Een vergelijkende analyse van de opname van (vluchtige) organische
stoffen door de mens als gevolg vanlucht- respectievelijk
drinkwaterverontreiniging en de factoren die de lichaamsbelasting
bepalen
1. Inleiding
De laatste jaren komen er steeds meer
aanwijzingen, dat de luchtverontreiniging
een factor van betekenis is voor de totale
achtergrondverontreiniging van het milieu
met o.a. (vluchtige) organische stoffen
[1, 2], Deze bevindingen geven aanleiding
tot de vraag, of de luchtverontreiniging
ook een factor van betekenis kan zijn voor
de opname van dergelijke stoffen door de
mens bij inademing in relatie tot andere
routes van opname (bijv. via drinkwater).
Een systematische beoordeling van de
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luchtverontreiniging was tot voor kort nog
moeilijk, onder meer door het ontbreken
van voldoende meetgegevens. Recent
worden er echter ten aanzien van een
vroegtijdige herkenning en signalering van
stoffen belangrijke vorderingen gemaakt,
o.a. door een uitgebreide en systematische
registratie van emissies en het beschikbaar
komen van meetgegevens met name van
een groot aantal organische stoffen. De nu
beschikbare informatie bevestigt de indruk
dat de luchtverontreiniging een significante
bijdrage kan leveren tot de totale lichaamsbelasting van de mens met organische
verontreinigingen en de vraag rijst hoe de
belasting via de lucht door inademing zich
verhoudt tot de belasting van andere routes
van opname, zoals via drinkwater.
In het onderstaande zal hierop nader
worden ingegaan waarbij tevens aan de
orde zal worden gesteld in hoeverre normstelling voor de verschillende milieucompartimenten en verschillende routes van
opname vergelijkbaar is en welke factoren
hierbij een rol spelen.
De volgende aspecten zullen daarbij worden
behandeld:
a. factoren dir de opname en de lichaamsbelasting bepalen;
b. een methode om globaal het relatieve
aandeel van beide routes in de opname
te kunnen bepalen;
c. de opname van enkele relevante organische stoffen via lucht resp. drinkwater.
2. Opname van stoffen via de
(inademings)lucht
2.1. Depositie in de longen en opname
in de bloedbaan
De opname van de stoffen uit de lucht

kan plaatsvinden door inademing en door
opname via de huid. In de meeste gevallen
zal de opname door de huid van ondergeschikte betekenis zijn t.o.v. de opname
door inademing, zodat in onderstaande
beschouwingen slechts de opname door inademing als uitgangspunt wordt genomen.
De opname van componenten uit de lucht
door inademing is sterk afhankelijk van
de deeltjes grootte. Ook de plaats van afzetting in de ademhalingswegen is hiervan
sterk afhankelijk. Dit onderscheid is essentieel, daar slechts deeltjes die diep in de
ademhalingswegen doordringen en in de
longblaasjes (alveoli) terechtkomen, rechtstreeks in de bloedbaan kunnen worden
opgenomen. Bij depositie in de hogere
luchtwegen worden de deeltjes naar de
keelholte afgevoerd door een beweging van
trilharen (ciliën) die de slijmlaag met de
daarin opgenomen deeltjes langs de oppervlaktelaag (epitheel) naar boven beweegt.
Zoals uit afb. 1blijkt, worden grote deeltjes
(aerosolen) door impactie en sedimentatie
reeds in de bovenste luchtwegen (neusholte,
bronchi) afgevangen. Deze deeltjes zullen
dus niet rechtstreeks in de bloedbaan
worden opgenomen. Kleinere deeltjes zijn
minder onderhevig aan impactie en sedimentatie en worden weer gemakkelijker
uitgeademd. Bij nog kleinere deeltjes
( < y2 ji) gaat de diffusiesnelheid een belangrijke rol spelen, waardoor de opname
toeneemt met afnemende deeltjes grootte.
Voor moleculen (gassen) bedraagt de potentiële opname van stoffen uit de lucht die
de diepere ademhalingswegen bereikt,
nagenoeg 100 %.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt,
dat - met name hoogmoleculaire - verbindingen en metalen voor een deel aan aerosoldeeltjes kunnen zijn geadsorbeerd, zodat in
zo'n geval de betreffende stoffen ook in
de hogere luchtwegen worden afgezet.
In het onderstaande wordt er vanuitgegaan,
dat de inbeschouwing genomen stoffen
slechts in gasvorm worden ingeademd.
2.2. Volume ingeademde lucht
De totale hoeveelheid lucht die per ademhaling wordt ingeademd (zgn. 'Tidal
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volume') bedraagt bij een volwassen persoon ca. 600 ml. De ademhalingsfrequentie
bedraagt ca. 12 per minuut, zodat per
minuut een hoeveelheid van 7.2 1 lucht
wordt ingeademd ofwel per dag 10.4m:5
lucht. Dit volume geldt bij rust en kan sterk
toenemen bij het verrichten van zware
arbeid. In de literatuur worden voor de
dagelijks ingeademde hoeveelheid lucht
verschillende standaardwaarden genoemd,
tot ca. 24 m 3 per dag [3].Voor de onderhavige berekeningen wordt een standaard
volume van 10.4m:! ingeademde lucht als
uitgangspunt genomen. Van de totale hoeveelheid ingeademde lucht zal slechts een
deel het gebied bereiken waar een directe
uitwisseling met de bloedbaan plaatsvindt
(in de alveoli). Ca. 25% van het gas verblijft in de zgn. dode ruimte (volume nasopharynx + volume luchtwegen tot de
terminale bronchi) en wordt weer uitgeademd. Hiervoor gecorrigeerd rest dus een
volume gas waarover uitwisseling met het
bloed plaatsvindt van 7.8 m:i lucht per dag
(5.4 l/min).
Met behulp van bovenstaande gegevens
kan de maximale (potentiële) opname van
stoffen uit de lucht worden berekend, als
de gegevens over de concentratie in de
lucht bekend zijn.

in de buitenlucht,

(a)

