PAKs
Indicator voor:
1-hydroxy-pyreen: metaboliet van pyreen
1-naftol, 2-naftol: metabolieten van naftaleen
PAK’s komen vrij bij onvolledige verbrandingsprocessen in verwarmingselementen
(zoals kachels), uitlaatgassen, bosbranden, sigarettenrook (ATSDR, 1995; INCHEM
WHO, 1998).
PAKs worden ook gevormd in verhitte/verbrande voedingswaren (vb. barbecue,
aangebrand vlees, verbrande korsten van brood). Een kleine hoeveelheid PAK’s wordt
geproduceerd door de mens zelf, o.a. voor toepassingen in asfalt, in roofingmateriaal,
in materiaal voor olieraffinaderijen, in teerproducten (creosoot). Bij de productie en
het gebruik van deze producten zullen er dus PAK’s in de lucht vrijkomen

Productievolume:
In emissie-inventarissen wordt de laatste jaren in toenemende mate gefocust op vier
hoogmoleculaire carcinogene indicator PAK’s, bekend als de vier EMEP PAK’s:
benzo(a)pyreen (B(a)P), benzo(b)fluorantheen (B(b)Flu), benzo(k)fluorantheen
(B(k)Flu) en indeno(1,2,3-cd)pyreen (Ind).
De totale PAK-emissie (4 EMEP PAK’s) in Vlaanderen lag in 2012 ruim 38 % hoger dan
in 1990 en zelfs 70 % hoger dan in 2000. In 2010 werd de hoogste PAK-emissie van het
laatste decennium genoteerd. In vergelijking met 2010 was er in 2012 wel een
vermindering van de PAK-uitstoot met 13 %.
De huishoudens zijn steeds verantwoordelijk voor het overgrote deel van de PAKemissie (een aandeel van ruim 88 % in 2012). De belangrijkste huishoudelijke bron is
de gebouwenverwarming (verantwoordelijk voor 98 % van de huishoudelijke PAKemissie) en dan hoofdzakelijk de verwarming op steenkool en hout in kachels en open
haarden. De resterende huishoudelijke PAK-emissie komt van het verbranden van afval
in tonnetjes en open vuren (VMM, MIRA, 2012).
Wetgevend kader:
Verordening (EU) 231/2012: bepaalt maximale gehalten aan PAK’s in
voedseladditieven.
Midden-lange termijn doelstelling emissies (2010): 192 ton/jaar
Richtlijn 2008/105/EC: normen voor verschillende PAK’s voor alle oppervlaktewateren.
Deze normen mogen worden overschreden in mengzones in de directe omgeving van
puntbronnen, zolang de rest van het oppervlaktewaterlichaam de norm haalt.
VLAREBO 2008: Streefdoel verschillende PAK’s in bodem en grondwater
Verordening (EU) 1881/2006 bepaalt maximumgehaltes van verschillende PAK’s in
levensmiddelen
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Richtlijn 2004/107/EC ivm meting van PAK’s in omgevingslucht, richtwaarde
benzo(a)pyreen 1ng/m3
Drinkwaternorm Vlaanderen PAK’s: 0.10 µg/L (Vlaamse regering, 2002)
Richtlijn 1998/83/EC: Maximum toegelaten concentratie van PAK’s in drinkwater is 1
µg/l (som van benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(chi)peryleen,
indo(1,2,3-cd)pyreen
Verwachte blootstellingswegen naar de mens:
Inademing van PAK’s die vrijkomen bij onvolledige verbrandingsprocessen in
verwarmingselementen (zoals kachels), uitlaatgassen, bosbranden en sigarettenrook
(ATSDR, 1995; INCHEM WHO, 1998) en opname via consumptie van gerookte
voedingswaren, cornflakes of voeding bereidt op de barbecue (ATSDR, 1995; INCHEM
WHO, 1998).
Bij niet-rokers is voeding verantwoordelijk voor 99% van de pyreen opname (INCHEM
WHO, 1998).

