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De kans dat je overlijdt aan COVID-19 is groter als je langdurig blootgesteld bent aan luchtverontreinigende stoffen, zo
concludeert een nieuwe studie.
Op dit moment hebben al zeker 43 miljoen mensen het coronavirus opgelopen. Ruim 1,1 miljoen mensen z n aan de gevolgen van het virus
overleden. Een nieuw onderzoek (http://fdslive.oup.com/www.oup.com/pdf/production_in_progress.pdf) stelt nu dat ook luchtvervuiling een
belangr ke duit in het zakje doet. Want wanneer je langdurig bent blootgesteld aan luchtverontreiniging, is de kans dat je overl dt aan
COVID-19 groter, zo suggereren de onderzoekers.

De studie
De studie is de eerste die schat in hoeverre luchtvervuiling b draagt aan de coronasterfte. Om hier een goed beeld van te kr gen, gebruikten
de onderzoekers gegevens van eerdere Amerikaanse en Chinese studies naar luchtverontreiniging, COVID-19 en de SARS-uitbraak van 2003.
Dit combineerden ze vervolgens met satellietgegevens die de wereldw de blootstelling aan vervuilende f ne deeltjes – f nstof – laten zien. De
onderzoekers concentreerden zich op f nstof met een diameter kleiner dan of gel k aan 2,5 micron (zie ook het kader hieronder). De
onderzoekers bouwden uiteindel k met alle verzamelde data een model om te berekenen hoeveel coronasterfte toegeschreven kan worden
aan langdurige blootstelling aan PM2,5.
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Meer over fijnstof
F nstof (PM) is een term die gebruikt wordt om een mengsel van vaste deeltjes en druppels in de lucht te beschr ven. Het bestaat uit
deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling en is verdeeld in twee categorieën. De eerste categorie bestaat
uit PM10; deeltjes met een diameter van 10 micrometer of kleiner. De tweede categorie is PM2,5; deeltjes die een diameter van 2,5
micrometer of kleiner hebben. Zowel PM10 als PM2,5 worden beschouwd als belangr ke verontreinigende stoffen die vr komen door de
verbranding van fossiele brandstoffen waaronder benzine, diesel en andere brandstoffen zoals steenkool, olie en biomassa. Ook andere
industriële activiteiten – zoals de bouw, m nbouw en de productie van materialen zoals cement, keramiek en bakstenen – kunnen zorgen
voor een toename aan f nstof. En deze houden verband met verschillende ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en
longaandoeningen, kanker en ademhalingsproblemen.

“Het betreft een schatting van de coronasterfte die had kunnen worden vermeden als de bevolking blootgesteld was geweest aan lagere
concentraties luchtverontreinigende stoffen,” zo schr ven de onderzoekers in hun studie. En de c fers liegen er niet om. Het team schat dat
wereldw d gezien de coronasterfte ongeveer 15 procent hoger uitvalt door luchtvervuiling. In Oost-Azië is dit aandeel het grootst: zo zou de
coronasterfte daar 27 procent hoger uitvallen. In Europa valt de coronasterfte zo’n 19 procent hoger uit en in Noord-Amerika 17 procent.
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(https://www.scientias.nl/?attachment_id=185173)
Deze kaart toont het geschatte percentage coronasterfte als gevolg van luchtvervuiling.
Afbeelding: European Heart Journal

Nederland
De onderzoekers berekenden ook per land in hoeverre vieze lucht een b drage levert aan de coronasterfte. En hieruit bl kt dat de
coronasterfte in Nederland zo’n 19 procent hoger uitvalt door luchtvervuiling. Het hoogste eindigde Tsjechië, waar luchtverontreiniging
b droeg aan 29 procent van de sterfgevallen door het coronavirus. Tsjechië wordt op de voet gevolgd door China (27 procent) en Duitsland
(26 procent). Het laagst is het percentage in Nieuw-Zeeland: (1 procent) en Australië (3 procent).