Stedelijk gebied **
Landelijk gebied
Qig/m3)
ppt s.d.
(ße/m*)* ppt s.d.
methylchloride (CH;iCl)
chloroform (CHCl;i)
tetrachloorkoolstof (CCI4)
methylbromide (CH:! Br)

^**"

834 ±
102 ±
134±
108 ±

40
102
20
138

(1.72)***
(0.498)
(0.844)
(0.419)

ppt

Zeegebieden
s.d.
(//g/m3)

1260 ± 4 3 4
40 ± 38
128± 16
93 ± 100

(2.60)
(0.195)
(0.806)
(0.361)

***: in binnenruimtes kunnen hogere waarden
(tot 20.000 ppt) worden gevonden bijv. bij
roken van sigaretten.
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TABEL II - Concentratie (pptj van de buitenlucht op enkele plaatsen in de VS.
Locatie Los Angeles

Stofnaam

+

methylchloride
methylbromide
methyleenchloride
chloroform
tetrachloorkoolstof

31)01
244
3751
88
215

1,2
- dichloorethaan
1,2
— dibroomethaan
1,1,1 - trichloorethaan
1,1,2 - trichloorethaan
1,1,1,2 - tetrachloorethaan
1,1,2,2 - tetrachloorethaan

519 -+33 ±
i
1028
9.3 +
3.7 +
16.6 ±

233
26
646
5.9
2.3
11.3

1,1
- dichlooretheen
trichlooretheen
tetrachloorethyleen

4.9
399
1480

±
±
±

2.8
302
445

monochloorbenzeen
o-dichloorbenzeen

1759
194
i 2620
^: 40
± 107
•+•

200
12.5

benzeen
tolueen
o-xyleen

6040
11720
1930

fosgeen

-

_
±
±
±
J ;

9.9
4580
9070
1830

Locatie Phoenix

Locatie Oakland

+
2391
66.8 -H
+
894
111
±
277 -±

1066
54.7
416
32.1
169

+
+
-++
+

781
24.0
315
12.1
133

216
±: 220
40.3 ±
38.3
824
597
±
16.1 -+10.2
8.5 +
3.9
17.0 ±
6.4

82.8 +
15.8 +
291
±
7.9 -+4.2 ±
7.1 ±

106.1
12.5
161
4.4
1.3
2.6

29.8 ±
36.8
•+- 587
483
994
± 716

12.6 ±
188 ±
308 +

5.1
270
292

200
22.6 +
4740
8630
1780

+

±
±

940
47.2
989
106
114

_

_

100
4.0

34.8

1550
3110
770

6750
9090
1880

-

49.7

h

5.0

±

1220
±-t- 3180
730

±

5.1

* litt.: réf. [6].

TABEL IIIa - Concentratie van enkele vluchtige koolwaterstoffen in de lucht in Nederland***;
locaties: Delft en Terschelling.
Concentratie .**
Delft
ppb*

±

s.d.

Terschelling
(/xg/m 3 ) *

ppb* ± s.d.

(/*g/m 3 ) *

0.06 ± 0 . 1 9
0.03 ± 0.08
0.04 ± 0.32
0.49 ± 1.02
0.12 ± 0.73
1.48 ± 1.57
1.62 ± 1.00
0.15 ± 0.20

0.32
0.20
0.16
2.36
0.75
4.71
6.08
0.65
0.95
0.83
0.35
0.22

trichloorethvleen
perchloorethyleen
1,2 - dichloorethaan
methylchloroform
tetrachloorkoolstof
benzeen
tolueen
m-xyleen

0.99 ± 1.21
0.23 ± 0.23
0.29 •+- 1.16
0.41 ± 0.67
0.11 ±2 0.39
4.20 + 4.12
2.59 ± 2.53
1.65 ± 5.23

5.31
1.56
1.17
1.97
0.69
13.37
9.73
7.14

ethylbenzeen
1,2,4 —trimethylbenzeen
o-xyleen
p-xyleen

0.95 + 3.50
0.57 + 1.24
0.45 ± 0.54
0.43 + 0.70

4.11
2.79
1.95
1.86

0.22 ±
0.17 ±
0.08 ±
0.05 ±

chloorbenzeen

0.12

0.39

0.55

0.01 ± 0.02

±

Rekenkundig gemiddelde concentratie.
Aantal monsters: Delft: 50; Terschelling:
Monstertijd:5.00 - 15.00 uur.
Bron: TNO [7|.
TABEL Illb - Concentratie van enkele minder
vluchtige koolwaterstoffen in de lucht in Nederland *. Locatie: Delft.
Concentratie (ng/m 3 )
rekenkundig
maximum
gemiddelde
concentratie
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Chloordaan
Heptachloor
Malathion
Parathion
Toxapheen
Endosulfan 1
a-HCH
y-HCH
o-p'-DDT
PCB
(1248 + 1254 + 1260)

* Bron: TNO |7].

0.4
1.6
0.2
0.1
0.4
5.7
0.5
17.5
4.3
l.l
0.6
2.0
1.2-3.4

24.6
23.9
19.2
204.0
27.8
7090
833.7
8700.0
2265
7.8
11.7
102.4

0.52
0.14
0.10
0.08

0.046

56. Meetperiode 1 oktober 1980 - 1 april 1981.

2.3. Concentraties van organische stoffen
in de lucht en maximale opname
Voor eert aantal veel voorkomende organische stoffen zijn een aantal meetgegevens
van de concentratie in lucht samengevat in
Tabel I, II en Til.
Tabel I geeft een overzicht van een aantal
gehalogeneerde methanen. Uit verschillen
in concentratie in landelijke, stedelijke en
zeegebieden kan worden geconcludeerd dat
sommige stoffen als bijv. methylchloride
en methylbromide tevens in belangrijke
hoeveelheden in de zee door natuurlijke
processen worden gevormd [4]. Meer landinwaarts neemt de concentratie van deze
stoffen af, als er geen puntemissies zijn [4],
Tabel II geeft een aantal meetresultaten
van een aantal locaties in de VS [6] en

