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1. ïqtqii."djg& ' !":

In dit vers).ag uordt mededeling gedaan van een aantaL erva-

ringen tijdene het bezoek aan twee congressenr waar sporertelementen

. een centrale plaats innamen. IIet betrof:
11-13 juni; Tth ArlnuaL Conference on frace Substancee in En-

vironmental iÍealth, t.e Colrrmhia, Mj.ssouri i

17-23 JunÍl Znd Wcrl-d §ynrposiun on Trace Element Metabolism

" írr Animals, te Madison, Wisconsin.
:

1 .,, Dit verslag is vooral bedoeld. om geinteresaeerden te atten-
i,I deren op bepaalde on*wikke3-ingen. De verk:'egen informatie is dan

ook niet uitputtend behandel-d. Deogeuenst etelt de auteur gearne

de abstractÉ v&n de conferenties en enkele publikaties oveÍr' be-

paa3-de onderwerpen beochikbaar voor ultlening. fiet adres voor aen-

vrage daartoe luidt:
Ir.J.Hartmans, Bornoesteeg 4!', Posthus 1l+, l{ageningen'

te}. a8r?o-1911a.
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2. De conferen't;ie overrrTrace srrbstances I,rr eitrrironrr,errtal" healthlr t

Deze jaa::lijkse confe.r'cntie heeft in wet.enschappeli;ike kringen
een zeer goede na&m E;ekregeno vc,oral rJrordai; rrensen van zeer versciril-
lende cliscipline ( o. a " geoi ogen o planten-" ert d j.erÍ1rsi.61o*.n, chemi-

ci, nredici, landbouwku.ndigen, veterirra:Lren, voedÍ-ngsdeskund:Lgent

toxicologen) samenkomen om de diverse aspecten te besprek-en van

stofferr d,ie in geringe concentraties een grote (veelaI ongun,*ige)

invloed uitoefeneti op mens, dier en p)"ant.

Het aantal deelnemers schommelt meestal tussen tle 1OO en 2OC;

er wordelr geen simul-tane zitti.ngen gehouden. Hiercloo:l en dooï eer!

aantal :nformele activiteiten kan het pcrsoonl{}t contact 't-re}r.oori-ij}l

tot zijn recht komen"

De proceedings van deze conferenties plegen na circa een half
jaar beschikbaar te zijn; de volledige .serie is aanl"rezig Írr Ce bi-
bliotheek van het Ï.8.S. te ltageningen"

De conferen.tie rran 19?1 sLond sterker dan de voorgaande ir
het teken van de sporenelementen, waar$chijnlijk door de koppeling
aan het TEï'{A-2-symposium. Orga.ni,sche trtrace substancesrt krvamen

daardoor ditmaal nauwelijks aan de orde.
Zonder compieet tc ui1len zijn (o.a. blijven de ni.euwere a.nalyso-

technieken onbesproken) volgen hi-eronder, verenigd naar een aantal

hoofdthemats, enkele interessante aspecten uit de §ehouden voordrach*

ten.

2;1 Geochenie van het milieu en gezondheid

Vooral de lichtere effecten op de gezondheid als gevolg van

mili-eu.rerontreinigtng zijn moeilijk obiectief te meten; bet,er voidoet

meestal ,9g metinE-v-an 4e c-o.rlS:entr{Eie.q-JenJlg-a89J}tigj!.n-b*§La].dq

vregfssls (U.f.§auer). Een compl-icatie daarbij is dat, bv. in het bloed,
grote variaties in concentratie van verschillende substanties op-

treden onder invloed van t\jd van het etmaal, leeftiid' geslachtr &r-
dere ziektetoestanden, e.d. Omtrent de invloed van deze factoren
is veelal nog weinig bekend, evenmin, als van dosis-effect-relaties

*Mijn dealname aan d.eze conferenties was moge}ijk

cië1e steun van het fnstituut voor Biologisch
van Landbouwgewassen (ï.8.S.) te Wageningen.

híerbij mgn erkentelijkheid uit.

- (n.H.Seas1y) -

door aanvullende finan-
en Scheikundig Onderzoek

Voor deze steun spreek ik
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(R"Ii"§easly). C.J"§park,s trat.hi, de veJc tekc:'tliomingen, uie het
bepal-en van chemi sche kwnir.i.rr j.t"sc:riter:,,a i.ntioudt te vermfu'den

door geIgel_iljq_"-t_lqlgrgsl',jr-ry;L le: sebru.i"ken gk_à1,§r._qg!9mrl voor
diverse pollutante:r. Ter conr'.r"oie van de cnschalieiijkheid van he b

effluent va-n waterzuive:..'j.ngsinstal-.l,atj-r:c stroornt clii; effl.ualr.t,

vóór de Iozi"ng door tanks t'raaritt het ged.rag van herl:aa-l.de vj,sÍlífor-
ten en wa,tervlooien (Daphiria) cclntinu i,rcrdt gí:rcoïrtroieer:cl"

Een toegevoegcie voordra,cltt van Euans ging 9r,cr d.e beÏnvloedi-n6;

van de gEq!íLL!q,IL JaI qq,l-ksr:r -cl?or .rrollularni;Sl. LoocliieeltJes (u.it;

henzine) ziju b\j bovenluchttemperaturen hene<icn - AO0C b:;izonrl.er

goeue condensatieicernen. Bl;' hogere temperat::ren is ï veel ef fee-
tiever en geeft Fb"rI niet mec:' kernen d.an I al-leen"

M.T.Kleinman besturleerde kiimatoiogische factoren ( o. a" atrnos-

ferische stabiliteit, onrvqrg van de stedelljke rrhit tebubbel-rr, wind-
kracht, men6ingsniveau) aie irrvloed. u:-toefenen o! de vgrj§p_tc+íS:**&.-Lar:--Lg;

cjlle"* LlchtveloÀtlqlr+Blngeg. l,en goed nerkenrl rnodel vras verl,;regen

voor de situatie in en rond New York"

G.E"Gordon bestudeerde de ttenr:ích.rlgq'L 
-jlac-!,ql: 

in atmosferische

deeltjes in verschillende delen van de wereld irr vergelfrkrng lrret hur

concentratie in de aardkorst ter plaatse. Ien deel van de g;evoi:den

ysyrijking, met name die in stedehke gebieden, is te ver'klaren uÍt
hert sterk toegenonen gebruik van delfstof fen (Pb, Ni, Cu, ,Íts, C'l) "

Verrijking- voor andere elementen (Zn, §e, Sb) worden ook in landelljhe
gebieden gevonden; kolen- en houtvuren kunnen deze vrijwel- r,'olledig

verklaren. Qk vulkanisme (S) is soms een factor.
I.Thornton gebruikt de op het ÏmperÍal Coilege, Londen, ontwí-k-

kelde techniek vocr het cnderzoek van .Ltfoom"se_diggnjftg te:: ka:'akte'-

risering van het mineralenpatroon (o.a. van Mo i"n verband met Cu-

gebrek bij herkauvrers) thans ook voor het beoordelen van de gevaar*

li,lkheid van zware metalen in oude mijngebieden. Vooral van Zn en Cd

werden concentraties aangetroffen die het oecosysteeem schaden
(o.a" verstoren van oesterkweek).

In verschillende voordrachten wer<ien grote aantallen gegevenLq

tíeergegeven. Deze geven meer een inventarisatie dan inzicht in sa-

menhangen of processen. Zo onderzocht F.Losee een groot aantal
tandemails op maar liefst 68 elementeng P.D.Proctor 2OO watermon-

sters uit rivieren op zware metalen.

