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Theeffeciofsmokingandselectedfunctinnaladditivesonnitlozaminecontehtsinpork

Summary

The st at d ing the influence of the smoking process and m ntly
such as: orid e, polyphosphates and sodium tscorbate on n e co
Nitrozamines (dimeth}l-nitrozamine DMNA, diethyl-nitrozamine DENA) were extracted and distilled froml
raw material, then concentrated in a v&cuum and determined by gas chromatography using Pancholye's
method. The invest_igations revealed a clear relationship between the smoking process and a in-
crease in nitrozamiń€lcontent in smoked pork. The addition of sodium chloride as brine to the d t
decrease in nitrozamine contents as compared to meat without additives. Meat curing with the use 0f nitrate
considerably increases its level of short-chained nitrozamines, i.e. DMNA and DENA, Nitrozańine cońtents iń
cured meat,,may be decreased considerably by adding sodium ascorbate to the brine.

Ke}.words: nitrozamine, smoking, functional, additives, pork.

W latach sześcdziesiątych stwierdzono, że w żyw-
ności mogąpowstawać w reakcji zazotynami toksycz-
ne związki N-nitrozowe zw ane ni tro zo aminami. Wśrod
ok. 300 tychzwlązków blisko 90ońwykazywało dzia-
łanie rakotwórcze w stosunku do zwierząt doświad-
czalny ch. Rakotwórc za aktywno ś ć n itro zo a min zale -
ży od ich budowy. Najsilniej szym działaniem rako-
twórczym odznaczają się dimetylonitrozoamina
(DMNA) i dietylonitrozoamina (DENA). Tworzą się
one w środowisku słabo kwaśnym w reakcji pomię-
dzy azotynem sodu i tlenkiem azot':t a prekursorami
obecnymi w środkach spożywczych, takich jak: biał-
ka, peptydy, aminokwasy, aminy (8),

Pośrednie działanię azotynow polega na wiązaniu
hemoglobiny we krwi człowieka czyniąc jąnieaktyw-
nączy teżmożIiwości powstawanla w żołądku rako-
twórczych N-nitrozozwiązków. Z kolei azotyn1l bez-
pośredni o m o gą powodować zmtany w metaboiizmie
czy też wpływać na wchłanianie się jonow z przewo-
du pokarmowego. Stanowią one zagrożenie dla zdro-
Wla.

Niektórzy autorzy (20), aby lepiej zaobserwować
wpływ dawki azotynu na tworzenie się lotnych nitro-
zoamin w peklowanym mięsie przeprowadzili mode-
lowe badanta przy wyższych stężeniach azotynu, ntż

stosuje się w praktyce przemysłowej podczas peklo-
wania mięsa. Stwierdzono znaczny wpływ stężenia
azotynu sodu na zawatl'ośc lotnych nitrozoamin w pe-
klowanym mięsie. Ilość nitrozoamin rosła mianowi-
clę wraz ze zwiększaniem się ilości azotynu użytego
do pekłowania, Inni autorzy (6, 7, 9), prześledzili
wpływ stężenia azotynu sodu na szybkość reakcji ni-
trozowanta.

Wpływ temperatury procesu produkcyjnego, jak i
dodatków funkcjonalnych zostały już omówione w
poprzednim opracowaniu (I2, 13), Natomiast na te-
mat wpływu azotynów na tworzenie się nitrozoamin
w mięsie i produktach mięsnych istnieje wiele publi-
kacjl, (2, 3, 5 -] ) . Wskazuj ą one j ednozn acznte ) żę azo -

tany s, azotylny mogą byc prekursorami kancerogennych
nitr o zo zw iązkow w żywno ś c i.