tabel lila, b geeft meetresultaten van TNO
[7] in een stedelijk gebied (Delft) en een
landelijk gebied (Terschelling).
Uit deze gegevens blijkt, dat bijv. voor
tri- en perchloorethyleen bij een opname
van 7.8 m 3 lucht per dag en 100 % absorptie in de bloedbaan een opname per
dag van 41.4 resp. 12.2 /xg/dag wordt
berekend via de inademingslucht.
Singh e.a. [6] komen op basis van berekeningen van analysegegevens en bij een aanname van 23 rri3 ingeademde lucht per dag
voor de in tabel II genoemde concentraties
tot een totale opname per dag zoals weergegeven in tabel IV. De ingewijde lezer zal
al snel constateren, dat de aldus berekende
waarden belangrijk hoger zijn dan die welke
toelaatbaar worden geacht bij opname via
drinkwater (richtniveau voor gehalogeneerde koolwaterstoffen is 1/xg/1). Opgemerkt
moet echter worden, dat de hierboven gevolgde berekeningswijze, welke wel meer
wordt gebruikt om bijv. normen voor lucht
(bijv. MAC-waarden) te relateren aan
drinkwaternormen een aantal principiële
tekortkomingen heeft. In de praktijk zal er
- met name voor vluchtige stoffen - tevens
rekening moeten worden gehouden met
uitademing en verdamping uit het bloed in
de longen. Deze factor kan de nettoopname sterk beïnvloeden, zodat voor een
meer realistisch beeld een correctie op de
hierboven gehanteerde rekenwijze noodzakelijk is. In het onderstaande zal op
deze factor nader worden ingegaan. Het
zal blijken, dat deze factor zich in principe
goed laat beschrijven en uit relatief eenvoudige gegevens kan worden afgeleid.
2.4. Correctie factor voor opname uit
de lucht
2.4.1. Invloed bloed/lucht evenwichtsconcentratie
Bij opname van de ingeademde stof in de
bloedbaan zal er in het bloed een concentratie worden opgebouwd. Deze concentratie in het bloed zal resulteren in een
evenwichtsdampspanning in de lucht in de
alveoli. Dit heeft tot gevolg dat de concentratie in de longen (alveoli) niet tot nul
TABEL* IV - Calculated **average daily respiratory exposure to measured trace chemical groups.
Total Average Daily Dose
(>g/day)
Chemical category
Halomethanes
Haloethanes
Chloroethylenes
Chloroaromatics
Aromatic hydrocarbons

Los
Angeles Phoenix Oakland
516
222
292
25
2700

253
153
251
26
2228

uit: réf. [6]
based on total air intake of 23 m 3 d"
at 25 °C, latm pressure.

124
52
67
12
710
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wordt opgenomen en dat de verspreiding
door het bloed momentaan plaatsvindt.
De per minuut uit de ingeademde lucht
door opname verwijderde hoeveelheid stof
kan worden weergegeven door:
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Afb. 2 - 'Lung clearance' (volume waaruit 100%
wordt opgenomen bij inademing per minuut)
aan a. trichloorethyleen;
b.
perchloorethyleen;
c.
methylchloroform.
Lucht concentratie: 70 en 144 ppm. Uit:
Monster, D. C. [8].
V A x (Cj - C a )
LC =

zal dalen, zodat de opname niet meer
volledig is.
De relatie tussen de concentratie van de
stof in het bloed en in de lucht bij evenwicht kan als volgt worden weergegeven:
Cb
Ab, = —
(1)
Ca
waarbij C b is de concentratie in het bloed
(mg/l), C a de concentratie in de lucht in
de alveoli (mg/l) en Xbg is de verdelingscoëfficient voor het evenwicht bloed/gas.
De verdelingscoëfficient is een voor elke
stof karakteristieke constante. Een indruk
van de invloed van de verdelingscoëfficient
en de concentratie opbouw op de opname
is gegeven in afb. 2, welke een experimenteel bepaalde opname van trichloorethyleen
(Ab„ = 15), perchloorethyleen (AbK = 16)
en methylchloroform (Abg = 5) weergeeft
[8]: de 'lungclearance' (het volume per
minuut waaruit de op te nemen stof voor
100 % is verwijderd bij inademing) blijkt
voor perchloorethyleen en trichloorethyleen
althans in het begin niet veel te verschillen,
terwijl die voor methylchloroform aanmerkelijk lager is.
In de praktijk blijkt de concentratie verhouding Cb/C a gedurende en na de expositie (bij verwijdering door uitademing)
voor de betreffende stoffen nagenoeg
constant te blijven [8].Hieruit kan worden
geconcludeerd, dat binnen de ademhalingsperiode de evenwichtsconcentratie inderdaad
wordt bereikt, zodat de netto-opname dus
afhankelijk is van de concentratie opbouw
in het bloed.
Voor een mathematische beschrijving van de
concentratie opbouw wordt er nu in eerste
benadering van uitgegaan, dat de stof
slechts in 1 compartiment (bloedbaan en
snel doorstroomde weefsels, zie 2.4.2.)

.
= VAx(d-Ca)

(2)

dt
waarbij
C a = concentratie in de lucht in de
alveoli (mg/l);
Cj = concentratie in de ingeademde
lucht (mg/l);

In deze toestand geldt:

VA = de hoeveelheid lucht die per minuut
de alveoli bereikt.

dC,,
dt
hieruit volgt uit (7):

De toename van de concentratie in het
bloed door opname wordt daarbij gegeven
door:
dC b

1
kV,

=
dt
V u dt
waarbij
C|, = concentratie in het bloed in de
longen;

(3)

C, = C / A , , , :
dQ
— =VlxCIx(ldt

Q = opgenomen massa.

b. uitscheiding (via andere wegen dan de
longen).
Aangenomen wordt, dat deze processen als
een eerste orde proces kunnen worden
weergegeven:
(4)

dl

waarbij k de snelheidsconstante is voor
afbraak en uitscheiding.
De netto-concentratie verandering wordt
dan:

v„

(5)

= VA d
dt
De term
1
!
(10)
1
k V„ Ai
V,
1+
+1
V,
kVuAbg
kan derhalve worden beschouwd als een
correctie factor (p) voor de berekening
toegepast onder 2.3.
In afb. 3 zijn voor een aantal waarden van
k en A deze correctie factor weergegeven.
Hierbij is k uitgedrukt in biologische halfwaarde tijd (ti/j) via de relatie:

