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INLEIDING
N-nitrosaminen zijneen groep vanverbindingen,die gekenmerktwordtdoor
een-N-N=0groep.Devorming vandeze produktenvindt plaats doorde reactie
vaneen secundair aminemetnitriet.Vande totnu toeonderzochte N-nitrosaminen bleek 80%carcinogene enmutagene eigenschappen tebezitten,blijkens
dierexperimenten reedsbij zeer lageconcentraties.
Onderzoek naardeaanwezigheid vanN-nitrosaminen iserop gericht tekomen
totmaatregelen,diemoeten leiden tot eenvermindering vandeblootstelling van
demens aandezeprodukten. Indeafgelopen jaren isveel aandachtbesteed aan
hetvoorkomenvannitrosaminen in levensmiddelen.Deproblemen concentreerden
zichdaarbijvooral rondvleeswaren enbier.Door gerichtemaatregelen konden
deproblemenworden opgelost endegehaltenworden teruggebracht totminder dan
1ugperkg.Hogeregehaltenworden opdit ogenblik vooralnoggevonden ingeneesmiddelen,cosmetica,rubberprodukten,pesticiden ensnijolies.Bijde snijoliesencosmetica gaathet vooral omN-nitrosodiethanolamine.De concentraties
diegevondenwerden liepen tot indeprocenten.Eenuiteenzetting overdit
probleemenzijn consequentieswordt gegeven ineenrecent artikel inVeiligheid (Groenen, 1982).Deproblematiek ronddeaanwezigheid vannitrosaminen
inrubberprodukten en inde atmosfeer inrubberfabrieken wordt onder andere
uiteengezet ineenpublikatie van Spiegelhaider &Preussmann (1982).
Reeds enige jaren ishetbekend,dat pesticiden verontreinigd kunnen zijn
metN-nitrosaminen. Ditkanwellicht voor consumenten vandaarmee behandelde
gewassenmaar-waarschijnlijker -vooralvoorwerkersmetdezeprodukteneen
risicobetekenen.Ross e.a. (1977)ontdekten hoge concentraties aanvluchtige
N-nitrosaminen inpesticide-formuleringen,diehet gevolgwarenvan eenin-situ
nitrosering vanhet aanwezige aminemet hetnitriet,dat als eenanti-corrosiemiddelwas toegevoegd. Verder ontdekten zijeenverontreiniging metN-nitrosaminen indinitroaniline-achtige herbiciden (zoalsb.v.N-nitrosopropyiamine in
trifluralin)diemogelijk gedurendehet fabricageproces ontstaankanzijn.
Sindsdien zijnvele publikaties over dit onderwerp verschenen,vooral inAmerika.
DeEnvironmental Protection Agency (EPA)heeft verscheidene analytische onderzoeken gedaan ende resultaten ervan gepubliceerd (Cohen e.a. 1978;Zweig e.a.
1980).Onlangs isook een uitgebreid rapportvanhet International Unionof
Pure andApplied Chemistry (IUPAC)over deze problematiek verschenen (Kearny, 1980)
Sinds deallereersteberichten overN-nitrosamineverontreinigingen in
pesticiden ishet gehalte onderandere door ingrepen ophet fabricageproces en
deformuleringen aanmerkelijk gedaald.Aanvankelijk werden ergehaltenvanmeer
dan 100mg per liter gesignaleerd,nuworden er inveruit demeeste gevallen
gehaltenvanminder dan 1mg per liter aangetroffen.
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Het onderzoek in Amerikaheeft duidelijk gemaakt,dathetvoornamelijk gaat
omdevolgendeklassenvanverbindingen:
- gesubstitueerde dinitroanilinederivaten;
- dimethylaminezouten van fenoxyalkaanzuren (herbiciden);
- di-entriethanolaminezouten vanverscheidene pesticiden;
- enigequarternaire ammoniumverbindingen;
- enigemorfolinederivaten.
Totnu toe iser inNederlandweinig aandacht besteed aandeproblematiek
vanN-nitrosamine-verontreinigingen inpesticiden.Toch isdezeaandachtalleszinsgewenstgeziendemogelijke risico's,diedemensen,diemetdezeverontreinigdeprodukten inaanrakingkomen,lopen.Een eerste onderzoek overdegevolgenvandetoepassingvanmetnitrosaminenverontreinigdeherbicidenwijst
indierichting.Na toepassing vaneenmet dipropylnitrosamine verontreinigd
herbicide op eenproefveld,kon in lucht,grond,water engewasgeenverontreinigingwordenvastgesteld.Deonderzoekers constateren,datalleendirect contact
toteenverhoogdeblootstelling zoukunnen leiden (Rosse.a. 1978).
Gezien deanalytisch chemischemogelijkheden enervaring ophetgebiedvan
debepalingvanN-nitrosaminen bijdeafdeling Scheikunde vanhetCABO,werd
naoverlegmetdeafdeling OnkruidkundevanhetCABO ende Plantenziektekundige
Dienst (PD)beslotenvoor enkeleherbiciden (vooral2,4-D-formuleringen)nate
gaan inhoeverre opditogenblik de situatiemetbetrekking tothet voorkomen
vannitrosaminen inNederland tevergelijken ismet deAmerikaanse.Indit rapport
wordenderesultatenvanditonderzoek enenkele aanbevelingenvoor toekomstige
stappengegeven.