(Hoog) blootgestelde groep:
Algemene bevolking
Verwachte gezondheidseffecten:
Carcinogeen: volgens de IARC classificatie (2006) wordt benzo(a)pyreen beschouwd als
kankerverwekkend
voor
de
mens
(groep
1).
Cyclopenta(cd)pyreen,
dibenz(a,h)anthraceen, dibenzo(a,l)pyreen en creosoten zijn waarschijnlijk
kankerverwekkend
voor
de
mens
(groep
2A).
Benz[(j)aceanthryleen,
benz(a)anthraceen,
benzo(b)fluorantheen,
benzo(j)fluorantheen,
benzo(k)fluorantheen,
benzo(c)phenanthreen,
chryseen,
dibenzo(a,h)pyreen,
dibenzo(a,i)-pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen and 5-methylchryseen zijn mogelijk
kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). De overige PAK’s worden door IARC
geplaatst in groep 3. De classificatie van IARC is gebaseerd op studies van
beroepsblootstelling en op dierenstudies. De plaats waar de kanker ontwikkeld is
meestal afhankelijk van de blootstellingsweg: maagkanker bij inslikken, longkanker bij
inademen en huidkanker bij dermaal contact (ATSDR, 1995).
Dierenstudies hebben aangetoond dat PAK’s invloed hebben op ontwikkelende
weefsels zoals beendermerg, lymfe organen, voortplantingsorganen en het intestinaal
epithelium (ATSDR, 1995). Ook reproductieve effecten zoals doodgeboorte en laag
geboortegewicht als immunosuppressieve effecten werden bij muizen waargenomen.
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In de Vlaamse humane biomonitoringsstudies FLEHS I, II en III werden dosis-effect
relaties gevonden tussen 1-OH-pyreen en DNA schade (Steunpunt milieu en
gezondheid).
Laagste niveau waarbij schadelijke effecten waargenomen werden:
Acanafteen: NOAEL hepatotoxiciteit: 175 mg/kg bw/dag (INCHEM WHO, 1998)
Orale LOAEL lever muizen: 175 mg/kg bw/dag (EPA, 1989a)
Orale MRL (minimum risk level) mens: 0.6 mg/kg bw/dag (ATSDR, 1995)
Fluoranteen: NOAEL nefropathie, verhoogd levergewicht en haematologische effecten
bij muizen: 125 mg/kg bw/dag (INCHEM WHO, 1998; SCF, 2002)
Orale LOAEL lever muizen: 125 mg/kg bw/dag (EPA, 1988)
Orale MRL mens: 0.4 mg/kg bw/dag (ATSDR, 1995)
Fluoreen: NOAEL haematologische effecten: 125 mg/kg bw/dag (INCHEM WHO, 1998)
Orale LOAEL lever muizen: 125 mg/kg bw/dag (EPA, 1988)
Orale MRL mens: 0.4 mg/kg bw/dag (ATSDR, 1995)
Pyreen: NOAEL nefropathie bij muizen: 75 mg.kg bw/dag (INCHEM WHO, 1998; SCF,
2002)
Anthantreen: NOAEL geen effect bij muizen: 1000 mg/kg bw/dag (INCHEM WHO,
1998; SCF, 2002)
Orale NOAEL lever muizen: 1000 mg/kg bw/dag (EPA, 1989b)
Orale MRL mens: 10 mg/kg bw/dag (ATSDR, 1995)
Benzo(a)pyreen: orale NOEL immunosuppresieve effecten bij ratten: 3 mg/kg bw/dag
(WHO, 2006)
Geschatte externe blootstelling (dagelijkse inname)
Geschatte gemiddelde indoor PAK-concentratie: 1 – 100 ng/m³ (INCHEM WHO, 1998)
Blootstelling aan benzo(a)pyreen door inademing wordt geschat op 0.05 µg/dag
(INCHEM WHO, 1998).
Geschatte gemiddelde opname PAK’s via de voeding: 0.10 – 10 µg/dag (INCHEM WHO,
1998)
Geschatte gemiddelde opname van benzo(a)pyreen via drinkwater: 0.0002 µg/dag
(INCHEM WHO, 1998)
Geschatte gemiddelde opname benzo(a)pyreen: 0.004 µg/kg bw/dag (WHO, 2006)
Geschatte high-level opname benzo(a)pyreen: 0.01 µg/kg bw/dag (WHO, 2006)
Richtwaarden voor externe/interne blootstelling:
Interne blootstelling
Richtlijn voor beroepsblootstelling: 2000 ng 1-OH-pyreen/g creatinine (Lauwerys &
Hoet, 2001)
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Het is nog niet mogelijk risico’s te bepalen van PAK-blootstelling op basis van urinaire
1-OH-pyreenconcentraties omdat nog geen verband werd aangetoond met lange
termijneffecten (INCHEM WHO, 1998). Een indirecte dosis-respons relatie van 1-OHpyreenconcentraties en het risico op longkanker werd geschat voor coke-oven
arbeiders: 2.3 µmol 1-OH-pyreen/mol creatinine komt overeen met een relatief risico
op longkanker van 1.3 (Jongeneelen, 1992). Omdat de samenstelling van PAK-mengsels
sterk kan variëren, kan dit niet gebruikt worden voor andere werkomgevingen of
omgevingslucht waarvoor mogelijk een correctiefactor noodzakelijk is.
Externe blootstelling
BMDL PAK-mengsels in voeding: 100 µg/kg bw/dag met eindpunt totaal aantal muizen
met tumoren na behandeling met koolteer (WHO, 2006)
Drinkwaternorm Vlaanderen PAK’s: 0.10 µg/L (Vlaamse regering, 2002)

