelling (placenta/moedermelk):
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Matrix:
Invasief: bloed
Niet-invasief: moedermelk, urine, feces
Opm: Studies bij ratten hebben aangetoond dat excretie vooral plaatsgrijpt via de urine (H.
Gonzalez, 2002)
Benodigd volume voor bioassay analyse:
Moedermelk: 10 mL (Hany & Nagel, 1995)
Urine: 6 mL (Felix et al., 1998)
Detectielimiet:
1 ng/mL
Gevalideerde biomerker:
Geen gegevens
Aanbevolen doelgroep en matrix
Bevallen moeders: mengstaal moedermelk
Vergelijkende metingen
Reeds gemeten waarden in Vlaanderen:
Leeftijdsgroep
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matrix
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jaar

Internationale vergelijking:
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