Hoe werkt het?
Het is overigens niet voor het eerst dat er een verband wordt aangewezen tussen coronasterfte en luchtvervuiling
(https://www.scientias.nl/mogel k-een-verband-tussen-corona-sterfte-en-luchtvervuiling/). Al eerder constateerden onderzoekers dat in het
noorden van Italië ongeveer 12 procent van de mensen die met het coronavirus besmet z n geraakt, stierf. En dat terw l in de rest van het
land ongeveer 4,5 procent van de besmette Italianen door toedoen van het virus bezw kt. Toen al opperden wetenschappers dat
luchtvervuiling mogel k een (b )rol speelt. En daar borduren onderzoekers nu op voort. “Wanneer mensen vervuilde lucht inademen,
verplaatsen de zeer kleine vervuilende deeltjes – de PM2,5 – van de longen naar het bloed en de bloedvaten,” legt onderzoeker Thomas
Münzel uit. “Hierdoor ontstaan ontstekingen en ernstige oxidatieve stress. Het gevolg is dat de binnenwand van de slagaders beschadigd
raken, wat leidt tot vernauwing en verst ving van de slagaders. Daarnaast komt het coronavirus het lichaam binnen via de longen en
veroorzaakt soortgel ke schade aan de bloedvaten.” En dat is een desastreuse combinatie. “Als zowel langdurige blootstelling aan
luchtverontreinigende stoffen en een infectie van het coronavirus samenkomen, stapelen de nadelige effecten zich op,” benadrukt Münzel. “Dit
leidt tot een grotere kwetsbaarheid en mindere weerstand tegen COVID-19. Als iemand bovendien een hartaandoening heeft, zullen
luchtvervuiling en een corona-infectie problemen veroorzaken die kunnen leiden tot hartaanvallen, hartfalen en beroertes.”

ACE2
Bovendien l kt het erop dat f nstof de activiteit van de receptor ACE2 verhoogt. Inmiddels weten we dat het coronavirus SARS-CoV-2 cellen
infecteert via de receptor ACE2. Dit is een eiwit dat het virus gebruikt om zich aan onze cellen te binden en deze binnen te dringen. ACE2 is te
vinden op verschillende cellen en weefsels, waaronder cellen in onze neus, mond en longen. Je zou kunnen zeggen dat ACE2 in zekere zin een
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soort ‘huissleutel’ is (https://www.scientias.nl/wetenschap-onthult-hoe-het-coronavirus-onze-cellen-kraakt/) waarmee het coronavirus onze
cellen weet binnen te dringen. En door luchtverontreinigende stoffen werkt het ACE2-receptor op nog hogere toeren. “We hebben dus een
dubbele probleem,” zegt Münzel. “Luchtvervuiling beschadigt de longen en verhoogt de activiteit van ACE2, wat op z n beurt ertoe leidt dat
het virus gemakkel ker in de longen doordringt en waarsch nl k ook in de bloedvaten en het hart.”
Het onderzoek bew st wederom hoe gevaarl k luchtvervuiling is. Luchtvervuiling zorgt er nog alt d voor dat miljarden mensen ziek worden en
vroegt dig sterven. Sterker nog, meerdere wetenschappers stellen dat luchtvervuiling het grootste gevaar voor de volksgezondheid is
(https://www.scientias.nl/dit-is-het-grootste-gevaar-voor-de-volksgezondheid-en-een-vaccin-werkt-niet/). “Een les van de huidige pandemie
is dat de zoektocht naar een effectief beleid om antropogene emissies – die zowel luchtverontreiniging als klimaatverandering veroorzaken –
versneld moeten worden teruggedrongen,” zo stellen de onderzoekers. “De pandemie eindigt pas met een vaccin voor de gehele bevolking, of
door groepsimmuniteit. Een remedie is om onze uitstoot te verminderen. De overgang naar een groene economie met schone, hernieuwbare
energiebronnen zullen zowel het milieu als de volksgezondheid goed doen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en klimaatverandering een
halt toegeroepen wordt.”

WIST JE DAT…
…het SARS-CoV-2 – een virus dat dus mogel k harder toeslaat in gebieden waar de lucht sterker vervuild is – er paradoxaal genoeg ook
voor zorgt dat de lucht wereldw d veel schoner wordt? Doordat mensen meer thuiswerken en veel fabrieken dicht z n, neemt de
luchtvervuiling af. Dat zagen we eerder in China (https://www.scientias.nl/het-nieuwe-coronavirus-heeft-in-china-mogel k-ookduizenden-levens-gered/) en later ook in Europa (https://www.scientias.nl/de-coronacrisis-heeft-in-europa-ook-duizenden-levens-gered/)
gebeuren.
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