Geschatte veiligheidsmarge t.o.v. LOAEL of TDI:
Op basis van de BMDL voor PAK’s in voeding van 100 µg/kg bw/dag en de gemiddelde
en high-level blootstelling aan benzo(a)pyreen van respectievelijk 0.004 en 0.01 µg/kg
bw/dag wordt een margin of exposure (MOE) berekend van respectievelijk 25000 en
10000 (WHO, 2006)
Persistentie (halfwaardetijd in de mens):
20 uren
Eliminatie van 1-OH-pyreen vindt hoofdzakelijk plaats via de urine en gebeurt in twee
fasen: een gematigd snelle fase gevolgd door een tragere fase (INCHEM WHO, 1998).
De halfwaardetijd schommelt tussen 4 tot 35 uur voor de eerste fase (+/-16u) en van
16 dagen voor de tweede fase. Een eenmalige meting van 1-hydroxypyreen in de urine
wordt beschouwd als een maat voor blootstelling aan PAK’s gedurende de voorbije
dag.
Perinatale blootstelling (placenta/moedermelk):
PAK’s kunnen door de placentabarrière

Matrix:
Niet-invasief: urine
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Benodigd volume voor bioassay analyse:
2 ml urine voor meting 1-OH-Pyreen (VITO)
Detectielimiet:
1-OH-pyreen + 2-naftol in urine: 10 pg/ml
1-OH-pyreen: 0,03 µg/l
1-naftol: 1,6 µg/l
Gevalideerde biomerker:
ringtest

Aanbevolen doelgroepen en matrix:
Volwassenen, adolescenten: individuele urinestalen
Vergelijkende metingen:
De gemiddelde achtergrondconcentraties 1-OH-pyreen van verschillende landen liggen
tussen 0,06 en 0,23 µmol/ mol creatinine (INCHEM WHO, 1998).
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Reeds gemeten waarden in Vlaanderen:
Leeftijdsgroep

geslacht

matrix

16-17

M+v

urine

21-40

m

urine

14-15

M+v

urine

50-65

M+v

urine

PAK
1-OHpyreen
1-OHpyreen
1-OHpyreen
1-OHpyreen

waarde

jaar

68 ng/g crt

19991

91.7 ng/g
crt

19991

88 ng/g crt

2003-20042

147 ng/g crt 2004-20052

<1,6-4,5
µg/L
14-15
mengstalen
urine
2-naftol 6,8-11 µg/L
20-40
mengstalen
urine
1-naftol
2,9-17µg/L
2008-20093
20-40
mengstalen
urine
2-naftol 3,5-36 µg/L
1-OH137 ng/L
14-15
m/v
urine
pyreen
104ng/g crt
1-OH101 ng/L
20-40
m/v
urine
pyreen
93 ng/g crt
1
Staessen et al., 2001, 2 Steunpunt Milieu & Gezondheid FLEHS I, 2001-2006, 3
Steunpunt Milieu & Gezondheid FLEHS II, 2007-2012
14-15

mengstalen

urine

1-naftol
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Internationale vergelijking:
leeftijdsgroep geslacht
18-69
m/v
jongeren
m/v

matrix
urine
urine

PAK

waarde
115 ng/g crt
71 ng/g crt

1-OHpyreen

72.3 ng/g crt

>20

m/v

urine

jongeren

m/v

urine

>20

m/v

urine

12-19

m/v

urine

>20

m/v

urine

12-19

m/v

urine

m/v

urine

12-19

m/v

urine

1-OHpyreen

2-naftol
>20

m/v

urine

rokers, >20

m/v

urine

18-60

v

urine

3-14

m/v

urine

>10
2,5-6,5

m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v

urine
urine
urine
urine
urine
urine

>10
2,5-6,5

land
Duitsland1
USA1

20072008

USA2

20112012

USA3

’11-‘12

Mexico4

130 ng/l

2009

Duitsland5

5000 ng/l
3000 ng/l
1300 ng/g crt
3600 ng/l
2600 ng/l
1200 ng/g crt

2002
2002
1999
2002
2002
1999

Duitsland5
Duitsland5
Canada5
Duitsland5
Duitsland5
Canada5

45 ng/g crt
44.7ng/g crt

1-naftol
>20

jaar
1998
1999
19992000
2001
20012002

1-OHpyreen
1-OHpyreen
1-OHpyreen
1-naftol
1-naftol
2-naftol
2-naftol

149ng/l
116 ng/g crt
111 ng/l
114 ng/g crt
1830 ng/l
1390 ng/g crt
2880 ng/l
2960 ng/g crt
4290 ng/l
3300 ng/g crt
3910 ng/l
4020 ng/g crt
243 ng/l
266 ng/g crt
2430 ng/g crt
3000 ng/l

USA1
USA1
USA1

1

uit: Rapport Steunpunt Milieu & Gezondheid FLEHS I, 2006; 2NHANES 4th report,
update 2013; 3NHANES 4th report update 2014;4Pruneda-Álvarez et al., 2012;5(Schulz et
al., 2009); 5(Wilhelm et al., 2008)
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