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Analyse van glyceroltriheptanoaat in   dierlijke bijproducten

In de jaren negentig is gebleken dat bepaalde overdraagbare dierziekten (bijvoorbeeld OSE: overdraagbare spon-
giforme encefalopathie) verspreid kunnen worden door dierlijke bijproducten. Bovendien kan kannibalisme (het 
voederen van eiwitten verkregen uit kadavers van dezelfde diersoort) een extra risico vormen voor de versprei-
ding van ziekten. Om te voorkomen dat bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie opnieuw 
in de voedselketen terechtkomen, werd Verordening 1774/2002 (Europese Gemeenschappen, 2002) opgesteld. 
Dierlijke bijproducten worden volgens Verordening 1774/2002 ingedeeld in drie categorieën: categorie 1 (hoog 
risico), categorie 2 (gemiddeld risico) en categorie 3 (laag risico). 

Op vraag van DG Health and Consumer Protection (DG SANCO) heeft het Joint Research Centre Institute for 
Reference Materials and Measurements van de Europese Commissie (IRMM) de karakteristieken van verschillende 
substanties die geschikt zijn om gebruikt te worden als merker voor dierlijke bijproducten van categorie 1 en ca-
tegorie 2 geëvalueerd. In 2002 stelde het IRMM voor om glyceroltriheptanoaat (GTH) als merker te gebruiken. GTH 
bleek immers de ideale kandidaat te zijn. GTH is een vet dat bestaat uit 3 C7-vetzuren (n-heptaanzuur) die veres-
terd zijn met glycerol. GTH komt bijgevolg niet voor in de natuur. De structuurformule is weergegeven in figuur 1. 
De fysico-chemische eigenschappen van GTH zorgen ervoor dat het makkelijk mengt met vetten en producten 
die vet bevatten. Bovendien kan GTH na toevoeging niet verwijderd worden. Het is een veilig en niet-toxisch pro-
duct dat reeds gebruikt wordt in de voedingsindustrie voor andere toepassingen zoals het merken van boter. GTH 
is daarnaast een erg stabiele substantie die weerstaat aan een hittebehandeling met stoomdruk bij 133°C zoals 
deze wordt toegepast in de vetsmelterij-industrie. GTH is commercieel verkrijgbaar als een heldere transparante 
vloeistof. De kostprijs is laag en er moet niet veel van toegevoegd worden (wettelijke vereiste 250 mg/kg vet). Er 
bestaat immers een gevoelige en eenvoudige methode om GTH te analyseren.

Figuur 1: Structuurformule van glyceroltriheptanoaat
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De analysemethode werd ontwikkeld door het IRMM en is geschikt voor de bepaling van GTH in diermelen en 
dierlijke vetten. De methode bestaat uit drie basisstappen: (i) een extractie van de vetfractie met petroleumether 
(enkel bij diermelen); (ii) opzuivering van het geëxtraheerde vet (bij diermelen) of van het dierlijke vet (bij vetmon-
sters) en (iii) bepaling van de GTH-concentratie door middel van gaschromatografie. Voor de detectie kan gebruik 
gemaakt worden van twee detectoren, namelijk Flame Ionisation Detector (FID) of massaspectrometrie (MS). FID 
is enkel geschikt voor kwantificatie van GTH in de doelmaterialen (categorie 1 en categorie 2 diermelen en dierlijk 
vet). Met MS kan daarentegen ook de afwezigheid van GTH in dierlijke bijproducten van categorie 3 aangetoond 
worden. 
Uit de in-huis validatie van het IRMM, waarbij verschillende prestatiekenmerken (zoals robuustheid, gevoelig-
heid, precisie (herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid) en juistheid) bepaald werden, blijkt dat deze methode 
geschikt is voor het beoogde doel. 

