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Biomerkers, matrix en blootstellingstermijn die wordt gemeten:
Invasief: bloed
Niet-invasief: urine, navelstrengbloed
Wat is koper? Wat zijn de toepassingsgebieden?
koper
(CAS: CAS: 7440-50-8)
Koper (Cu) is een roodachtig metaal dat natuurlijk voorkomt in gesteenten, bodem en
water. Het is een essentieel element voor alle levende organismen. In te hoge
concentraties kunnen echter toxische effecten optreden. Het wordt voornamelijk
gebruikt als elektrisch geleider in elektrische bedrading en kabels voor vele
toepassingen. Daarnaast wordt het ook gebruikt in elektronica, architectuur,
antibiofouling en antimicrobiele voorwerpen, houtverduurzaming, waterzuivering en
behandeling van plantziekten.
Vervuiling met koper wordt vastgesteld in de buurt van stortplaatsen, afvalverbranding,
in de houtproductie, bij de verbranding van fossiele brandstoffen, en in de bodem waar
fungiciden gebaseerd op koper worden gebruikt.
Verwachte blootstellingswegen naar de mens:
Koper is veelvuldig in de natuur aanwezig. De mens kan hieraan worden blootgesteld
door het inademen van lucht, drinken van water, eten van voedsel of door het contact
van de huid met koper bevattende vloeistoffen en substanties.
Een belangrijke vraag bij het bekijken van koperblootstelling is of dat het gaat over vrij
koper (meestal vrije Cu (II)), of dat het gebonden of geabsorbeerde koper betreft.
Hoewel, ook gebonden koper kan, na ingestie, onder invloed van de lage pH in de maag
vrijgegeven worden.
Mogelijke Gezondheidsrisico’s:
Koper is een essentieel element en gezondheidseffecten kunnen zich voordoen bij zowel
te lage als te hoge concentraties.
Een tekort aan Cu is geassocieerd met anemie, neutropenie en botafwijkingen, maar
klinische bewijzen zijn zeldzaam.
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Volgende effecten werden gerapporteerd bij een éénmalige acute orale blootstelling:
buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, overgeven en diarree, tachycardie,
ademhalingsproblemen, bloedarmoede, bloed in de urine, gastrointestinale bloedingen,
lever- en nierfalen, en de dood.
Bij éénmalige inname van drinkwater met hoge concentraties aan Cu werden
gastrointestinale effecten vastgesteld. En bij chronische inname van Cu werd leverfalen
gerapporteerd.
Bij blootstelling via de huid werden geen systemische effecten vastgesteld, maar Cu kan
via de huid wel allergische reacties veroorzaken.
Bij occupationele blootstelling (via inademing) aan zeer hoge concentraties (200 mg
Cu/dag) werden symptomen van Cu-vergiftiging vastgesteld (verhoogde serum
concentraties, vergroting van de lever). (EHC, 1998)
Chronische blootstelling veroorzaakt levercirrose, hemolyse, en schade aan nieren,
hersenen en andere organen, wat kan leiden tot coma, necrose van levercellen, falen
van de bloedsomloop en de dood.(Gaetke, 2003)
Er is onvoldoende bewijs om te beweren dat Cu kankerverwekkend is.
Hoog blootgestelde groep(en):
Een potentiele oorzaak voor verhoogde koperblootstelling in de algemene bevolking is
de hoge consumptie van drinkwater dat veel koper heeft opgenomen van het
distributienet, of dat reeds hoge concentraties aan koper bevat door natuurlijke of
antropogene activiteit (bv. in de buurt van ontginningssites).
Mensen die in de buurt wonen van afvalverwerkingssites hebben een groter risico op
blootstelling dan de algemene populatie. Omwonenden van kopersmelterijen en –
raffinaderijen en werknemers in deze industrieën kunnen ook blootgesteld worden aan
hogere concentraties van koper, door inhalatie of ingestie. (ATSDR, 2004)
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Gevoelige groep(en):
Mensen met een genetische afwijking die het kopermetabolisme verstoort, zoals
Menkes syndroom en de ziekte van Wilson, en mensen met medische complicaties aan
lever en galklier of met alfa-1-antitrypsinedeficiëntie kunnen hogere waarden van koper
in bloed vertonen dan gezonde mensen met dezelfde blootstelling. (Gaetke, 2003)
Persistentie (halfwaardetijd in de mens):
Biologische halfwaardetijden voor mannen en vrouwen in verschillende
leeftijdscategorieën werden in de literatuur gevonden (Johnson et al., 1992):
Leeftijd (jaren)