Proces wędzenia moze mieć również &lży wpływ
na tworzenie nitrozoamin w wyrobach mięsnych. Wal-
ker i wsp, (23) uważają ze wynika to z możliwości
nitrozowania amin pod wpływem tlenkow azotuznaj-
dujących się w dymie wędzarntczym. Dym wędzarni-
czy powstaje podczas pyrollzy drewna w wyniku wy-
mieszania się z powietrzemgazowych, ciekłych i bar-
dzo t ozdr obnionych stałych produktów częściowego
spalania drewna. Mirno dotychczasowych badań nie



jest sprecyzowany dokładnie składjakości i ilościowy
dymu. Jest on zresztąbardzo zmienny i lzależniony
od wielu czynników. Do najwazniejszych znichnale-
żą: sposób wytwarzania dymu, gafunek irodzaj drew-
na, szybko ś c pr zepŁywl p owietrz a w strefi e żanl, w iI-
gotność zrębków lub kloca. Stężenie ilościowe i jako-
ściowe gazu surowego w dymie wędzarniczymza|eży
m.in. od sposobów wytwarzania dymu. Wędzenie go-
rące prowadzone jest w temperaturze 45 do 80"C, zaś
wędzenie zimne w temperatlrzę 16 do 22'C. Wędze-
nie ciepłe stanowi najczęściej alternatywę do wędze-
nta ztmnego i przebiega w temperailrze 23 do 40"C.
Zasada tych procesów technologicznych polega na
poddaniu przetworów, o uprzednio osuszonej po-
wierzchni, działann dymem przez pożądany czas.
Efektem chemicznym dymu wędzanticzego jest wni-
kanie licznych jego składników w warstwę wędzone-
go wyrobu i odkładanie się barwnych cząstek dymu
(sadza, smółka). Związkt występujące w dymie moż-
na ogólnie podzielić na następujące grupy: kwasy or-
ganiczne (nienasycone, keto- i hydrokwasy, heterocy-
kliczne), zwtązkt karbonylowe (nasycone i nienasy-
cone), aromatycznę, z wpąfenolową i karboksylo-
w ą zw tązki feno lowe ( s irin go l, gwaj ako l, kr ezol), za-
sady organiczne (pirydyna) i związki obojętne (nasy-
cone i nienasycone alkohole, węglowodory aromatycz-
ne i policykliczne, estry i etery) (I4,15,22).Wędze-
nie powoduje tez występowanie efęktów niekorzyst-
nych, jak zmniejszenie zawaftości aminokwasów, bia-
łek mięsa oraz kontaminację substancjamt o działaniu
toksykologtcznym i rakotwórczym. Na przykład ok.
10% tlenków azottlznajdujących się w dymie jest ab-
sorbowanychprzezryby w czasie wędzenia. Duże ilo-
ści dietylonitrozoaminy wykryto w wędzonym mięsie
(4, 11). W szynce wędzonej i gotowanej stwierdzono
średnio 0,4mglkgDMNA i 0,6 mg/kg DENA (19). W
rybach wędzonych oznaczono DMNA w zakresie od
0,1 do 10,5 pglkg, a DENA - 0,2 1:,glkg. Inni autorzy
(2 I) uw ażaj ą że dy m w ędzatlttc zy mo że by c źr o dłem
nttr o zotiazo 1 i dyny or az w ykazal| że o b rób k a b eko nu
płynnym preparatem dymu wędzarniczego powodo-
waŁa obniżęnie zawulości nitrozopirolidyny w sma-
żonym bekonie. Według Sikorskiego (18) produkty
żywno ściowe peklowane i wędzo nę mo gązawierać w
1 g od kilku do kilkudziesięciu nanogramów związ-
ków N-nitrozowych. Dzisiaj żywność jest nie tylko
źródłem białka, tłuszczu, węglowodanów, soli mine-
ralnych i witamin, alęrownieżzawiera substancje obce
wpływającę znacząco na utratę zdrowia człowieka.
Obecnie następuje między tymi kategoriami ogromny
rozsiew i często pożywienie nie ma nic wspólnęgo ze
zdr ow ążywnością poniewaz straciło wszelkie walo-
ry naturalności, a ponadto zawlęra wiele ksenobioty-
ków. Dopuszczoluę sąmetody i środki produkcji, któ-
re powodująwysokie wydajności, skrócenie cykli pro-
dukcyj nych oraz wys oką efektywno ś ó produkcj i. War-
tość biologiczna produktów spozyrvczych - konsump-
cyjnych schodzi na drugi plan, choć strózem mająbyć
norrny prawne i służby kontroli, w tym również sani-