-Bij-
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Bij vrilvrel alle gp-t§*lrtglg.iïij-c-!1àSgSgr_:1jÍ.r:"i*f,9;1 was niet vo.l.daar.

aen de uit statistisch gez:j"c,)ttspunt te stclle.n c:Ls dat de vergeleken

6ebieden ten aanzien van a:rdere factoren rian de onclerzochte redel-ijk
vergelijkbaar d.ienen te zljn. ïn verschillencie 66evallen konden fraange'-

toonderr cori'elaties ti.idens de d j"scnssies v/orden terul.Jgebracht tot
magelijhe schijn- of net,encorrelaties. R.J.§hanrberger was eerl gunsti.ge

uitzondering. Zijn ve1d.-onde:'zoek cver sel e:riumdistrj"buLie cn kanke:r:-

_{g§-qg-*q!:.9 r.vas dan ook gectrr,S-eteercl doo:" labcnderzock, waaruit
blijkt dat Se en anti-oxydantia cliromosocmirreuken irij cie coldeling
tegengaan en daarnee een rem vormen op on6eb:"eide1de 6troej- van be-
paalde celsysterneri.

e - e Eg{gr:B}ct!:rsls!19!
T.M.Roberts bestudee::de de pqrÉglg$-1. ""é" r"-1lg- *"t

$ro.nd -e3_ye$glatie. in een ve:'l-aten mfrngebied in ZuiC-i','al.es. i{a }rat

sluiten van de hoogoveus daaLden de gehalten aan Zn, Pb en Cd in
Festuca rubra aanzÍerr1ijk, terwijl d"e ( extrahee::bare ) hrreveelheid- in
de grond nauwelijks veranderde; dit duidt er op dat de hoge 6ehaltes
in het verleden voorna.melijk van luchtverontreii:i-ging afkomstig waren

en slechts in gerir.g mate vanui.t de giond. Daarentegen daal-den de

gehaltes in een opnieuw geÏntrorluceerd epi,phytisch mos (Hypnum)

slechts langeaam (groter opnameveï'mogen uit de grond).
' f .C.Hutchinson gaf Canadese gegevenË over de schade- r'qrggJj,a"r^.k'L

-d9gg-ho"Eg:s-t§. Duidelijke Ni- en Cu-accumulatie in de grond werd

waargenomen tot op meer dan 5O km afstand" Op d*ze afstand trad in
bovengrond schade op aan tomatenzaailingen. De §0r-schade strekt
zÍch over een nog groter gebied uit en vari'eert van afsterven van

a1le bornen, dode toppen in coniferen tot erosie (=oxydatie) van
'het chlorophyl b{i eiken"

J.Ilartmans verschafte enkele gegevens over rie Cu-gehalten in
grond en gewas o_ryiSrt_en nqLii kqlqren ho_ofispann:Lngsleidingen in
índustrie- en in l-andelijke gebieden, in verband met het risico voor
Cu-vergiftiging bíj schapen.

D.A.Bul-thuis bestudeerde het gedrag__yeq_g*lare r.ne_tqlgn in stabi-
lisati_eviivers van zuiveringsinstallaties. l'{aterplant en bleken uiterst
inefficiënt om zware metalen te verwijde'ren. Vooral Co, Ni en Cd bUj-
ven in de rn,aterfase en kunnen bezwaren opleveren brJ gebruik a1s irri-
gatl ewater.

- D.D.Runnels -
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D.D.Runnels vond nahij molybrlemmlineri dat. mits de pH vol.Coende

laag (+ 5,5) rvordt gehouden, het LkÍ5gfÉ]-t-g-Jgti*!9Ètt*Erteq el 1'-{g

kl-avernlanten niet wordt veriioogcl . Dit bc'ves1;i,1:t. wat reeds omtrenb

de (geo-)chemie van l'Ío bekenii was'

C . tJ . Fr a n c i s o n de r z o ar lt'c ci e C ci --.qpggllill-S.f;Sri§!.C*'itilS.-Slt--p]Èi1!:I

(o.a. boon en Japanse millet) op 6r'ond* en','ratercul-tuur' De pH, de

concentraties aan Ca, N, Zn, Fe en Se in het wortelnrilieu, alsmede

oe chemische vorm'van het cd waren daarb\j van be.lang.

M.F.Traynor onderzocht bij inais op uiteenlopende grondsoorten

het gflect- v,an 5 cd 
-i 

op de gehalten aan diverse metalei1

in de plant. cd gaat genrakkeliik in de plant en drukt bij hoge cÖn-

centraties de plantengr"oei (toxiciteit); Ni wordt daarent'eBen zeer

moeizaam opgenomen (of sterk cloor de grond Sebonden?). Ni verhoogt

we] sterk het Mn-gehalte va.n de plant en in mindere mate het Fe-

gehalte.

2.7 Effecten op mens en hogere dieren

II.M.Perry bestudeerde d" Jgig!§*L!-3,glgl!.g aan een groot aan-

ta1 sporenelementen (Ag, A1 , Ba.' Cd, Co, Cu, Fe' Pb' Mn' Ho' I'lir S:i'

§r', Ti, Zn) ELgS dezelfde levers SL!,ge§,"*-1rc van ongeva1-

sl-achtoffers. De variatie binnen de levers was meestal gering' be,

halve voor Ba en Sr. De geringste restvariantie levert uitdrukken

van de gehaltes op de droge as, uitgezonderd Sn (op basis van hydroxy-

proline-gehalte) en sr (op basis van vetgehalte).
I|,.Forth bestudeerde het ef fe9-!- rrg4-diverSe-chelgbi-n on het trans-

ort van Co. Cu, Fe, Mn en Zn door de dar d. Chelaten die zware

metalen zwak binden staan het . ntotaal in de darm af aan bindings-

plaatsen van het epitheel. chelaat en metaal worden dan afzonderlijk

geabsorbeerd. Stabiele metaal-chelaatverbindingen r"rorden a1leen ge-

absorbeerd a1s hun fysisch-chemische eigenschappen geschikt zijn:

vetoplosbare worden meestal goed geresorbeerd, hoog-polaire slecht'

D.F,Schafer vond dat de ledox-toestand van de mucosace] gemak-

kelijk te beïnvloeden is en een belangrijke rol speelt b,i de mai;e

van Mn-absorptie; mogelljk. gel-dt dit, ook voor andere metalen.

J.P.Isaacs bestudeerde het effect van lage doses van diverse

sporenelementen op d.e groei Ya+ m,ense]lik kanEg:'weefsel' Crr+* tn Co++

onderdrukken groei vrijwel volkomen, Mr**, Fu**, 2-thi.ouracil en

audere peroxida§;erqmmers bevorderen de groei'

- §eleen -
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§*i-q-i:::t ).,ei";:v-Iur:.i1. ci c g,:i.,irl.ter:: ilan (.1 i,'vcr-r:c ell-emi,'Yrxen (l'Ín, i-lu, 
"1"':i,

C,.qr U6) j.t.r vti"sc].r;i.l .l rr';: r,i; i';l:q:'r;t:l ';* .lOc.,: ltt:li fÏi;É.y'ii5'i; in h;lrt- CrI

leverweeÍ.'sr'.i (i?.8.i.),rpch), il.;,,L i'rjild,.i .i.:.r,g 'rrt,l:i)ïiil.t eJlf'tl ,::"1 vilr. §e-'rr1''i;t'-

ma':.t op ce llartsp:i c]' i'l; r"i;ill1"l': cli'jn'1 'jk tr:r'';ll tri v'oe'ren t'ut de net iir>:r:':

rij-ueralr:r:.J'ítr§Citllivirr;;,-rt: i.i{rpi.ifir'C i:jiriií}dC ug1';1lidiri-3-ni!cfi i:t r'ri1 zyntl'+)ar;i':i:Í; "