Halfwaardetijd man (dagen)

Halfwaardetijd vrouw
(dagen)

20-29

23,9

18,7

30-39

25,3

21,3

40-49

32,8

18,0

50-59

24,3

19,7

60-69

15,6

18,9

70-83

13,1

19,3

Perinatale blootstelling? (placenta/moedermelk)
Volgens de literatuur vormt de placenta een barrière voor koper, daar concentraties in
arterieel serum (kant van de moeder) 5 maal hoger hoger zijn dan in navelstrengserum
(kant van de pasgeborene). Ook in moedermelk bedraagt de concentratie slechts 19%
van die van het serum van de moeder (Rossipal et al., 2007).
Wetgevend kader:
Richtlijn 2010/75/EU:
koperverbindingen:

Emissiegrenswaarden

voor

de

som

van

koper

en

Uit afvalverbrandingsinstallaties: 0,5 mg/Nm3
Voor lozing van afvalwater van reiniging van afgassen: 0,5mg/l
Richtlijn 2009/48/EC: De migratielimieten van koper uit speelgoed zijn voor volgende
materialen:
▪

622,5 mg /kg in droog, bros, poederachtig of flexibel speelgoedmateriaal
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▪
▪

156 mg/kg in vloeibaar of kleverig speelgoedmateriaal
7700 mg/kg in afgekrabd speelgoedmateriaal.

VLAREBO 2008: Streefdoel koper in bodem: 20 mg/kg droge stof; in grondwater 20 µg/l
Richtlijn 1998/83/EG: Maximum concentratie van koper in drinkwater is 2mg Cu/l.
Classificatie
GHS
H412: schadelijk voor aquatische ecosystemen met langdurige effecten
H400: zeer toxisch voor aquatische ecosystemen

Vergelijkende metingen:
Reeds gemeten waarden in Vlaanderen:

a

Leeftijdsgroep

Geslacht

Matrix

Waarde

Jaar

Pasgeborenen

m/v

navelstrengbloed

0,60 mg/l

2008-20091

14-15

m/v

bloed

0,79 mg/l

2008-20091

Moeders

v

bloed

1,31 mg/l

2008-20091

18-80

beide

urine

8,18 µg/la

20112

Pasgeborenen

m/v

navelstrengbloed

0,577 mg/L

2012-20163

14-15

m/v

bloed

0.89 mg/l

2012-20163

mediaanwaarde

1

FLEHS II (Vrijens et al., 2014); 2Hoet et al. (2013); 3 De Craemer et al., 2017
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Internationale vergelijking:
Leeftijdsgroep

Geslacht

Matrix

Waarde

Jaar

Land

adolescenten

m/v

bloed

0,95 mg/l

1994

Zweden1

adolescenten

m/v

serum

1,1 mg/l

1994

Zweden1

16-70

m/v

urine

11,7 µg/l

1998

UK2

urine

5 µg/l

2004

EU3

< 18

a

18-70

m/v

bloed

1,042 mg/l

2005

Duitsland4

15-90

m

bloed

0,874 mg/l

2006

Brazilië5

15-90

v

bloed

0,965 mg/l

2006

Brazilië5

2-17

m/v

urine

14 µg/l

2005

Duitsland6

18-65

m/v

urine

9 µg/l

2005

Duitsland6

children

m/v

bloed

1,195 mg/l

2008

Zuid-Afrika7

18-89

m/v

bloed

1,036 mg/l

2009

Italië8

12-19

m/v

serum

1,06 mg/l

11-´12

USA´9

>20

m/v

serum

1,14 mg/l

11-´12

USA´9

pasgeborenen

m/v

navelstrengbl

1,05 mg/l

2010?

Polen10

pasgeborenen

m/v

navelstrengbl

0,47 mg/la

2006

Duitsland11

pasgeborenen

m/v

navelstrengbl

0,43 mg/la

1998-2003

Frankrijk12

mediaanwaarde

1

(Bárány et al., 2002)2(White & Sabbioni, 1998) 3 (Heitland & Köster, 2004); 4(Heitland & Köster,
2006b); 5(Rodrigues et al., 2009); 6(Heitland & Köster, 2006a) 7(Bazzi et al., 2008); 8 (Bocca et al.,
2011); 9 (CDC; 2012); 10(Zych et al., 2013); 11(Kopp et al., 2012);12(Galinier et al., 2005)
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