tarne. Etyka zawodowa producenta żywności odpowie-
dzialnego za jakośc zdrowotną produktów, zanlka w
gąszczu nowości i nowinek, Równocześnie w rolnic-
twie i przetwórstwie spożywczym coraz większąrolę
odgrywa ekonomia, której celem jest uzyskiwanie co-
raz większego zysku, podniesienie efektywności pro-
dukcji i wzrostu wydajności dochodu. Bardzo dobry
producent żywności dzisiaj to ten, który uzyskuje wy-
sokie wyniki produkcyjne, a jeszcze lepsze wyniki
ekonomiczne, ponieważ zmlsza go do tego rynek i
niczymnie okiełzana gospodarka liberalna. Aktualnie
producentem żywnośct możę zostać każdy, przynaj-
mniej ten co ma pieniądzę i chcę robić interes, nieko-
niecznie po siadaj ący odpowiednie kwalilrkacj e. Ry-
nek i konkurencja o klienta sprawiają że rację bytu
mają towary cotaz tańsze i z wyglądu ładne. Dawno
już wiadomo, że zdrowie człowieka zależy od wielu
czynników, ale napewnonĄbardziej od składu i stanu
żywno ści or az o d w atto ści biolo gicznej pokarmu, który
przychodzi mu spozywać (1).

Celem badań było określenie wpłyrvu procesu wę-
dzentai wybranych dodatków funkcjonalnych na ilość
nitrozoamin w mięsie wieprzowym,

Matetiał imetody
Badania przeprowadzano na mięśniach świń prze znaczo -

nych do produkcji szynek. Mięśnie dzielono na dwanaście
grup, które oznaczono literami od A do L. Zkażdej z grup
pobierano reprezentatywnąpróbkę (ok, 1 kg), rozdrabnia-
no w wilku przez siatkę o średnicy oczek2 mm i homoge-
nlzowano orazoznaczano ilość nitrozoamin. StanowiĘ one
próby kontrolne. W każdej z grutp wykony.wano rózne wa-
rianty doświadczeń, przy czym w wariancie A, badano
mięso surowe wędzone, w B, i B, mięso solone i wędzo-
ne, w C, i C, mięso z dodatkiem askorbinianu sodu i wę-
dzone, w D, i D, mięso z dodatkiem wielofosforanów i
wędzone, w E, i E, mięso z dodatkiem azotynl sodu i
wędzone, Fl i F, - mięso solone z dodatkiem askorbinianu
sodu i wędzone, w G, i G, - mięso solone z dodatkiem
wielofosforanów i wędzone, w H, i H" - mięso solone z
dodatkiem azotynu sodu i wędzone, w I, i I, - mięso solone
z dodatkiem askorbinianu sodu i wielofosforanów oraz
wędzone, Jl i J2 - mięso solone z dodatkiem askorbinianu
sodu i azotynu sodu orazwędzone, w K, i K, mięso solo-
ne z dodatkiem wielofosforanów i azotynu sodu oraz wę-
dzone, w L, i L, - mięso solone z dodatkiem askorbinianu
sodu, wielofosforanów i azotynu sodu oraz wędzone.

Mięśnie nastrzykiwano solanką o następującym składzie:
sól kuchenna- 16 kg, azotyn sodu 0,0B kg, askorbinian
sodu - 0,225 kg, almina - 1,5 kg, woda 82]95 kg. W
zalężności od wariantu doświadczenia z solanki elimino-
wano dany składnik i uzupełniano jej skład do 100 kg wodą.
Stosowano 20oń nastrzyk do mięśni. Po nastrzyku mięśnie
poddawano masowaniu w cyklu 40120 min. Łączny czas
masowania wynosił 8 godz. Po masowaniu z każdego wa-
riantu doświadczenia pobierano reprezentatywne próby do
badań i dalej postępowano podobnle jak w przypadku prób
kontrolnych.

