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Biomerkers, matrix en blootstellingstermijn die wordt gemeten:
Zwarte koolstof in de urine (urinaire koolstoflading)
Wat is zwarte koolstof?
Zwarte koolstof (roet) is een belangrijke fractie van fijn stof (PM2.5), dat gevormd wordt
tijdens onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en biomassa
zoals hout [1]. Fijn stof is een verzamelnaam voor alle kleine zwevende deeltjes in de
lucht. In de wetenschap spreekt men over particulate matter, afgekort als PM. De
deeltjes variëren sterk in grootte, samenstelling en oorsprong. Er wordt dan ook een
indeling gemaakt op basis van de grootte van de deeltjes. PM10 en PM2.5 staan voor
deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer (1 micrometer = een duizendste van
een millimeter). Fijnstofdeeltjes komen op verschillende manieren in de omgeving
terecht [1].
Huidige studies tonen aan dat de koolstofkernen van de zwarte koolstofdeeltjes niet
direct schadelijk zijn, maar dat deze kunnen werken als universele ”drager” waaraan
verschillende schadelijke stoffen zoals benzeen en metalen zich kunnen vasthechten
(Figuur 1). Hierdoor fungeren de zwarte koolstofdeeltjes als het ’paard van Troje’
waardoor schadelijke stoffen meegevoerd worden naar gevoelige delen van het
menselijk lichaam, zoals de longen en de bloedcirculatie [2].

Figuur 1. Een schematische voorstelling van de samenstelling van een stofdeeltje bestaande uit
een koolstof kern met hieromheen verschillende lagen (organische, anorganische en biologische
componenten). In werkelijkheid zijn deze lagen niet als dusdanig te onderscheiden.
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Eerdere studies over fijn stof, waarvan zwarte koolstof een onderdeel vormt, hebben al
een link aangetoond met een lager geboortegewicht [3], verzwakte cognitieve functie in
kinderen [4, 5], verminderde cognitieve veroudering [6], verhoogd cardiovasculaire
lijden [7, 8], respiratoire ziekten [9] en longkanker [10] in het volwassen leven.
Experimentele studies op dieren hebben al aangetoond dat een fractie van de
ingeademde partikels zich kunnen verplaatsen naar het bloed [11] en zich zelfs vanuit
de neus naar de hersenen kunnen een weg kunnen banen [12]. Om een goede
inschatting te kunnen maken over de gezondheidseffecten van verbrandinggerelateerde fijn stof vervuiling, is er een manier nodig om de individuele blootstelling
doorheen het leven in kaart te brengen. Tot voor kort was het niet mogelijk om deze
verplaatsing van zwarte koolstofdeeltjes in het menselijk lichaam aan te tonen en te
meten. Hierdoor was het zeer moeilijk om een inschatting te maken aan hoeveel zwarte
koolstofdeeltjes een persoon werd blootgesteld.
De nieuwe meetmethode die werd ontwikkeld laat ons toe om de verplaatsing van
zwarte koolstof in kaart te brengen, van opname in de longen tot in de bloedcirculatie
om uiteindelijk terecht te komen in de urine bij afscheiding waarin de zwarte koolstof
deeltjes gedetecteerd worden [13].
Verwachte blootstellingswegen naar de mens:
Blootstelling van mensen aan fijn stof en dus ook aan zwarte koolstof zal voornamelijk
gebeuren via inademing van de lucht waarin de deeltjes altijd aanwezig zijn. Hoe kleiner
de deeltjes, hoe dieper deze kunnen doordringen in de longen. Uiteindelijk kunnen de
kleinste deeltjes ook in de bloedsomloop en in de rest van ons lichaam terechtkomen
[14].
Adviezen om blootstelling aan zwarte koolstof te beperken:
De blootstelling aan fijn stof (waarvan zwarte koolstof een belangrijk onderdeel is) kan
beperkt worden door de luchtkwaliteit in uw omgeving te verbeteren. Een gouden
vuistregel die je blootstelling aan fijn stof bepaalt is de afstand van de bron tot uw neus.
Hoe dichter u bij de bron bent en hoe langer u wordt blootgesteld, hoe schadelijker voor
uw gezondheid.
Mogelijke Gezondheidsrisico’s:
Zwarte koolstofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen en zelfs in de
bloedbaan terechtkomen doordat ze zo klein zijn (grootte van 0.1 tot 0.3 micrometer).
Afhankelijk van de concentratie van zwarte koolstof en daarop geabsorbeerde andere
stoffen zoals benzeen en metalen zijn de gezondheidsrisico’s verschillend [2]. De
mogelijke gezondheidsrisico’s die kunnen optreden zijn niet direct gelinkt aan zwarte
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koolstof (een fractie van PM2.5), maar meer een indirecte link omdat gevaarlijke en
schadelijke stoffen zich kunnen vasthechten aan zwarte koolstof om zo de longen en de
bloedsomloop te bereiken [2].
Hoog blootgestelde groep(en):
Algemene bevolking.
Gevoelige groep(en):
De meest kwetsbare groepen zijn ouderen en personen met hart-, vaat- of
longaandoeningen alsook kinderen in ontwikkeling [15].
Gevoeligheid aan luchtverontreiniging is het algemeen meer kenbaar bij jonge kinderen,
ouderen en mensen met chronische longziekten. Huidige inzichten tonen aan dat er
geen veilig blootstellingswaarde is.
Perinatale blootstelling? (Placenta/moedermelk)
Tot voor kort waren er geen studies die de aanwezigheid van zwarte koolstofdeeltjes
konden aantonen in de placenta. Eens studie gepubliceerd in Nature communications
heeft aangetoond dat Zwarte koolstofdeeltjes wel degelijk kunnen accumuleren in de
placenta en dat deze partikels zich kunnen verplaatsen van opname uit de lucht tot aan
de foetus [16].
Deze studie geeft ons het eerste bewijs dat zwarte koolstofdeeltjes afkomstig vanuit de
lucht terecht kunnen komen in de placenta en waardoor de foetus direct blootgesteld is
aan deze deeltjes in de meest gevoelige periode van het leven. Het bewijs van de
verplaatsing van zwarte koolstofdeeltjes in de placenta kan een mogelijke verklaring zijn
voor de schadelijke effecten van lucht vervuiling op de ontwikkeling van de foetus.
Richtwaarden voor interne blootstelling:
Tot vandaag zijn er geen richtwaarden voor interne blootstelling, aangezien het meten
van de persoonlijke blootstelling aan zwarte koolstofdeeltjes een unieke, nieuwe
methode betreft.
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Vergelijkende metingen:
Het detecteren van zwarte koolstofdeeltjes is een nieuwe techniek. Hierdoor is het
moeilijk om een vergelijking aan te tonen met internationale waarden. Reeds werd deze
techniek wel gebruikt om zwarte koolstofdeeltjes te detecteren in de urine van
schoolgaande jongens en meisjes met een leeftijd van 9 tot 12 jaar. De zwarte
koolstofdeeltjes konden gedetecteerd worden in de urine en zijn een mogelijke merker
voor de blootstelling aan zwarte koolstof in de lucht. Aangezien de meting hier gebeurt
in een ander matrix dan de placenta is de vergelijking van de waarden moeilijk.
Reeds gemeten waarden in Vlaanderen/België:
Leeftijdsgroep

Geslacht

Matrix

Metaboliet

Waarde

Jaar

9 – 12 Jaar[13]

Jongens
en
meisjes

urine

Zwarte
koolstofdeeltjes

Gemiddeld (SD) 98.2 × 105
(29.8 × 105) partikels/ml.

2012
2014
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