De lnaL* van _s-*.jlill , o.i, * i:ij "ic-r'+;c,':riÍ-iri."t,n, v;oicii; in dc prakti.jil

5orreten öan de af$cirr jclr:rÉl vtrl"r i;.1,i11i..q;;;1$g;51r.:1:.'H1tr í:'r ('i'i i<atl ooi: "rur'*

de n a.fgel e:.r,: :1 aep d-e d;lrmc'c: st'c-':'ll F.eí:§rÏ'cr j {re"Ïdo vt,ril{li''itr6Ï vart }rr':t

§€rrgrn*"frn..pcir;;.lte (^li.f i;,,,ri,,1 ) - lli.i r"cl'uovi-ng (;ti:estLics j-e ) r'i i;ien 'ocidr-;

heL vrijkomcnclu Zn r+oi.ti-b mst de urine uitp;t,:sciteiden".Í)e gevoe-l.ipjirci-C

va-n pati.ëntar voor a':íiëst'licËie vr+r"ï-oopi I''er:'r:i"it:1 tlrci hei; 6cnak blaé"r[iq'1

d.e r:erttrn*Zn- nr'icgcI it*ri wordetr beïnr'1oed"

, P"!1 .Ïieuberle vorrd cla'L i.rr par;g-iebor"en h,rÏfr',r*;1ti'icilxrte ratten

d* -ggli*g;:ig,ilgg!- gel'enrd is (vorp;" Ëk'eyb;]ci; bij lamnier'etr)" Cu ir

vraarschfrr).ijk niet nc'di11; voo:: de fosíolipide*si'nthese aIs zocl'ani"g 
'

Coch bij een i.eËiI'agn vooï'af6aerncic r.:i-witsynt'hese' Ooli nam hij l{aa-r

dat bij def i.cilinte diei:en rle 6: oei ge:'in6er is, Coe h rla't het skel'e i;

Itnorrnaal"tt 6roeit (ve16. Jonge Cu*rteftc j-ènte runderen ) '
A.Il.FIef f it toonde aa.n rlat ll:jgq,Et'.!:itFtL1}lSJ*JI*oJ41ry,e*v.d4-í::1i

invloerl u.itoefenen op de toxj c-i-te:Lt van ve:"schillerrdc J-j, chaamsvrecn-

de chemica.liön, ö.3.o tetral parathicn' ),4-iiichlooraniline, zoxazol'-

c.nine.

II.§peneer toonde aiin dat ook bli Ig,g§*Èg§S.P-§ a1s vÍseiwit of

s1.s sar de resorptÍe bij de mens ',,eer hoog b1-ijft (88-glyí); dit I'

verlaat het tichaam voor ruim cl.e lrelft via. de urine, de rest wordt

vastgele6ri. Na weglaten van d.e dosering, ook blj langdurige hoge'

is de uitscheiding in de urine in 6 à 12 uu.r aangepasi. Dit wijst

op imrnobilii;eit van het opgeslagen F. Ca err P hebben hierop

geen invloed"
Vo1-gens Q.C.§aIomoirs vermin.d.eJt-Ir,--d-9--33g. !e ]a.n a

IgL en bevorclert het de vastlegging. Ook zou Ho de f;-r;gg9:g!:!g ver-

beteren, waarmee de invJ-oëd van Mo op het terugdringen l'an tandcarie's

op inclirecte rveg zou zijn verklaarcl. P"W.lríinston heeft aanr'rijzingen

dateenruimeMo-opnamebijratten1eidttoteen..
Dit zou belangrljk z-ijn bij het blootetellen vari dj-eren aan koude'

J.Quarterman bestudeerde het 3 ' 0p Ca*

en/of P-arme rantsoenen wordt mee1 J-ood geabsorbeerrl; boven{ien

houden ca-eirm gevoercle dier.en het Pb naderhand bete: vast. Pb drijft'

evenals cd n ca uit het lichaam; ook verlaagt het de Fc-opslag duide-

Iuk; invloed op de cu-, zn- en Mn-huisho,rding k61 triet worden aanSe-

toond.
-Het-
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Hct enz.yr-;l d-irrni-rroIevrl:l ine:{Lri)i-' ( qLÀD) '^'orciL dr:or Pb sterk verlaagcl en

Ís een goecl.e., maa'b voor d.e Pir--i:cltrr':i;i,r:9, Bij hr:t v()oï Pb mj"ncleï'gel"r()il*'

lig5e schnap wor-cl1 meel' ri:iu lJUlt vi:l he L Pl:i '\Íir:t dc l-evilr in de J.aag*

rnolecuJ-airr: frac'i;ie gevonr)*'n (uiti; cheidin55 vis. oe gai-?), zuJ-ks in

tegerrstellin6; tot rie Fb*l:evcteJige rat c'n lren§.

J"V.Lage:"vre:'f f ve::geJ-eck, els vervclg op vroegeï'e stuCi.es,

het effect vern de aa.nwezigheid v;r:: loocl* en zinkfah::ielten op de

eehal ten aan 7,warr* rneta.l-etr irr bl r,,erl ei1 qelk" Pb v;au eor,rel verhoogci

Ín bloed vali meRs eu di-el"e.Is; irr nre1k; vc,or C<l was dit nj"et aan-

toonbaar. llaar zljn scirni.hrrrg i.s 1O91o van het c'psenomlir PÏ: het gevo}g

van inademiug. In groen'i;en (ïrc;nerr, r^rorleLs, sJ, a,) ,xaren Ctl , Pb, Zn

alIe dr.ie verhoog,l, in ]rui.sstof (uit stof::uÍ.i-{ers) CO en Pb eveneeus.

Ovex.i5rens doet de samenstelling va.n huiss+'of ste:'1c denkell a.an díe

van r].oolsl.iD
C.R.Dorn deed een soort6elijke gebiedsvergelijkir:g met famÍlie*

sr"o e pen rq rl&jqg " tr . l" . sepl aa t s t, *gl.sI- gf,1ggligÈ-gJ "4gslhgilgë o;,

een zelfde bodemtype en met hetzelfde type voedermiCdelen. In iret

mijngcbied wasj ,:r een dul-del-ijltc ophoping aan Ï)b Ín lever, nier, rmeik

en bloed en van CC in lever en nie:', doch niet in rnelk, vlees of bot "

ïn het mijngeï:ie«l werden deficiijnte r+aarden voor Cu gevonden in
Lever en nier:; voor 7:ïI Viiii'en er geen verschillen"

Om de Eoeoe harmonie te be.uaren verkla.arde M.N.Anderson van ,:le

mijnindustrie da.t i.nderrlaad schadeLijke effeci.en van Pb zijn aangetoonrl'

doch dat deze slechts van Iokale betel',enis zijn. Bovendien kunnen rle

beawaren door technische ma.atregelen in belarigrijke mate worden beperkt.
Temeer daa:: de economie in zuidoost Missouri drijft op 1ood, rnag lood

niet een verclerfelijk ttvier-Ietter-woord[ worden genoemd.