(Q-CJ-kCb

(6)

ln2
k=
t,,2
Voor V„ is een volume aangenomen van
5.5 1 (9) en voor VA : 5,4 l/min.
De correctiefactor is dan:

Cb
en, daar Ab„ =
C,

dC,,

(9)

dQ

dG,

dl

-)
k V u Ab„

Bovenstaande formule illustreert hoe de
opname in de 'steady state' sterk afhankelijk is van de partitie-coëfficient (Abg) en k.
Indien deze factoren niet in rekening
worden gebracht, zou de opname gelijk
zijn aan:

a. afbraak, en

dC b
1 dQ
— =
k C„
dt
V„ dt
combinatie met (2) geeft:

1
1+

Naast deze toename van de concentratie
door opname vindt er tevens afname plaats
door

= - kC,

1/Abg +
V,
De opname per minuut in de 'steady state'
is dan via (2), (8) en

V u = volume waarin de concentratie
opbouw plaatsvindt (bloedbaan);

V.

(8)

C|j = C j X

1 dQ

dC,,

over zeer lange tijd plaatsvindt, op een
weliswaar laag maar vrij continu niveau.
Deze situatie verschilt in dit opzicht aanmerkelijk ten aanzien van situaties in de
arbeidshygiëne waar meer rekening moet
worden gehouden met kortdurende hoge
expositie. Voor de berekening van de
milieu-expositie wordt nu aangenomen, dat
de blootstelling zodanig lang duurt, dat er
een 'steady state' ontstaat, d.w.z. dat de
afvoer uit het lichaam door uitscheiding
en afbraak evengroot is als de opname.

V*

V,
xQ-Cbx (

+ k)

(7)

1

dl

Vu
V u x Abg
Een kenmerk van de expositie door
milieuverontreiniging is, dat de blootstelling

ti/.,

1.416 — + 1
Abg

(11)
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de concentratie tot 50 % van de evenwichtswaarde bedraagt van tri- en perchloorethyleen minstens 20 uur [8].
Daar de opname uit de longen relatief snel
is, zullen derhalve bovenstaande berekeningen voor de concentratie-opbouw in het
bloed, slechts een geringe afwijking t.a.v. de
praktijksituatie geven, door de bloedbaan
als een gesloten systeem te beschouwen.
Zoals uit tabel V blijkt, is de partitie
coëfficiënt vetweefsel/gas een factor 30
hoger dan van bloed/gas, zodat in de
stationaire toestand in het vetweefsel een
relatief hogere concentratie zal worden
aangetroffen.
De hierin aanwezige concentratie zal echter
in de stationaire toestand geen invloed
hebben op de volgens (8) berekende evenwichtsconcentratie in het bloed, tenzij in
dit compartiment afbraak optreedt, waardoor een extra toevoer (verwijdering uit
de bloedbaan) naar deze weefsels plaatsvindt. In veel gevallen vindt de afbraak
voornamelijk plaats in de lever en is dus
in eerste instantie beperkt tot de bloedbaan. Als er in de andere compartimenten
wel afbraak plaatsvindt, dan blijft formule
(4) gelden, als t,/.wordt geïnterpreteerd als
biologische halfwaarde tijd (verwijderingstijd) in de bloedbaan, exclusief de uitscheiding via de ademhalingsorganen.
De aldus gedefinieerde halfwaarde tijd kan
in principe ook als zodanig experimenteel
bepaald worden.
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Afb. 3 - Correctie factor p (=Qneft0IQ-tl„ra(iemli)>
berekend voor verschillende waarden
partitiecoëfficient bloed/gas fX^ ) en biologische halfwaarde tijd (t,,J.

Als voorbeeld:
Bij À= 15 en U/, = 30' wordt een correctiefactor gevonden dan 0.26, zodat in dit geval
slechts 26 % van de in de alveoli ingeademde hoeveelheid in het bloed wordt
opgenomen. Bij ,/., = 12 uur is dat slechts
1 %.
Zoals uit afb. 2 blijkt wordt voor trichloorethyleen bij inademing bij kortdurende
blootstelling reeds snel de stationaire toestand bereikt, in tegenstelling tot voor
perchloorethyleen waar de opname nog
blijft afnemen. Dit wordt veroorzaakt door
de snelle afbraak dus korte halfwaarde tijd
van trichloorethyleen in de bloedbaan (8)
(ti/2 is in de orde van grootte van enkele
minuten). Perchloorethyleen heeft een veel
langere halfwaarde tijd, zodat in dit geval
door opbouw van de concentratie in het
bloed de opname (LC) in de tijdspanne
van afb. 2 nog blijft afnemen (zie 3.).
2.4.2. Verspreiding naar en afbraak in
andere weefsels; concentratieverdeling
In bovenstaande berekeningen is aangenomen, dat de stof in één compartiment
(bloedbaan) wordt opgenomen. In feite kan
de stof naar een groter volume van weef-

van de

sels diffunderen en worden getransporteerd.
Deze weefsels worden echter relatief langzaam doorstroomd. Tabel V geeft een indruk van het volume van de weefsels en
de mate van doorstroming (perfusie). Met
name het vetweefsel blijkt een relatief lage
perfusie te hebben. Experimenteel blijkt
omgekeerd, dat indien een stof eenmaal in
het vetweefsel is opgenomen, deze hieruit bij stopzetten van expositie - slechts langzaam vrijkomt. De tijd voor verlaging van
TABEL V.

Kl

O

E

_3

>
O
O

Wcefselgroep
longen
lever
bloedvatrijk weefsel
(excl. lever)
vetweefsel
huid en spieren
* (w/g=weefsel/gas
Uit: [9].
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£

—
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o
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• = 2
O

s
(L)

ë°
s oib
(%) (w/g)*

1.0
1.7

1.4
0.60

24.7

20

7.1
11.5
36.3

2.59
0.18
0.63

55.1
4.5
15.7

20
600
19

*
(L)

.

