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Afdeling Contaminanten
VERSLAG 81.39

Projekt: Inventariserend onderzoek naar het voorkome n van nitraat,
nitriet en nitrosaminen.
Onderwerp: Analyseresultaten van een tiental monste rs rundvee krachtvoeders naar het gehalte aan vluchtige nitrosaminen.

Doel:
Het verrichten van een crienterend onderzoek

zmo~el

kl-lBli tatief als

lu.Jantitatief naar het voorkomen van vluchtige nitrosmaninen in enkele
monsters krachtvoer m.b.v. e en Thermal Energy Analyzer (TEA).
Samenvatting en conclusie:
Een tiental monsters rundve evoeder werden op het Ce ntrum voor Ag robiologisch Onderzoek (CABO) onderzocht.
In alle monsters kon N- nitroso dimethyl amine aange toond worden op een
niveau van 0,1 - 1,5

~g/kg

uitgedrukt op produktbasis .

In negen monaters kon N- nitroso pyrolidine aangetoond worden op een
nive au van 0,1-1,4

~g/kg

uitgedrukt op produktbasis.

Er is geen correlatie tussen het voorkomen van de twee nitrosaminen.
Het in de literatuur gegeven uitscheidingspercentage naar koeienmelk,
\o7elke discutabel is vam1ege het hoge niveau van de dosering, ligt in
de orde van 1%.
Dit lage uitscheidingspercentage betekent da t bij vervoed e ring van
krachtvoeders lolelke een gehalte aan nitrosaminen bevatten, zoals tijdens het onderzoek is gemeten , er geen aantoonbare hoeveelheden in het
eindprodukt gevonden zullen worden.

Verantl·mordelijk: ir L.G.H.Th. Tuinstra
Samenstellers: L.H. van Broekhoven (CABO), L.G.N.Th. TuinstraJ('RIKILT)
J.A.R. Davies (CABO), 1-l.A. Traag (RIKILT) ft.ó .~~
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Inleiding:
Bij een bezoek aan Duitsland (Bayer, Wuppertal) werd op twee manieren
de aandacht gevestigd op uitrosaminen (NA).
1. "Vertrouwelijk" werd melding gemaakt van het voorkomen van mg/kg
hoeveelheden NA in mais opgeslagen in silo's , resulterend in

~g/kg

gehalten in melk.
2. Het regelmatig voorkomen van NA in voeders bestemd voor dieren die
aan toxicologische experimenten werden onderworpen.
Een en ander \.,..as aanleiding om contact op te nemen met Dr L.W. van
Broekhoven (CABO).
De onder 1 en 2 genoemde problemen \.,..aren ook hem bekend.
In Nederland is nog nauwelijks aandacht aan deze problematiek
geschonken.
Om althans enig inzicht te verkrijgen werden een tiental monsters
krachtvoeder geanalyseerd volgens de onderstaande analysemethode,
welke in de literatuur uitvoerig is beschreven (1).
Analyse methode
Ten behoeve van de bepaling van vluchtige uitrosaminen in het monstermateriaal werd 100-200 g afgewogen en ge s toomdestilleerd. Het
destillaat werd na aanzuren geextraheerd met dichloormethaan. De elichloormethaan fractie \.,..erd na \.,..assen met loog en drogen m.b.v.
Na 2 so4 ingedampt tot een klein volume. Na toevoegen van 1 ml hexaan
werd verder ingedampt tot

± 0,5

ml. Hiervan we rd een aliquot ingespo-

ten in een gaschromatograaf die gekoppeld was aan een TEA.
Resultaten
In tabel 1 zijn de re s ultaten van het onderzoek samengevat.
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Tabel 1
Gehalte aan N- nitroso dimethylamine (NOMA) en N- nitroso pyrolidine
(NPYR) in tien monsters rundveevoeder

CABO-nr.

RIKILT-nr.

NBHA ( ]lg/kg)

NPYR ( Jlg/kg)

op produktbasis

op produktbasis

1

12639

1,5

0,51

2

12519

o, 15

O,L•4

3

11727

0,52

4

10985

0,14

0,57

5

12444

0,37

0,54

6

11516

0,85

1,4

7

11419

0,52

0 , 45

8

115ll

0,28

0,98

9

11828

0,42

0 , 93

10

10807

0,76

0,43

<0 ,1

Er blijkt geen correlatie te bestaan tussen de gehalten aan N-nitroso
dimethyl amine (NOMA) en N-nitroso pyrolidine (NPYR).
Aan de hand van de samenstelling van de krachtvoeders kan in eerste
instantie ni et aangegeven tmrden \•m araan de verontreiniging te t-1ijt e n
is.
De verkregen resultate n zijn niet m.b.v. de massas pectrometer
bevestigd, bove ndi en is er geen correctie toege past voor de recovery
(to~elke

ca . 50% bedraagt) en de invloed van de blanco chemicalien.

Discussie
Alhoewel in alle monsters uitrosaminen aangetoond werde n zi jn de gemet e n gehaltes laag.
Bela ngrijk is echte r welk gedee lte van de opgenome n NA via het
e indprodukt (vlees , melk) de consument be reikt. Uit de literatuur zijn
enkele gegevens bekend (2,3).
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Terplan e . a . kan geen overdracht van NA uit ve evoeder naar melk bewijzen e n verwacht dit op theore tische be schouwinge n ook ni et .
Juszkie\4ics bepaa lde m.b.v. een éénmalige dosering (20-30 mg NDHA/kg
lichaamsgewicht) een ui tscheidingspercentage in koemelk van 0,14- 0,85% .
Toxicologisch is de aam1ezigheid van NA in levensmiddelen niet
gewenst, dit betekent bij de huidige stand van de analysemethod en en
rekening houd end met de eventuele vorming van artefacten een bepal ingsgrens va n 0, 2

~g /kg .

Gebruikmakend va n het in de l ite ra t uur (3) genoemde ui tsche idingspercentage i n melk va n maximaal 1%, be teke nt dit in veevoeder bij vervoedering van 20 kg/dag een norms telling van ca. 20

~g/kg .

Deze eis is met TEA goed bepaalbaar . Bevestiging met MS lijkt op dit
niveau moeilijk.
Suggesties :
Daar de overdrachtsfactor naar melk e n vlees nog ni et goed bepaa ld is
li jkt het zinvol om overdrachtsproeven uit t e voeren op een laag
niveau uitgaande va n een gemiddelde besmetting in het veevoeder .
Wa nneer we er van ui tgaan dat de overdrachtsfactoren niet

sig ni fic~nt

hoger zullen 2ij n dan vermeld in de literatuur , zal de besme tting i n
he t eindp rodukt zeer laa g zij n .
Alvorens de overdrachtsproeven gestart kunnen worden, dienen dan ook
methoden ont\oJikkeld te \oJOrd en Haarbi j de onderste grens van aantoonbaarheid i n het eindp rod ukt o nd er het niveau van 0,1

~g /kg

ligt.

Of me tinge n op dit t e verwachten lage niveau zinvol zi jn ha ngt af van
de toxiciteit van de voorkomende nit rosami nen.
I n eerste instantie kan de vraag geste ld Horden of de gem idde ld e
besmetting van NA i n het veevoed er pakket bekend is. Dit laatste zou
nagegaan kunne n \oJOrde n door het ui tvoere n va n een landelijk s urvey
programma .
Een ander as pect waa raan in de toekomst zeker aandacht aan besteed za l
moeten Horden is het terrein va n de ni et vl uc h tige NA .
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