Een geheel andere toon was die van J.Kobayashi, die een zeer

bewogen relaes gaf van zÍjn jarenlange str{jd tegen de Japanse auto-

riteitenomdeerkenningdatde@eenrechtstreeks
gevolg is van de 1-ozing van Cd. (In mindere mate worden ter plaatse

ook Pb, Zn en Cu geloosd.) Cd hoopt zich, behalve in de Iever, sterk
op in de botten. Het veroorzaakt een sterk negatieve Ca-balans;

botten worden, doorlatend voor RöntgenstraLen, net als zachte ueef-

se fs.
D.P.Rice gaf c{jfers over de verlagende invloed van reeds 13eq

doses Cd op het ceruloplasmine- en Cu-gehalte in bloed§erum van

ratten. (C.F.Mil-ls en medewerkers toonden soortgeldke effecten aan

b[j schapen") De daarmee gepaard gaande groeidepressd.e v'ras b\j vrouwe-

lijke dieren steeds geringer dan bij mannelijke.

- Z.A.Shaik -
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7,.A.Shaikh vond ci:rt r.a'i.t,::1, Cie aan.C§ h'ar'cn blootgesteld
(ger*eest), n:eer ES in levc:r' el ri jet:en epsiaan. Dit IIg bevindt zicL.
in de Laagm':riecul-nire fr;.rr:ties I sl.er:htl; een zeör kIe j.n deel is aan-
urezig als meta"llothioneïi:r,. ])i.U effecí zou e;pecifiek ziin voo:,Cd.
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3, Twe e r1a :-ntern,al:. 1 g]-Iilaf !iyppq-L:I-U! ?rT;.ilcc e.l,errrr-:nt me'baboJ j-sm in animaJ.srt

Dit synpcsiurn rui.J- onri c r::oerhe::o bijeeirl-,::e n!ïer: orn kennis te rier.-

diepen en te verbreiden nicrt 1'rit,l:eitl<Íng tct rie ro1 van Ce sporenele-
menten bij dÍereri, incl. de mens*

Vergel.eken met het eerste syniposium

was er m. j". sprake van enise 'Ytltschraliflg
de herkomst van Ce deelnenters, anrierlr,ijcls

onderwerpen " Het eerstge no"r,ide aspect i.a

geÏI1us Lreerd.

Àggg"-g§*.gg-U} e.É ( aan t r:1 1 e n h e t 65 a s t h e e :"-

Lahd betreffende zljn onderstreept)

(::nmp.l te Aberdeen in 1969)*

" nit betreft enerzijds
d.e v e rs che:i rie nhe i cl. v;rrr

in het vo16;ende o irerzÍcht je

ï]EMA ,1 T§},1A 2

deeIn. voord::" deeln. vuordr,

Groot BrittaniË
Uest Duitsland
overi,g W.ltru-,:opa ( in e:-. ïsra'dl- )

Oost Europa

Verenigde Staten van Amerika

Canada

overige landen (Australiii, Nieui.i

land, Japan, Zuicl Afrika)

§Z

12

Z§

1B

11

26

B

15

ö

11

3

3:2
7

1()
,7

6

!2
4

5

19

28

zee- I
J

14

0

totaal 16A

4z

7t+

8g

2g

62.

183

71

77

121

6o

64

ldaren er in 1969 vertegerrr,roordigers uít 23 lanoen, nu waren het
er slechts 18. Zo ontbraken nu de Russen volledig Gn 1969t'!2 perso-

nen), evenals de Hongaren, Fransen, Belgen, Zwitsers, Denen, Zweden

en CubaneR. Daarenteg,en domineerden de ver"te6enwoordigers van het
gastheerlarid veel sterker dan tn 1969. Betrokken op het gastheer-
continent ontlopen de percentages elkaar niet veel. Daarbij dient
weI direct opgemerkt dat Amerika (V"S.+Canada) qlra wetenschappelijke
benadering een veel ste::kere eenheid vormt dan Europa, waar de ver'-
scheidenheid in de hand wordt gewerkt cloor een groot aantal talen
en lan«lsgrenzen en bovendien door verscliillende staats-ideologieën.
Daardoor werd de Amerikaanse dominantie nu veel sterker gevoeld dan

een moge3-ljke §uropese in Aberdeen.

% :uít gastheer-land

% uít gastheer-contj-nent

tzie hiervoor Intern rapport
Itlloornll (of.l,Í.van Leeuwen en

- Evenals -

no.)) Ïnstituut voor Veevoedingsonderzoek

J "Iïartmans )
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Evenals in 1969 ontbr.aken de rrerte6enr*r:c,r'rligers rlan de mincler
ontrvikkelde lancjen, tc:.r.riji ik r-nij er tt'de,ns ecrr recent bezoek aa.n

Australiö* van Lreb kunnen cver'l:tiigeri llr.re dr:trr- L';iv. de verbeterirrg
van 8r'aslandgebluilc en 'veehcluderij onnicrEelijk zou :iijn geweest zogder
de l<ennis omtrent de tcr,"pa.soing varn dive r.ss: eporenel-ementen.

Nu dient hierbij wei opgemer'kt dat rlit syrrrposiuni -door de Ame-

rikaar,se dominantie?* veel mincler dan TLIï.ÍA 1 in het tekel stoud varr
toepassin6 in de (l.andbonw-)praktijk. Iir feite uras hieraan .qleclits
óén .sectie ger+jjd, n.1" die over tlTrace erement probrems: j.n

live'stockrr" Dj.t was de enige sectie wa:rrin de Arn,lrikanen nj-et over-
heersten: 12 van de 1) voordrachten kwamen uj.t Europa+-Japan, Daar*
van hadden 6 betrekking op schapen, 4 op runcier+n , 3 op varkens
en 2 op pluimvee.

Opmerkelijk is de enorme be3-angstelling dj.e de sporenelementen
de laatste Jaren hebben geki'egen in de medÍsche vrerelcl, zowel in
verband met diverse ziektetoestanden en metaboli,sclie afwljkingen,
alsmede de invloed'van als sehadelijk bekend staand.e elernenten,
vooral ten gevolge van vercntreiniging van het ililieu (water, voed-
seI, lrrcht). Bij dit a1lcs li.gt een berangrijk zr"raartepunt bij de bio-
chemische processen (interacti-es van sporenelementen, enzymreacties)
op het niveau van cellen en weefsels en bij kl.eine pr.oefdieren.
Daarblj wordt in verschil-lende gevallen met 6eïsoleerde weefsels ge-
werki, wat herhaaldelijk aanlei.ding gaf tot C.iscussies of men nu met
feiten of met artefacten te doen had. ook het vocrnamelijk werken
met kleine proefdieren vormt een beiemmei.ing voor r?vertaii-ngrr naa1
de praktijksituatie; dit ge1-dt met name voor herkauwers met hun af-
wijkend magenstelsel en in verband d-aarmee o.a. r,erschillend.e kool-
hydraatstofwiisseling en verschilLende benu.tting van diverse spor.en-
elementen.