—

Bij stoffen met een relatief hoge partitiecoëfficient doet de vraag zich voor of de
'steady-state' toestand wel zal worden bereikt en welke concentraties in bloed en
weefsels dan worden aangetroffen.
a. Ten aanzien van de concentratie in het
bloed kan het volgende worden opgemerkt:
De concentratie in het bloed bij evenwicht
wordt, bij afwezigheid van afbraak (en
verwijdering uit het bloed), bepaald door
de partitie coëfficiënt Àbg en de concentratie in de inademingslucht:
C, = C : x A b K
(12)
Als de afbraak wel in rekening wordt
gebracht, dan geldt formule (8). Door invulling van formule (10) kan dit ook
worden geschreven als:
Cb = C T x A b g x ( l - p )
(13)
waarbij p de in afb. 3 weergegeven
correctiefactor is.
De factor (1-p) kan derhalve worden gezien
als een correctiefactor die de invloed van
de afbraak weergeeft.
Voor een concentratie van 1.0/xg/m3 in
de lucht en bij À= 15 en ti/3 = 12 uur
wordt een concentratie berekend van
14.8x 10-3/tg/l in bloed. Bij t,, = V2 uur
wordt deze waarde 11.1 x 10"3/.ig/ 1.Bij
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À = 10*en ti/, = Yi uur wordt deze concentratie 0.042 /xg/1en bij tu, = 24 uur:
1.70/ig/L

Cl

Cl
C=C
Cl

De hoeveelheid stof die in het lichaam
aanwezig is in de evenwichtstoestand (Q to t)
kan met behulp van gegevens van tabel V
worden berekend als tevens de partitiecoëfficienten voor de verschillende weefsels
bekend zijn.

Cl.s-C-C

Q t o t = C„x51.3 + C b x A v b x l l . 5 =
C T xA b f r x(l-p) (51.3+A v b x 11.5)
(14)
waarbij Avb is de verdelingscoëfficient vetweefsel/bloed.
Voor Avb = 30, tVl = 20 uur en Abg = 15
wordt voor een luchtconcentratie Q van
1.0 /xg/m 3 een waarde gevonden voor Q t o t
van 5.8 /ig.
Bij een gelijke Q , Abg en Avb maar ti/„ =
Yi uur wordt dit (i.v.m. 1-p = 0.73) 4.4 \i%.
Deze totale hoeveelheid is in de orde van
grootte van de potentiële opname per dag,
zodat zeker in de tijdschaal van een
mensenleven mag worden aangenomen,
dat voor stoffen als per- en trichloorethyleen de stationaire situatie zal worden
bereikt.
3. Totale belasting (toxiciteit): gedrag van
geëxponeerde stof en afbraakprodukten
De totale belasting door de opgenomen
stof wordt bepaald door:
a. de concentratie van de opgenomen stof

O

>

/

b. Ten aanzien van de totale hoeveelheid
die voor dit concentratieniveau moet worden opgenomen en de tijd van opname die
hiervoor staat, kan het volgende worden
opgemerkt:

Als de verdelingscoëfficienten van lever,
longweefsel, bloed, huid en spierweefsel
gelijk worden gesteld, dan geldt voor een
volwassene:

Cl

\

C - C
/

H

Cl
\

Cl

f

Cl

OH

> Cl - c - c
/
H
[
Cl

OH-

O
O

CIM-C-C

y

/

OH
OH

\
H

Urine

\

/
\

(TCA)

\
/
Cls-C-C

(TCE)

>• TCE glucuronide

H,

plaatsvindt en dat de biotransformatie
voornamelijk wordt bepaald door de bloedperfusie van de lever. De perfusie van de
lever bedraagt ca. 25 % van de totale
bloedstroom (tabel V) terwijl het hartvolume (cardiac output) kan worden
gesteld op ca. 7 l/min, zodat de halfwaarde
tijd enkele minuten zal zijn. Uit de 'steady
state' van afb. 2 wordt een halfwaarde tijd
berekend van ca. 5 minuten voor V„ =5.51.
Trichloorethyleen wordt bij afbraak achtereenvolgens omgezet in trichloorethyleenoxyde, chloraalhydraat en trichloorazijnzuur, resp. trichloorethanol.
Er zijn aanwijzingen, dat de toxiciteit (en
mogelijk mutageniteit) van trichloorethyleen
in eerste instantie wordt bepaald door de
gevormde sterk reactieve tussenprodukten
in de lever (11), die een korte halfwaarde
tijd hebben. De eindprodukten trichloorazijnzuur (TCA) en trichloorethanol hebben
daarentegen een lange biologische halfwaarde tijd (80 - 100 uur resp. 10- 12 uur)
(6). Deze stoffen komen daardoor in dit

geval in relatief hogere concentratie in het
lichaam voor dan de uitgangsstof (trichloorethyleen). Zo vond Ziglio [24], (zie 4.3) bij
bewoners van Milaan een bloedconcentratie
van TCA van 20- 40 /xg/1.
De stof perchloorethyleen wordt slechts
zeer langzaam afgebroken, waarbij waarschijnlijk beperkt omzetting plaatsvindt via
perchloorethyleenoxyde, trichlooracetylchloride naar TCA. In afb. 4 is een
schematische weergave gegeven van de
routes van uitscheiding van een drietal
gechloreerde koolwaterstoffen na blootstelling.
Naast een mogelijke toxische werking van
de afbraakprodukten hebben de betreffende
stoffen een physiologische werking als
narcoticum. Morgan e.a. [12] vonden voor
een groot aantal stoffen een relatie tussen
de narcotische dosis en de partitiecoëfficient bloed-lucht. Voor de muis ligt deze
concentratie voor perchloorethyleen bij een
expositie gedurende 38 minuten bij ca.
3xlOsppm(12).