MATERIAALENMETHODEN
Dit onderzoek heeft zichbeperkt totdimethylamine-formuleringenvanvooral
2,4-D (somsMCPA), alseenvoorbeeld vanherbiciden diemet dimethylnitrosamine
verontreinigd konden zijn.Demonsterswaren afkomstig uit dehandel,eigenopslagvanhet CABOofwerdenverkregenvia dePD.Alle gebruikte chemicaliën
warenvanp.a.kwaliteit.Het dichloormethaanwerdvoor gebruik gedestilleerd.
Analysemethode:
1mlmonsterwerd geëxtraheerd met 4x 1mldichloormethaan.De dichloormethaan
extractenwerden gecombineerd enaangevuld tot 10ml ineenmaatkolfje.
Monsters,waarbijbijdeze extractie emulsies ontstondenwerden geëxtraheerd
metbehulp vaneen extractiehuls (Preptube,ThermoElectron).Deanalysevond
plaatsmetbehulp van eengaschromatograaf (Packard-Becker 427)gekoppeld aan
een specifiekenitrosaminedetector (ThermalEnergy Analyser,TEA,502LC;Thermo
Electron).
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Gas-chromatorgraaf:
Injectie-blok: 220 C;kolom,roestvrij staal,lengte 3m,3,2mm 0,gevuld
met 10%Carbowax 20MopChromosorb WHP 80/100mesh;oven,isotherm 220°C;
draaggas:argon;voordruk: 0,3 MPa.
Thermal EnergyAnalyser:
Pyrolyzer temperatuur:450 C;reactiekamer,druk: 133-200Pa;koudeval (vloeibare stikstof/isopentaan):-160 tot-150°C.

Van elkmonsterwerdenhoeveelhedenvan ongeveer 10ui ingespoten ende
responswerd vergelekenmet dievan standaardoplossingen.
Demonsterswerden induplo geanalyseerd. Omdathethier ging omoriënterende
proevenenomdat recoveriesmet de gebruiktemethode dichtbij de 100%liggen,
werdniet gecorrigeerd voor recovery.

RESULTATEN EN AANBEVELINGEN
Degevonden gehalten aanN-nitrosodimethylamine (NDMA) indemonsters 2,4-D
staanvermeld in tabel 1.Ongeveer 12%van demonsters bevatmeerdan 1mgNDMA
per liter.Slechts inééngevalwerdmeer dan 10mgNDMAper liter gevonden.In
meerdan 70%vandemonsterswerd 0,5 mg NDMAofminder per litergevonden.
Deze resultatenkomen goed overeenmet dievanrecenteAmerikaanse onderzoeken opditgebied (zieo.a.Zweig e.a., 1980)en zijn invergelijking met
resultaten uit eerdere publikaties geruststellend tenoemen.Hoewel deandere
klassenvanverbindingen zoals die inde inleiding genoemdworden,inditonderzoekniet zijn geanalyseerd, lijkthet tochwel redelijk aan tenemen,datde
situatiehier ongeveer gelijk zal zijn aandeAmerikaanse.Het isdanookvoor
dehand liggend,dathetbeleid inNederland tenaanzien van verontreiniging
aanN-nitrosaminen inpesticiden soortgelijk aandat inAmerikazalworden.
Inhetkortkomt dat eropneer,dat fabrikanten en leveranciers voorlopig
moetenworden gehouden aaneengrensvan 1mgverontreiniging per liter.
Geziendemogelijkheid vanvormingvanN-nitrosaminen gedurendebewaring en
opslag dient gedurende bewaring enopslag degrensvan 1mgA niet overschreden
teworden.
Hoewel erander analysemethoden mogelijk zijn (zoalsmetde Hall-detector)
verdient het toch aanbeveling geziendegrote selectiviteit en gevoeligheid
gebruik temakenvan een gaschromatograafdie gekoppeld isaaneenTEA.
Indien aanwezig zouookeenGC/MS combinatie gebruikt kunnenworden.
Inhoeverre de gestelde eisvan 1mg/l eenredelijke is,isnogmoeilijk
tezeggen.Meer onderzoek zalmoeten plaatsvinden naar deeventuele risico's
dieoptredenbij contact vanN-nitrosaminen met dehuid.Dit zalmisschiengerealiseerd kunnenworden inhetkader vanhetverwezenlijken vande aanbevelingen
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gedaandoor een commissie van degezondheidsraad inhet doorhen opgestelde
"Advies inzake debeoordeling van carcinogeniteit van chemische stoffen"
(no. 1978,19).
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Tabel IN-NitrosodimeLhylamine-gebalie van 2,4-1)-f'onmiIeringen,
De gegeven waarden zijn gemiddelden van de d u p l o ' s .

Nr.

NDMA
mg/l

1

0,5

21

0,6

41

0,1

2

33,6

22

0,2

42

0,8

3

0,5

23

0,4

43

0,7

4

1,5

24

0,1

44

-

5

0,8

25

0,2

45

-

6

0,9

26

-

46

0,1

1

0,2

27

0,2

47

0,5

8

1,1

28

-

48

0,1

9

-

29

0,1

49

0,5

10

0,2

30

1,1

11

6,1

31

-

12

1,0

32

0,3

n

-

33

0,1

14

0,6

34

0,2

15

0,5

35

0,4

16

0,1

36

-

17

0,3

37

1,5

18

0,2

38

-

19

0,5

39

0,3

20

-

40

0,3

0,1 mg/l