Tijdens de ochtendzittingen werden langere voordrachten gehouden,
drie veelal een overzj.cht van de stand van zaken op een hepaald ge-
bi'ed:gaven. ls Middags werden, simultaan in twee secties, kortere
mededelingen gedaan. Hierna vo16t een ïerre van volledig overzj-cht varr

de gehouden voordrachten. In de eerste plaats zijn landbouwkundig inter"es-
sante onderwerpen gekozen; verder bepaalde gezondheidsaspec'uen (die moge-
Iijk ook voor het begrijpen van situaties bij l.andbouwhr:isdieren van belang
kunnen zijn, of waar via" rle voed.i-ng een invloeC. worrft uitgeoefend) en enige
informatie omtrerrt nieuwe essentiËIe spor.enelementen

- 7.1

* zíe hiervoor Intern rapport no.63 Instituut voor Veevoedingsonderzoek
rrHoornrr (.I..de Ecer en J.Har:tmans)
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Ko:rer en zi'in iintaPlotri^4tcn i:ii tlerk;:ur'icl's
- -- J- --.- - - -. -J'- - - -- - ---

Eerder wer,*en docr G"UÍ'itter' !'-9§i1SI,iJ;.g,}*.f.n M r;lti.o

gevcnclel -Luss;e-L-§Jh*n9-U3ri:",1;Lj*i 1,;.r'i:tsli-rrget, Le;rCe c:"derr riie outler te

vglgen aie de hoc,gste h1.ocd^-Cti*corrccntratie hitd. ÏnmÍd.ricIs is aiange-

toond dat deze eigenschap goburrtleri j,s a.srrl hei aI.jel dat het heniogl.o-'

bine-type (/n, B of AE) bepeai-t. Deze eigcnschali si:3si ín ve::banrl

me1 de gevoeligheid voor kopergeb:"e1< en mogeliik oolt rnet Cie voor kc-

pervergiftigi.pg" (Zie in dit vei:band ook de païapjraaf over Cu in
1r . de Iloer err J.Hartmans: Gra.sia.ncl* ell Yeevöedj'ngsonderzoek in
Austraiiö en Nieuw Zeelarid" Iniern rapport no"63 Ïrrst,ituut voor ïee-

voedingsonderzoek ttHoornil. )

N"f .Suttle ontwihkelde eeu techniek om :e*JSgg*S*-t.g-*:fgg9.3§ygn
qpg--L e n}luJs-Jg*-.89.!g. S chap err uo rden op s e m i.* r;ynthe t is che r,ant -
soetren Cu-deficicint gernaah-L . Daarna rvordt, veeia-} gedurende een

periode yan 21 dagen, het herstel van het bloecl-Cu-gehalte gemeten

op de verschillenrle rant,soenen" A1s standaarrl client Ïret effect ver'-

kregen d.oo:- herhaal-1e Cu-lnjeeties. De aldus be:rekende absorpti.es

ste.mmen goer3. orrercen met dj-e uit balansproeYeil , doeh vertoner.r I'eel

minder variatie binnen het, dier. Gest.eld trorcli dat het onderschei-

dings.,rer"niogen mei deze methodiek scherper is dzlrr met l-everbiopsie.

Met behulp van deze methodiek werd aangetoond det sommi.ge dieren Cu

oteeds slechter benutten clarl andere. fir i.s dus, naast de rasgevoe-

lighei6 (!^/iener:), ook een Ínclividueel verschil itt koperbenutti-ng.

De metho,Jiek wordt thans gebruikt orn de gyxJbtËÀalsrgclje-

nader te bestuderen. Gevonden is dat verhogÍng van het Mo*6eha1-te

van het rantsoen van Or) tot 415 ppm geen duidellik effect heef'b

op de koperhuishouding, daarentegen een verhogin8 va"n het §-gehalte

van Or1 tot O 14% vtet. IIet effect is ni.et verscltil,iend bij geb:'uik

van S a)-s sulfaat, cysteïne of methionine. I3ij een hcog S-rri'.'eau

is er wel een interactie met Mo" Door à6n van rle'rariabelen niet

uia de pens te verstrekken (UUv. via injectie) kon worden aange-

toond dat de interactie van Cu' Mo en § in de pens plaats vindt"
Ïn een discussie vermeldde G.K.Davis rlat Mo in rle pens in be-

langrijke mate onwerkzaam kan worden gemaakt: Mo rnet uater i-nge6even

(passeert de pens via de slokdarmsleuf) wekt sne-Iler Cu-gebrek op

dan een zelfde }oeveel.hei"d gege'ren in Ëen capsul-e. De bij kleine

proefdieren vastgestel-de interactie tussen Crr. en }to ín de weefseis

kan bij hoge Mo-doses ook bd herkauwers worden aangetoond. Mo-

injectie doet volgens G.Lewi§ diarree ontstaan"

D"B.R"Poolc toonde bij mestvee in Ïerland aan dat de grootste
qroeieffeeten van Cu*in.iecties worden verkregen § dieren tussen

7
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3 en 12 maanclen ( =de 'l e r,,iei r-icpe:'Íctle ) tur.snlr:i 1?- <:n 1í--' maandcn (v'i n'ï,*. r'^

bljv6eCing) was het ef fer;t p;cr^i.nqer en i:l.Leett aanwe zj.g vlantteer de

dj.eren vol6ens chem'j-sche crjt*,:rin (ver1-ang* hi<.ied.*Cu) AeficiËnt vra-

reno Boven 'l6 maan«len i.icri-i. "' trr,rk bij sui:il.i-i.n:!s;ch {eficíönte di.eren-

geen effecL op iret Lichai.'ms6r:lvicbt gekr.egr:n; '*el was het uitsl.ach-
tingspercer:.tage bij de beharrdelde rlieren bet,er" In geen geval werd

een ef fect op botgroej. en -gevri.cii'b va.sigesteld. De ef fecten bij

deze dieren werden aller:r, verkre6ien als de injecties gere6eld (t à a-

maandel[jks) p]aatovr:n<ien* Tengevolge van Ce snell..r-r dal-ing r+as 4

maanclen na een inject j.e liaurrre-l-ijks meer i.nvloed cp kre t bver"-Cu*gehalte

aantoonbaar "

c.F.l,liIls en I.Br.emner bespre.ken enkelc &Ëpecten van het

a_Eta.B:onigEg Jg'n C-u,, Zrr gg-pj.rnadat deze elementen zfin geresorbeerd'
(Bij ae abso::ptie i.n de darrn virrd.t reecl.s een bcjlangrijk ri.eei'.ran het

antagoni6me van deze elementen plaats- 'J.Parizek, D,R"van Campen)'

In de lever kunnen deze mctalen dezelfde Ïiíndingspl-aa+-sen innemeu in

bepaalde rnetallothioneïnen (l'{T). Op tleze basis is hun onderlinge

invloed op d-e metaalgehal-ten Ín de leverbe verkl&rëI1. Daar.bij is
Cd-1,ÍT zeer pei'sisteni (halfwaaldetjjc. 14 maanden); Cu-'HT is zeer

l_abielr speciaal bij het rund. zn;-HT en gemengde MTts (Cd--Zn-,

Cd-Cu-, Zn-Cu-) nemen een tussenposi-tie in" Ook in hct bloedplasna

heeft Cd reeds i"n lage concentraties een duj.del-ijke daling van iret Cu-

enzym ceruloplamine tot gevoig. Wegens hun grote invloed op bepaalde

enzymsystemen acl:t l{il1s Mc en Cd minder gs schikt om een hoge Cu-

status terrig te dringen dan Zn.