Afb. 4 - Uilscheiding van trichloorethyleen (tri), methylchloroform,
(me) en perchloorethyleen
en de metabolieten TCA (trichloorazijnzuur)
en TCE (trichloorethanol) als percentage van de
opgenomen dosis. Expositie: 70 ppm.
Uit: Monster, A. C. [<?].
recovery (%van opgenomen dosis)
100-

b. de concentraties van de afbraakprodukten.
TCA

Stoffen die op zichzelf niet toxisch zijn
kunnen schadelijk worden door de gevormde afbraakprodukten. Deze afbraakprodukten op zich kunnen een langere halfwaardetijd hebben dan het uitgangsprodukt, zodat
juist deze metabolieten in hogere concentratie dan de uitgangsstof kunnen vóórkomen.
Bovengenoemde aspecten worden hieronder
toegelicht aan de hand van voorbeelden
van de veel vóórkomende stoffen trichloorethyleen en perchloorethyleen.
De afbraak van trichloorethyleen vindt
voornamelijk plaats in de lever. Er zijn
aanwijzingen (10), dat de afbraak bij doorstroming van de lever nagenoeg kwantitatief

3 TCE
PER
( 9 5 l.)

TCE
(43%)

MC
(80%)

TCA
(21%

TRi
(10%)

TRI

MC

PER

(per)
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4. Vergelijking opname via drinkwater
(oraal) en via lucht (respiratoir)

a. de o p n a m e van drinkwater continu
over de dag gespreid is;

wordt gegeven d o o r (6). In de 'steady
state' en bij Cj = o geldt:

4.1. Invloed

b. de absorptie uit het m a a g - d a r m k a n a a l
100 % bedraagt; en

Vd Q

lever

Bij de o p n a m e van stoffen via drinkwater
of via lucht doet zich een belangrijk verschil voor: bij o p n a m e via de longen
worden de betreffende stoffen rechtstreeks
in de bloedbaan opgenomen, terwijl bij de
o p n a m e via het m a a g d a r m k a n a a l eerst
a. absorptie moet plaatsvinden; terwijl
b. d a a r n a de o p n a m e in de bloedbaan
plaatsvindt na passage door de lever.

VA x CA

+ kC,,=

c. de afbraaksnelheid in de lever en de
galwegen v e r w a a r l o o s b a a r is t.o.v. de
opnamesnelheid in het bloed.

v„
V,

+ k)

c,,(-

D e o p n a m e per tijdseenheid via drinkwater
w o r d t gegeven door:

Cb = V,,Cdx-

dQ
dVd
- = C„ x — - = C (1 x V„
dt
dt

(15)
A bg

waarbij:
D e lever heeft een belangrijke functie in
het afbreken van stoffen. H i e r d o o r kunnen
de betreffende stoffen onschadelijk worden
g e m a a k t v ó ó r d a t ze de bloedbaan bereiken,
w a a r d o o r de lever een belangrijke barrièrefunctie heeft. Anderzijds is het ook mogelijk, dat juist de bij afbraak g e v o r m d e
metabolieten schadelijk zijn (zie 3.). In
kinetisch opzicht zijn er bij i n n a m e via
drinkwater twee uiterste situaties denkbaar;
a. een situatie waarbij geen afbraak in de
lever plaatsvindt; en
b. een situatie waarbij alle opgenomen stof
vóór passage n a a r de bloedbaan w o r d t
afgebroken.
In situatie b. is de totale o p n a m e en
belasting gelijk aan de a a n g e b o d e n dosis
(aangenomen dat 100 % absorptie uit het
m a a g d a r m k a n a a l plaatsvindt).
In geval a., w a a r de afbraaksnelheid in de
lever gering w o r d t verondersteld t.o.v. de
snelheid van o p n a m e in de bloedbaan, zal
na o p n a m e in de bloedbaan afname van de
concentratie kunnen plaatsvinden d o o r
uitademing. Uit de halfwaardetijd van de
stof in het bloed kan reeds een indicatie
w o r d e n verkregen of de afbraak in de lever
al of niet kwantitatief verloopt (zie 3.). Bij
t i , groter dan 30 minuten is de kans groot,
dat de stof de bloedbaan o n v e r a n d e r d kan
bereiken, vooropgesteld dat in het maagd a r m k a n a a l geen afbraak plaatsvindt. V o o r
met n a m e gehalogeneerde koolwaterstoffen
zal afbraak in het m a a g d a r m k a n a a l vermoedelijk niet van groot belang zijn.
D e concentratie o p b o u w en de belasting bij
mogelijkheid a. laat zich als volgt
beschrijven:
4.2. Invloed uitademing
via drinkwater

na opname

4.2.1. Situatie m e t volledige o p n a m e in
het bloed
V o o r de vaststelling van de totale belasting
bij o p n a m e via drinkwater is het - evenals
bij de o p n a m e via de lucht - van belang
om de uiteindelijke concentratie in het
bloed te berekenen. Bij deze berekening
wordt aangenomen, dat

v,,c,

C(j = concentratie van de stof in drinkwater

1

(-

v.

dV d

\

dl
meerd per tijdseenheid (21 per dag).

vv

Indien we willen vergelijken, welke concentratie in lucht een vergelijkbare concentratie in bloed geeft als bij o p n a m e via
drinkwater dan geldt:

Uitgaande van de veronderstelling, dat de
verdeling over het bloed m o m e n t a a n is,
kan de concentratietoename als volgt
worden weergegeven:

dt

kV„

-+

hoeveelheid water geconsu-

dCb

(16)

1

*~b (via lucht)

^-b (via drinkwater)

dan w o r d t gevonden via (8) en (16):

C,, .
= — x V,,
Vu

Cd ~

x CT

v,;1

D e afname d o o r afbraak en uitademing

TABEL VI.
partitio icoë "ficients for w a t e r / a i r
X water/air

methylchloridc
methylbromide
methylenechloride
chloroform
carbontetrachloride
ethylchloride
1.1 - dichloroethane
1,2 - dichloroethane
1,1,2 - trichloroethane
1.1.1 - t r i c h l o r o e t h a n e
1,1,2,2 - tetrachloroethane
vinylchloride
ethylenedichloride
vinylidenechloride
trichloroethylene
perchloroethylene
benzene
toluene
ethylbenzene
m-xylene
styrene
acetone
n-butylalcohol
chlorobenzene
1,4 —dichlorobenzene
p,p - D D T
malathion
parathion
lindane
hexachlorobenzene
4,4' - PCB

