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Vurdering af fund af dimetridazol i dambrugsørred
Opdrag
Der er er i en rutineprøve af ørred fra et dambrug fundet indhold af dimetridazol på
0,27 µg/kg. Der blev udtaget to fisk fra samme dambrug til samme analyse d.
23/10, og i den anden fisk blev der også fundet spor af dimetridazol, dog ikke over
aktionsgrænsen på 0,18 µg/kg. I den forbindelse er DTU Fødevareinstituttet blevet
bedt om, at gennemføre en risikovurdering for humant indtag.
Konklusion
Indtag af disse ørred udgør en ubetydelig risiko for forbrugeren.
Usikkerhedsvurdering
Der er kun udtaget 2 prøver, derfor er det usikkert, hvorvidt disse prøver er
repræsentative. Der er også usikkerhed omkring indtaget af ørred, men
anvendelsen af EMA’s food basket overvurderer indtaget. Der er nogen usikkerhed
omkring mekanismen for den mulige kræftfremkaldende effekt, der er set af
dimetridazol i dyreforsøg.
Usikkerheden på den samlede vurdering vurderes, at være ret lille, fordi indtaget er
ekstremt lavt.
Risikovurderingen/udredningen
Der er i en ørred fra et dambrug fundet en koncentration af dimetridazol på 0,27
µg/kg. I en anden prøve er der fundet spor af stoffet, der dog er mindre end 0,18
µg/kg.
I vurderingen tages der udgangspunkt i en koncentration af dimetridazol på 0,27
µg/kg. Som indtag er der, i overensstemmelse med EMA’s food basket, anvendt 300
g/dag. Dette betragtes dog som meget konservativt. Eksponeringen bliver dermed
1,2 ng/kg kropsvægt/dag for en voksen person på 70 kg.
I undersøgelser i forsøgsdyr har dimetridazol givet anledning til benigne tumorer i
brystvæv. Forsøget var ikke af særlig høj kvalitet, og varigheden var ikke tilstrækkelig
til, at det kan udelukkes, at disse tumorer kunne blive maligne. Disse tumorer blev

set ved doser på mindst 400 mg/kg kropsvægt/dag (JECFA, 1990). Dette er meget
højere end den beregnede eksponering for mennesker fra disse fisk.
Dimetridazol er positiv i ames test, men overvejende negativ i de fleste andre test for
genotoxicitet. I et comet assay studie på humane lymfocytter blev der fundet
strengbrud når lymfocytterne blev udsat for dimetridazol uden tilførsel af S9, men
ingen effekt når der blev tilsat S9 (Ré et. al. 1997). Dette antyder, at det er
dimetridazol og ikke en metabolit, der forårsager den genotoksiske effekt. Forsøget
er velgennemført, og viser, at den genotoksiske effekt med stor sandsynlighed er
forårsaget af reaktiv oxygen. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der også kan være
en komponent af en direkte genotoksisk effekt af dimetridazol, fordi comet assay kun
måler strengbrud.
På baggrund af ovenstående vurderes dimetridazol at være genotoksisk efter en
indirekte mekanisme, hvor der kan fastsættes en tærskelværdi for effekten. Det
betyder, at der i princippet kan fastsættes en ADI for stoffet, efter de principper som
EMA normalt anvender. Der mangler dog et velgennemført langtidsforsøg, før dette
kan gøres, men baseret på de undersøgelser der er til rådighed, vurderes det som
sandsynligt, at en ADI vil være meget højere end den beregnede eksponering for
mennesker.
Samlet konkluderes det, at der er en ubetydelig risiko for forbrugeren indtag af fisk
med det fundne indhold af dimetridazol.
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