1"2 Y:?\glz!_

Na het bljzonder heldere refe::aat van H.l'{.Leach kan het volgende

over de h;-g]e.e+.§gbg- func'r;ie§ van mangaan wcrden gezegd'

. a. !'ien heeft vooral te malit-ir rnet de kraakbeenvorming, met name

de synthe6e van mucopoiysacchariden. Bij Mn-gebrek z[jn er we1

veel ceIIen, doch is er een gebrek aan matrix. Mn speelt nau-

, we1\jks of geen ro1 bij de mineralisatie van het bot.
b" De ataxie die als gevol.g van lín-gebrek bU jonge tlieren ontstaat

is het ge'"rolg van een onjuiste ontr+ikkeling van het otholith
(beenachtig evenwi-chtsorgaan in het oor), ontstaan door
-&eremde lriuc otrdl ysac charicie synthe se .
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c. Er z,ii1 zeei,veel enz;ymcr:. cii.r: door'lIn goacLl;1j'ee:rd worrienl sornmig<,'

hebben I'ln ,*peciiiek nor,ii.g, r'r.r:det'e niel" I)t: rr;ger s1':ec.i fieke
enzymfurrcLíe,s L,ei:"efi'l:i.ri.,:r k,:nnel.inÍj ïr.ri sir).i:ch.5:.'j-den aan elkaar
en aan ei"wj.L (poïye accjr.a,::ri.,1t,1or:iymerasr: crt 144.).actceyltransferase ),
.{nclere heb}:en te mal',ern ,lei; hf oetlstnliiitge ï'epï't:clrtcti e eir eisclla.al..-

vorniing. Clok is i'írr essenLiëe1 voc,r rie bi.;r3'rrthese va.n chr:lesterul.
(E"A..Doisy) 

"

J"!í"l,assite:: vergr:leek tte -q;ggggi-Jgs radi-c-'actÍ.ef )'1n en lZn ui. t
de darm lriii kal-veren" Zn -*or:r.Lí veel gemakliel-ijker 6ereso::beerd. dan

1r1p. I,Ín worcit, weI door. de darmrnucosa opgenoinr:rt, maar veeJ. minde-r .aan

het bloed dcorgegeven (tenzij het dier def:i"cj.Ënt j-s). ilet wel opgeïo*

mcn Mn kgmt in -Lever e:: r.j-ez'ter"echt, Iij-t ailes vrijst c,p een regultl:íug
van de voorriening rran Mn in d.e darm err. het bljspringen van nier en

l-ever or0 een ext,ra stoot tijcLeUik te kunnen opvangen.

,'3 9*tY

W"J.Mi1ter onderzocht .1e ÍrIL1§tof1'{ijrs9]jJ§-ian hoq8l tlr
Ee}bhSet-!:n op pr.aktijk:r:antsoenenr waarin de Zr:-'.'corziening vrerd ver"laagd

van 40 ppm i.r: de rls tot 1? ppffi. De rnel!;prociuktie we::d niet verlaagd;
we1 daalde hei Zn-gehalte van de melk iets, n.1" trai: 4 12 ng/l:g naar

3r3 ng/kg, tot stand lcol;renC geclurende cle eerste week op het laag

Zn-rantsoen. Ook Caal-de het Zn-gehal-te van het bl-oedpiaemae o"1.
van gem. Or92 ng/l naar O,?B ntg/t. TegeUjkertÍjd r:am de benutting
(apparent availability) varr het Zn a.anr-íenlijk toeo n.1. van

30 naar 45%. Dit tr{jst q) een snelle aanpassing van de melkkoe aan een

lagere ?rn-v oorz,iening "

- A"G.§païs rapporteerde U{r:ggUIuk*gUë39I9Ir irr Griekeriland,

voornamelijk bij mestvee. De verschijnselen treden voov'al op in het

vrcege voorjaar en bestaarr uit o.a. slechbe conditie, ::uig haar*

kleod, ruwe huid, gevoelige hoeven, speekselen.. De ontierzochte

voerlermiddelen hadden Zn*6eha1ten van 20-40 pprn" Door Zn-verst,rek-

king, 50 ppm, werd ?% betere groei verkragen., Heb chemÍsch bloed-

bee-Ld en de ctierfctots latcn evenwel t',)ijfel '::f hier p:"imair

Zn-.gehrek ln het geding is, dan r'rel- een sl"echte voeding en be-

drijf svoeri ng.

]"4 §el-eniurn

§e en vitamine E kunnen elkaar i.n bepaalde processen vervan-

BeÍrr in andere niet" Glu"tathionoxydaoe is een §e*bevattend enzym:

het geeflt membramen beschertning 'begen z,uurstof (troge redoxpoten*

tialen), ooào rode bloedcel.Len tegen hemolyse. 
- ïÍil -



Wii- §e werkzaam zijn dan di.r.;:l-. vr:l-r:loenci'i: g.l"ucose in li,et bloed ga.n-

wezi.g te zun" f n d::ug6lcvoei i.ge prrrí.;önan. :i s er' een tekort aan gl"urcc..

se*6-fosfa.at*tlehycrogeníise'ï rl ,,;i'i;r.","] j,ii<e i:ri::"r;rrnË:ï1 cn ,j,iers«:or.teri tlie
van nature een laa.g nirrenu i,L;,in dii: Gnz,.1r,ilt herijbr.,n ( schapen ) zfn o" a.
gevoel.i-g:e r vcol' Cu-verp;ir'i.i-gi.rig. (verrioatlr:)4-lt 'l;evuns gemakke-LÍjicer

resorpt:e of opslag uan Cu) (U-ri"il*ehsl,:a).
De mj.ddagzitti-ng 6euijd aa:: $ie rve:rci ni4. biigeuoond; slecl:t,s een

mededeling (van ILJ.Lee) b,',trof or:clerzo*k aen landbouwhuisdieren.

3. ) Spo:'enËlementen bij plui"rnve e,

Het C.lr:Selel!g-_IgLJS!.-.US-.=.SÈsgg r,a.n nluimvee is vele rnalen
J-age:: dan. bij zoogd:ier:en, n..j-" 0,1 à Or2 ,ng/\" {t,ijiIl en B.panic
raelden du5-delijke siiiging :rr ce gehn3-tcn aan crr, I,lnr Fer' zn, totaal
Ca en phosphoprotein-'P in hei; bloedpla$msi enkel-e weken vóór de 1eg
begint, Paníc toonde aan dat deze seraridr?ring;ei: geÏnduceerei. wc,rtl-en

door de oestrogene hormonen van Lret ovarj-ir.ni., Ze treden niet op bU

geslachtsr[jpe hanen en ze verdvrijnen tijrlelrs rle ruj-.
Mn, Fe en Zn v;ord,en vi"ijrrel uítsluitcnd. in het eigee.L af gezet,,

Cu daarentegen ook in het eiuit-

]- 6 9rlcgg-rs!*gr9!g-g!-91!9re}gry99rz]9!trg
Weidencle di.eren nemen tegel:rjk met het gras triet onaanzienlftike

hoeveel-heden gronri op. W,B.Iiealy schat dat schapen jaarlijks wel
?5 kg en runderen 600 kg gronil kunnen opïIenlen" i{5,j heeft veel on<ier-
zoek verricht over de gevolgen die dit heefi; voor de mineralenvoor-'
ziening van schapen" Zijn gegevens berustr:n deels op Ín-vitrc-studies
(schudden van sap uit ve::schi1.!-errde delen van het maagdar.mkanaal-
pensr opperdrrotienum, ilerrrn-met di.verse groncïsoorten), d.eeIs op kort-
en Langdurende in-vivo-proev€nr resp" Ínst voedering van groncl met
radioactie're isotopen, en balansproeven met en zonder g:.ondbijmenging
in het ran+-soen.

Zowel de hoeveelheid opgenomerr grond.r al-s de gronrlsoort (met

zdjn mLneral-enkarakteristi-ek) zijn belangriS'ke factoren voor het effect.
Maagdarmsap extraheert hoeveelheden tiie ongeveer evenredig zljn met
de voor de plant beschikbav'e iroeveelheid" ïn p::oeven met r:aclioactie-
ve sporenelementen werd aangetoond dat grond een goede bron van
Co, I en Se han ziin; In bala.nÍlp"oeven vrerd een betere retentie
van Mg, Ca en'P aangetoondl nrogelijk is hier sprake van accumulatie
aan de pensvrand" K- en Na*halann werden niet beïnvrc,ed.