3.3 (20°, a)
6.3 (10°, ): 4.1
8.1 (20°, a); 7.2
8.6 (20°, a); 4.5
1.1 (20°, a); 0.25

litt. [19]
litt. [18]
litt. 1171
Poet = A

_
-

1.51 (d)
2.02 (d)
2.79 (d)

-

0.93 (37°, k)

1.9 (37° k)
0.43 (37° k)

4.68 (37°, 1)

1.92(d)
1.76(d)
2.38 (d)
2.49 (d)
3.01 (d)

_
_
-

2.20 (d)
2.95 (d)
2.13(d)
2.59 (d)
3.75 (g)
3.09 (d)

-

0.30 (d)

-

2.84 (d)
3.39 (h)
6.19 (f)
2.89 (f)
3.81 (f)
3.72 (h)
6.22 (h)
5.58 (i)

_
litt. [15]
litt. [16]
litt. [20]

octanol/water

(20° , b)
(37° c)
(37° O
(37° k)

_

2.7 (37°, k)
11.3 (37°, k)
17.1 (37°. k)
0.7 (20°, a);
35.7 (37°, k)
0.02 (10°, a)
26.4 (20°, a)
0.16 (20°, a)
2.74 (20°, a);
1.22(20°, a);
4.0 (37°, c)
2.5 (37°, c)
1.69(37°, 1)
1.66(37°, 1)
5.2 (37°, c);
263
(37°, c)
1268
(37°, c)
4.1 (37°, k)

octanol/water, b l o o d / g a s

log Poet .*

Substance

g.: litt. [21]
h.: litt. 1221
i: litt. [23J

Xblood (serum)/gas
1.7

-

11
15
6
1.2
8
30
56
7
220

_
-

15
16
7.5
12.4
28.4
26.4
51.9
239
1126
30.8

(25°, e)
7.9 (37° c)
(25°, e);
(25°, e); 12.0 (37° c)
(25°, e)
(25°, e)
(25°, e);
4.7 (37° k)
(25°, e): 19.5 (37° k)
(25°, e); 38.6 (37° k)
(25°, e);
4.5 (37° c)
(25°, e); 121.4(37° k)

(25°, e);
(37°, j);
(37°, c)
(37°, c)
(37°, 1)
(37°, 1)
(37°, 1)
(37°, c)
(37°, c)
(37°, k)

_
_
j . : litt. [ 8]
k.: litt. [26]
I.: litt. [27]

15.7(37° c)
13.1 (37°, k)
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Bij een opname van 2 1 drinkwater per dag
( = 1,39 x 10":!l/min) en VA = 5.4 l/min
geldt:
Q Gug/1)«*3.89x 103xQOxg/1 =
(17)
3.89x Q Qxg/m8)
De opname in de 'steady state' welke de
lichaamsbelasting bepaalt is: (opname gecorrigeerd voor uitademing):
dQ
_ = CdxVd-VACa
dtnetto
Na invullen van C a = C b /A bg , (16) en de
waarde voor p geeft dit:
dQ
— = C,, x V j x p
dtuetto

(18)

evenals bij (9) is p de correctiefactor die
corrigeert t.o.v. de situatie waarbij geen
correctie voor de fysiologische processen
wordt toegepast. De waarden voor p staan
vermeld in afb. 3.
4.2.2. Situatie met volledige afbraak vóór
opname in de bloedbaan
Indien situatie (b.) geldt, d.w.z. dat de stof
wordt afgebroken in de lever vóórdat de
bloedbaan wordt bereikt, dan geldt voor
de opname (d.w.z. van de afbraakprodukten
en geëxponeerde stof):
via drinkwater
dQ,i
= QxV(1
dt
via lucht (9):

stoffen, waar de correctie waarde p een
grote invloed heeft. De biologische halfwaarde tijd voor stoffen in het menselijk
lichaam is slechts voor een klein aantal
stoffen bekend, evenals de partitiecoëfficient bloed/gas.
In tabel VI zijn een aantal partitiecoëfficienten samengevat voor het systeem
bloed/gas. Tevens zijn ter vergelijking
enkele waarden gegeven voor de partitiecoëfficient water/lucht en de zgn. octanol
coëfficiënt, welke een indicatie geeft over
de opname in het vetweefsel (13).
In afb. 5 zijn voor een aantal waardenA
en ti/, de vergelijkbare concentraties in lucht
berekend die overeenkomen met een opname via drinkwater met een concentratie
van 1/ig/1voor de situatie waarbij de stof
wordt afgebroken, vóórdat de bloedbaan
wordt bereikt.
Als de stof niet wordt afgebroken vóór
opname in de bloedbaan geldt: C lllcht ~
0.257 x C,i/xg/m:!, waarbij C,i is weergegeven in /tg/l.
Bij afbraak vóór opname in de bloedbaan
zal de halfwaarde tijd (ti/,) vaak klein zijn,

( < 10 minuten, als de afbraak in de lever
plaatsvindt), zodat in de praktijk meestal
slechts het linker deel van afb. 5 van toepassing zal zijn.
Zoals uit combinatie van gegevens uit
tabel I, Il en III (gemeten concentratie in
de lucht), tabel VI (waarden voor À) en
de berekende met drinkwater overeenkomende concentratie blijkt, zal de luchtverontreiniging voor de genoemde stoffen een
relatief sterke bijdrage tot de belasting door
inademing betekenen, die met name in
stedelijke gebieden belangrijk hoger kan
zijn dan via drinkwater met een concentratie van 1/tg/l. Voor perchloorethyleen
(5 /ig/m :i in lucht van stedelijke gebieden)
wordt een overeenkomstige drinkwaterconcentratie berekend van 19.5/xg/1 (geen
afbraak).
Voor trichloorethyleen (snelle afbraak in de
lever) wordt voor 5,u,g/m:ï in lucht een
overeenkomstige drinkwaterconcentratie
berekend ( = concentratie met identiek
effect) voor ti/, = 5 minuten en Ai,,, = 15
van 13.2 /ig/1 (formule 19). De netto opname voor beide stoffen is echter zeer