Na het op punt stellen van de analysemethode voor de bepaling van GTH, werd een implementatiestudie 
uitgevoerd in samenwerking met verschillende vetsmelterijen in Europa. Het doel van deze studie was om na 
te gaan of de toepassing van GTH als merker in dierlijke bijproducten van categorie 1 en categorie 2 haalbaar is 
in de praktijk en dit onder realistische omstandigheden. De studie werd uitgevoerd door IRMM en CCL Research 
(Coöperatief Centraal Laboratorium) in nauwe samenwerking met DG SANCO en EFRA (European Fat Processors 
and Renderers Association). 
Voor elke vetsmelterij bleek GTH detecteerbaar in een hoge concentratie in de eindproducten (diermeel en vet). 
Het GTH-gehalte bevond zich ruim boven de aantoonbaarheidsgrens. Deze resultaten tonen aan dat GTH vol-
ledig mengbaar is met vet en dit zowel in het merken van diermeel als van vet. Een stabiliteitsstudie toonde ook 
aan dat GTH stabiel is in diermeel bij kamertemperatuur gedurende minstens 58 weken. Uit de resultaten van de 
implementatiestudie kan bijgevolg besloten worden dat GTH een geschikte en in de praktijk bruikbare merker is 
voor categorie 1 en categorie 2 materialen. 

Op basis van het rapport van deze studie keurde de Europese Commissie het gebruik van het GTH-merkersy-
steem op 11 september 2007 goed (Europese Commissie, 2007). Op 5 december 2007 werd ten slotte Verorde-
ning 1432/2007 gepubliceerd (Europese Unie, 2007) die op 1 juli 2008 in werking trad. Volgens deze verordening 
dienen dierlijke bijproducten van categorie 1 en categorie 2 permanent gemerkt te worden met GTH. Het merken 
van dergelijke materialen verzekert de identificatie en de traceerbaarheid van producten die vernietigd moeten 
worden en zeker niet meer in de voedselketen terecht mogen komen. Daarnaast wordt het risico op fraude geëli-
mineerd. Het toevoegen van GTH dient te gebeuren op een zodanige wijze dat de verwerkte producten een mi-
nimumconcentratie van ten minste 250 mg GTH per kg vet bevatten. Bovendien moet GTH homogeen verdeeld 
zijn in de stof en moet het toegevoegd worden nadat de producten een voorafgaande sanerende warmtebehan-
deling bij een kerntemperatuur van ten minste 80°C hebben ondergaan. Experimenten op laboschaal toonden 
immers aan dat GTH niet stabiel is in rauwe dierlijke bijproducten. GTH wordt afgebroken door enzymen afkom-
stig uit het maagdarmkanaal. Deze enzymen worden echter inactief vanaf het moment dat de dierlijke bijproduc-
ten een temperatuur van 80°C bereiken. GTH wordt bijgevolg ook niet toegevoegd in de slachthuizen, maar pas 
in de verwerkingsbedrijven. In figuur 2 is een voorbeeld van een vetsmeltproces weergegeven. Het moment van 
GTH-toevoeging wordt aangeduid door het pipetje.
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Figuur 2: Schematische voorstelling van een voorbeeld van een vetsmeltproces. Het punt waar GTH toegevoegd 
wordt is weergegeven met een pipetje. 

Tot slot werd er overgegaan tot de validatie van de analysemethode aan de hand van een interlaboratoriumstudie 
waaraan ook het FLVVT (Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen Tervuren) deelnam. Het 
doel van deze studie bestond eruit om de performantiekarakteristieken van de methode voor de bepaling van 
GTH te bepalen. De studie werd uitgevoerd door 20 officiële laboratoria uit 13 lidstaten, zodat deze laboratoria 
onmiddellijk na het afronden van de studie konden starten met het controleren van het juiste gebruik van GTH 
door de vetsmeltindustrie. Er werden aanvaardbare waarden gevonden voor de precisie en de juistheid van de 
methode. Hieruit werd besloten dat de analysemethode geschikt is voor het beoogde doel. 

Meer informatie over GTH, de officiële analysemethode en de rapporten van de implementatiestudie en de inter-
laboratoriumstudie zijn terug te vinden op de website van het IRMM.
(http://www.irmm.jrc.be/activities/marker_for_animal_by_products/Pages/index.aspx)
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