- I'tr.F.,SuttIe -
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N.F.§ut.t1e rrofi'J nerl r,cgati.eve j.nvloed ïír!'J grn]:ld op de Cu-

hg;1u-U,_|l_$ dco;r schaFgn" Ï"llhornt.on vcrricltt field §urve)rs, waarin

het verspr.eidi.ngspatruo:i vern e{1r groot ar:rn't,al pr:tentieel toxisc}ie

sporenelementen in dr: -ocvÉrlfir'{)rid (o.a. ;r1s g;euolg van rnijnactivi-
teiten) l,rordt vastgelei;u in iiar,r'l,en" n.l-)"iïcnhil.l. noe,-nde l!.:fgf:

-g-l_ryi§ln§_bij paarden tlie via €lrcrnrio;;name ne.Li.1' een ver'I;rten mijn

tot stand moet zijn gekomen. Elcleys stelde h§ nabii rnijnert' hco6-

ovens en langs atrtowegen [1!=S9"§e]-t-_9-f] 
j"ri <ltt liovengrond vast van

98 ppm tegen normaal '1 PPm"

1 -7 9szg*9!s i gse:!e 9! e3-vs !- ipersse l9rer! er-

M.Kirchges6ner en medevrerkers wezen op iret verschil. tussen

r}testiAaJe í&;_oJptlf van dive::se chemische 'Jorrnen van sporertele'-

menten en hun itayail-ab-illlyil \roor diverse pl:oceseen. Ï{r. was nogal

kritiek op de wijze waarop de resultaten'Íuaren toi; stand gekoiner:.:

mogelljkheid van artefacten wegens het werkert met geïsolee:'de

weefsels. Door processen in dc pens kan de cltemj.eche vorrfl van

sporenelement-toedieningcn belangrijk veranderenl dit geld'i; o"a.

voor diverse chelaten (mcdedeling in diecussie).
K.M.Hambridge besprak h*t 3g-&*FIgE bij jonge kinderen" Dit

komt op veel ruiurere schaal r'oor da.n men zich ooit bewl'-st is 8e-

weest. Het uit zich in slechte smaakgerroeligheid' afnernettrle eet-
' lust, anatomische veranderingen in bepaalde klieren, acute jnfec-

ties en tekortschieten rran de nieren" Hierbl' schiet niet in de

eerste plaats de totale Zn-opnarne tekort, dan we1 is e:: sprake van

slechte resorptie -pindakaas (fytine.",uur{)+nre1k (Ca+fl) ís een

ideaal dieet om d.efíciiintie op te wekken- cf verhoogde behoefte
(o.a. door sne11e groei, zweteq slechte nierfunctie). Het ge-

bruik van orale cóntraceptl-va zou bovendien een slechte Zn-voor-

ziening van de moeder (en daarmee een ge::ittge beginvoorziening

van het kind) tot gevolg hebben. Proeven van H.H.Sandstead

silggereren dat zn-gebrek tiidens de hritische periode va.n de

' hersengroei aanleiding geeft tot (Írreversibele) gddragsstoor-

nissen bij rati;en.
1rÍ.Mertz werkt al jarenlang aan Cr. als bestanddeel 'ran de

Hlucose-Lglet:antie-factor (GTI'). Al1een in deze vorm is Cr

bíotr-ogisch actief (vergelfrk Co in vitarnine B-12). Totaal-Cr
is geen goede maat voor het biologisch actieve Cr in ons voed-

se1l. diverse dierlijke eiwitten zljn goetle bronnen, plantaardige

niet. GTF werkt syuergistisch met insuline om een normale

- kool-hydraet -
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kail-hydraatstoíwissc Ii rr51 te hr,ucihavett. Extra r*iserr ..,,ord.ert aatt de:

Cr*voorzien:i-ng gest"elc b:; :

-vee1 glucose in het :r'anbr,;r:r:n

"-diabetes

- z$ranEerschap

-ouCerdom

-onderï oeclíng"

Overigens zijn èn nog aira.lytische probl(+tnett te o;'erwit'rrren bij iret

bepalen van J-age concer.ttraties Cr"

E.D.Weinberg gaf een zeer in.Lernssant t'eferaat over- de rol
van sDoreuclenetit.cn b:.i Cc ;lastheer'-pp,.t"hcflceil- .Lntr:rirct j.c. Dc net
---L-.-infecties gepaard gaaitdr-. siijging va.n pJ-ers,rta-Cu (in de vcrln van

ceruloplaemj.ne) en de daling van Fe en Zn nalken de ornstanCigherle:i

orrgunsti6er vcoï. de vorming van primaire en secundaire microt,iö1e

metabolieten (o.a.tox'i.nen). BovenCien wordt, doc,:r de opt:.edende

koorts voor vr§ueI alle pathogene rnicro-organi-smer: (uitz.cnderingen I

Pasteutrel-la pestis, §almonella typhi en Staphyloccccus aurca)

de afstand tot de optÍmumternperuËuur voo.:" Br:oei en metahoij.etp.rrr-

duktie ve:rgroot. Deze reacties van het lichaani zijn dus rrfunctio-

neelll .
Een aantal factoren, die het gevaar !oor ner!-*--99-vaq!ll9!t}§g

vergroten, re eulteren aIl.e in een verhr:og<1e. Ztd!Cu*verholtding in
de wee fsels. Dit zijn :

*onvoldoende lichaamsbevteging

-verhoogde opname van sucrose

-verminderd,e opname van plantaardige celstof
-gebruil< van zach'i water
Het is bekend dat een hoge Zn/&u verhouCing leidt tot een verhccg*

de cholesterolconcentrati e in het bloedplasma (Í,.M.Kl,el:ay) 
"

Hetzelfde geldt voor plasmatriglyceriden en -fosfolipiden (H.Fete-

ring ) .
, In dit zelfde patroon past de studie van J.L"Evar:.sr di.e vcrnd

dat reeds bii een relatief Cu-gebrek ggglgq,g1,§-cl1-goJla.ggg (o.a- j-n

de bloedvaten) wordt gevormd. Ascorbinezuurgebrek bevorderh dit
proces. G.K.Davis stelde dergelijke afwijkinÉen' soms gepaard

gaande met verkal.kingen, ook vasi b'1j runderen, varkens en kalkoe-

nen.

gortiSgll èerr hormaon van de bijnier, bevordert de uitschei-
ding van --tt_c!-*zÍL i.Ji -.ie .l:rtgg en verlaagt de bloedplasma-waarden

van deze elementen (R"I.Henkin).