Afb. 5 - Berekende concentratie in lucht (/tg/m3) die een 'vergelijkbare' opname geeft t.o.v. opname
via drinkwater met een concentratie van I ßg/1. X = veredelingsco'éfficient bloed/lucht; t,, = biologische halfwaarde tijd in bloed.
SITUATIE: Volledige afbraak vóór opname in de bloedbaan uit drinkwater. Bij situatie zonder
afbraak vóór opname geldt: Clv .{t (ßg/m'" ^ 0.257.vC(/ (ßg/l).
lucht (ug/m 3 ) (- 1ug/ l indrinkwater)
1000-1

dQi
Cj xV A xp
dt

Voor vergelijking van concentraties met
identieke opname geldt dan:
Q-Crx

x p = 3 . 8 9 x l 0 3 x C T x p (19)

Bedacht moet echter worden, dat in dit
geval bij gelijke netto opname via lucht en
drinkwater het toxisch effect niet altijd
gelijk hoeft te zijn.
Immers, de plaats van afbraak en de
daarbij behorende plaats van toxische
effecten ('target organ') kan via beide
routes anders zijn. Het is dan dus van
belang om te bepalen waar de toxische
effecten bij toediening via lucht resp. drinkwater aangrijpen.
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4.3. Vergelijking concentraties drinkwater
en lucht
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat de
partitiecoëfficient (AbsP) en de biologische
halfwaarde tijd een belangrijke factor
vormen bij de opname en biologische belasting, met name voor meer vluchtige
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verschillend, wat uit het volgende moge
blijken:
indien voor perchloorethyleen een halfwaarde tijd > 2 dagen wordt aangehouden
wordt voor de opname per dag bij 5 /ig/m 3
in lucht via (9) gevonden voor tri- resp.
perchloorethyleen:
netto opname trichloorethyleen per dag
= 26.5 /ig(p = 0.68)
netto opname perchloorethyleen per dag
< 0.144 /ig (p =0.0037).
De hogere netto opname van tri wordt
hierbij veroorzaakt door de snellere afbraak, waardoor hogere concentraties aan
metabolieten worden gevonden.
Momenteel zijn er nog weinig gegevens
voorhanden over directe metingen van
concentraties in bloed waaruit de bijdrage
via drinkwater zou kunnen worden afgeleid. Vermeldenswaard is in dit verband
een onderzoek in Milaan:
In een onderzoek naar de invloed van
gevonden concentraties aan verontreinigingen van tri- en perchloorethyleen in
drinkwater (tri + per > 50 /ig/1) op het
niveau van TCA (een metaboliet van trichloorethyleen) in bloed vond Ziglio [24]
voor niet geëxponeerde en wel geéxponeerde groepen gemiddelde concentraties van
TCA van resp. 20.5 ± 13.6 en 44.6 ±
32 / l g / l .
De verschillen waren echter niet significant
(p < 0.01), maar de concentratie aan perchloorethyleen en trichloorethyleen in de
lucht waren in het algemeen hoger dan
5 /ig/m ;! (12.1 ± 5.7 resp. 14 ± 9.4) en
slechts het gehalte aan tri + per gezamenlijk in drinkwater werd gecorreleerd.
Discussie
Ten aanzien van bovenstaande berekeningen
moeten de volgende kanttekeningen worden
geplaatst:
a. Bovenstaande berekeningen gaan uit
van de aanwezigheid van een evenwichtssituatie. Sommige stoffen zoals bijv.
methylchloride en methyljodide (12) kunnen echter ook een binding aangaan met
bijv. eiwitten, waardoor de opname hoger
kan zijn dan op grond van de berekening
wordt aangegeven.
Een aanwijzing hiervoor kan worden verkregen uit kinetische studies van de opname
of afwijkend gedrag van de experimenteel
bepaalde partitiecoëfficient bloed/gas t.o.v.
de berekende waarde (12, 16, 17).
b. In ogenschouw moet worden gehouden,
dat er in bovenstaande berekeningen vanuit
wordt gegaan, dat de route van opname
geen invloed heeft op de plaats van de
toxische effecten. In de praktijk kan er
echter verschil zijn, wat dan uit toxicologisch onderzoek naar de effecten moet
blijken.
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c. De gepresenteerde berekeningen onderstrepen het belang om bij toxicologisch
onderzoek tevens aandacht te schenken aan
het farmacokinetisch gedrag van de stoffen
w.o. de bloedspiegels. Door expositie van
de mens aan een relatief lage-ongevaarlijkedosis kunnen deze gegevens rechtstreeks
voor de mens worden bepaald. Gegevens
hierover zijn van bijzonder belang voor de
extrapolatie van dierproeven naar de mens,
o.a. in verband met verschillen in afbraak
(metabolisme) en opname.
Conclusies en nabeschouwing
1. Voor vaststelling van de belasting van
de mens met (vluchtige) organische stoffen
via drinkwater c.q. lucht is het van belang
rekening te houden met de partitiecoëfficient bloed/gas en de biologische halfwaarde tijd van de betreffende stof. De
opname uit de lucht kan met name voor
stoffen met een lage partitiecoëfficient
belangrijk afwijken van de opname uitsluitend berekend op basis van het longvolume en de ingeademde hoeveelheid
lucht.
2. De berekeningen laten zien, dat voor
sommige stoffen de luchtverontreiniging
met name in stedelijke gebieden een relatief
belangrijke bijdrage kan leveren tot de
lichaamsbelasting ten opzichte van de orale
opname via drinkwater (althans onder
normale omstandigheden).
3. Uit het bovenstaande mag niet worden
geconcludeerd, dat de drinkwaternormen
dan te streng zijn:
a. overschrijding van een drinkwaternorm
kan meer dan een directe gezondheidsbetekenis hebben: overschrijding kan betekenen dat er 'iets mis' is, met alle oncontroleerbare gevolgen van dien;
b. de verontreiniging in stedelijke gebieden
mag niet normatief zijn voor een - in
principe onverdachte - drinkwaterkwaliteit.
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