' W.H.Strain -
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lr/ . H . § t ra i n b e p a r-r I d e ll*cJg;- e r1-J:.gl:glSsg11@*
i.r:h.oucl van de rnens" ltTo.xír:;chr-' ,i-ementel:rt, zoais Crt. Pb en I'ln ( t t tr

die in het bloeri iri zce:: iage concentraiie,g voorkolrren, kolnen in Ce 5,;;r-r

relatief in v'eel hoger concentr:aties voor dan di: fiessenti.ële spör.'crle Lt-'

inentenfr Cu, Fe en Zn (r:e16eilk ook 1.2, meCedeling vun LaBsj-l.er)'

W.J.Pories ve::meldt dat hoge geha.lten :i-n de weefsels aan Cd,

Mn of Cu de ureri<ing l.an Zn bij de yg!!-gÀ§lS un in andere biolo-
gische functles belemrneren. ÍJerhoogde t1i'!'eau,s aarr. Cd en !Ín (o.a.
in bIoed.$erum of h.aar) wijrerr vee1al op eerr _!g5l"*qhs-!.Lgg!s!gJ.1,i.tg,
terwijl er bij Cu ineesi:al sprake is virn glt.o.boliSSlS jor;.te"* (aan-

geboren , zoals lilii^sons t s dise ase , of verworven) . tsij vrijr';eI alie
degeneratieve .z:i.ekten is er sp:-ake van fr:ritm in het Cu-metabolisme;

dit geldt zowel voor de meeste vorlmen van kanker, voor hart- en

vaatzielbn als voor somrnige vormen van schizofrenie (verg. I(Iev..ry,

vorige b1z. ).

].8 Toxiciteit van sporenelementen
(;Í6-'lo;i-Ë;pA;IaA-;;pect;;;-o;à. interacties, ook voorgaanrle seci.;ies )

L.Singer bestudeerde de verschillende chemische vormen van

F in bloedserum, n.1. totaal-F, ionogeen tr' en gebonden F. Hanneer'

door F-toediening het totaal-F in runderserum is opgeJ-open tot
Or4O ppm reemt de aan eiwit gebonden fractie rriet verder toe, maar

is het meerdere aanwezig als ionogeen F. Dit wijst op het doorbre-
ken van een homeostatische contnjle (verg. Cd hierna).. Het F:niveau

in de voerling, waarbij dit plaats vindt, kon niet worden opgege-

V€Il .

Drinkwater is 6én van de belangriikste bronnen voor de gpggg
gedrag in het lichaam vertoont veel over-v_qL ss (L.Gedalia). ztin

eenkomst met dat van F. Het komt voolal voor in-de'zich ontwik-
kel-end.e tanderr en in het bo'L; rnet toenemenrle Leeftijd vindt een dui-
delljke accurnulatie plaats. §r zou een anti-carcinogene werking
uitoe fenen.

Bij lage doses wordt Cd -f!_-g!!enlglle.E uitsluitend gebonden

aan metail-othioneine (verg. i'Ii11s en Bremtlei' otrder Koper en zijn

antagonÍsten). B{j hogere opname vindt ook binding aan andere ei-
witfracties plaats. Dít gaat gepaard rnet het optreden van patho-

logische veranderrgen, duidend op een orervoerd raken van de te-
gen overmaat beschermende rnechanismen (P.Winge).

Bl"or:tstelling geclurencle enkele dagen aan Cd-doses boven

2r5 ppm in het rantsoen resulteerde bij de Japanse kvrartel- in een
(liidefijt) verlaagd hemog)-obinegehalte (R.M.Jacobs).

- J.Parizelc -
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,f .Pari 7;eli 1Ècsturleert r-61 !;eltch.ormenr.l cf frct dat Se heeft

t,eli aanzien van bloot,sLr;1iiI).§(in arn }io8e cc'Itceniridtie.s Hg' 0d,

Ag e n anCe::e., §e indr:.ct:rll t. 6qren iroger'e exc:"e{:ie, n:aar hop;er"e

cöncentrati.r:s in bepaa-Lric,' t''ee jlsel s aau -ktnnelijk bi,r l"ogisr:h

[iÍn':]el: actieve- zwaaï-rnet:za1-$e-verbind:i.ngenr ]'Jeö-rbij o. a. blok-
iterin6 van de passage t'laer de foetus en tlaÉrÍ'de mbJ,It p1-aats-

vind.t" Het aan Se ctremiscrlr nituw ve rr+anLe .5 ]ten ,ieze

effecten niet tct" stat:d t,::engen. Yitamine E is wbi in staat
het ongunstige effect '.raii Àg ïe voorkornen.

Pb wo::clt gemai<keI;jk"-r in --{g.-lli afgeschej"den darr Cd" Vln

de a,ndere kant '*ordt eentnaal i-n het lichaarn opgenrfmen Pb daar-

uit veel sneller geëlirnineerd dan Cd (G.P.L;'irch) 
"

Pb en Cd zÍjn toxischer wanneer het ran'i:soen cen laag

Ca-gehalte heeft, waar.schijnl-ijk als gevolg vail een. girotere

absorpt ie . I{. Petering schetst de ifrtq-tgglig?-.4*!--{ir*-"il .ltJ.

mei enkele sporenelele-nt,e,L1 Ín de weefsels a1s vol-gt:

Aan de !-o{Lcitei_Ljal zy-a{e _metalen r,.o.qr- feld ggqyl,.U:S-

clieren wordt v...roral aandacht besteed door eer, gr-oep aan de Uni--

versity of Georgia, onder 1-eiding ven W.J.Mi1ler" O"a" zi-:t'rl veel

Begevens verzameld betref,ienrle Zn, Cd, Mn en IIi bii runderent zo-

wel wat betreft de schadelijke elisgbeff bii-*et--É.g" als de gcg:
qyLratie f4*_U_g!egl3e weefsq4§ of pz'orlukten in verband mct mogel\jk

risi co voor de consurnen t "

Momenteel ziin Pb en Hg in studie Senomen" Van oraal gege"'en

methyl--kwik v'ordt 10 à 20 naal zoveel IIg geresorbeerd al-s vart

H6C1r; bovendien komt ca 5OO maal zoveel van de geresorbeer<le

hoeveelheid in het spierweefsel terecht (M.S.Ànsari).

3 -e §issve-e:est!:Elg-:B9relelgsel!sl
Aan de lljst van essentië1e sporenelernenten ziin inrniddel.s

èen aantal nieuwe toegevoegtl, n.1. tin (§n), Vanadium (V), fluor
(f), silicium (Si), nikkel (Ni) en mogelijli lood (po)" Het vrer-

hen bij de uiterst l-age concentraties, waarom het hier gaat'

vraagt onderhand enor.ne voorzorgen wat be.treft dé z,uÍverlteid

van voedseln trater' Iucht, hokken en andere hulpmiridelen.

voor vrijwel a1 deze elementen I-\ikt een tekort in de prakt§k

,/\./\,.

- slechts -
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slechts van theoretiscne betekenis. Al.ieen voor V lijkt de be-
hoefte (van de rat, (oot ppm in het rant,soe:r) te liggen in de

buurt van gphalten die in enheLe voe*.eï'midcleier-r gevonden z{jn
(grae OrO8, haverstro 0r12 ppm), Als fuqg.tj.es van V noemde

L.t.Hopkins:
-veervorming bij kuikens;

-reproductie vbrlaagd ín Je en lle generatie ratten:noeilsker
drachtig word,en, minder jongen, Íneer sterftei

-waarsch{in3-fik werkzaan b{j het vetmetaboLíss:,e;
. -eynthese van choiesterol; de gegevens zijn evennel niet consistent;

-opelag in tanden, doch functie nlet duidel\jlc.
. Bij Ni I.ag de behoefte, vastgesteld d.oor F.l{ielsen bU kuj-kens
(n.1. OrOl Fpm) en door A.flennig b§ varkens en geiten (n.1.

2Orl ppm) duide3.ijk verschillend. UeL vouden beide meer noeiLijk-
heden bij «le retrrroductie (meer doodgeboren en zwakke Jongen) en

veranderingen ín het epi.theel- (zoals bij parakeratose.).
VoJ-gens Henni.g' is biJ Ni-gebrek het Ën-gehalte in de weefseLs

ve r)-aagd..

rNo/?3/42a
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