W procesie wędzenia zastosowano dym ciepĘ o temp.
40"C.
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Warianty doświadczenia

Ryc. 1. Procentowe zmiany ilości nitrozoamin w mięsie wieprzowym w porówna-
niu do próby zerowej w zależności od wariantu doświadczenia

Za:w artośc nitrozoamin (dimetylonitrozoaminy - DMNA
i dietylonitrozoaminy - DENA) w mięsie oznaczano rneto-
dą Pancholy'ego (10) dostosowanądo oznaczania nitrozo-
amin w mięsie i przetworach mięsnych przez Scanlana i
Ryesa (16, l7). Do oznaczęń zastosowano chromatograf
gazowy firmy Perkin-Elmer, F-21, który był wyposazony
w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), kolumnę me-
talową od długości 2 m i przekroju wewnętrznym 4 rnm,
wypełnioną 50ń Carbovaxem 1500 na chromosorbie G 60/

/80 mesh. Analizowano próbki materia-
łu o zawartości 5 pl zagęszczonego de-
stylatu w następujących temperafurach:
kolumny 110"C i komory wtryskowej
250" C. Gazem nośnym był azot o prze-
pĄ..wie 40 ml/min. Granica wykrywal-
ności dla DMNA i DENA wynosiła 0,2
pglkg próbki, I1ościową i j akościową in-
terpretację chromatogramów dokony-
w ano przęz porównanie z chromatogra-
mami roztworów wzorcowych N-nitro-
Zoam7n,

Wyniki iomówienie

Średnią zawarlość nitrozoamin w
badanym materiale podano w tab. 1.

Natomiast na ryc. 1 przedstawiono
procentowe zmiany ilości nitrozo-
amln w mlęSle Wleprzowym, W po-
równaniu do prób kontrolnychprzy-
jętych za sto procent, w zalężności
od wariantu doświadczenia.

Wędzenie surowego mięsa wie-
przowego spowodow ało zwiększe-
nie ilości nitrozoamin, w stosunku
do próby kontrolnej o: DMNA
19,4oń i DENA 78,]Yo (wariantA,).

W mięsie poddanym 20oń nastrzy -
kowi solanką zawielającą tylko
NaCl, opTocz zmniej szenia stężenia
nitrozoamin w wyniku samego na-
strzyku o ok.160ń, zaobsetwowano
także wpłyłv na poziom nitrozoamin
samej soli. Łączny spadek nitrozo-
amin, w porównaniu do próby kon-
trolnej, wyniósł: DMNA 2I,IYo t

DENA 19,8o/o. Natomiast w szynce
wędzonej wyprodukowanej z tego
mięsa stwierdzono zmniej szenie ilo-
ści nitrozoamin tylko: DMNA o
6,3ońiDENA o 6,Ioń (warianty B, i
B,). Biorąc więc pod uwagę rozcięń-
cźentę nitrozoamin w wyniku na-
strzyku solanki, wędzenie spowodo-
wało wzrost ilości nitrozoamin.

Wprowadzenie do mięsa askorbi-
nianu rozpLlszczonego w wodzie,
spowodowało obniżenie ilości nitro-
zoamin w mięsie, w porównaniu do
próby kontrolnej o: DMNA 22,60ń i
DENA 23,60^. Szynka wędzona

wyprodukowana z tego mięsa, zawiętała mniej:
DMNA o 4,8oń i DENA o 4,Joń (warianty Cl i C,).
Rownież i w tym przypadku wędzenie wpłynęło na
zwiększenie i]ości nitrozoamin.Inaczej na poziom ni-
trozoamin w mięsie wpĘnął dodatek wielofosforanów.
W mięsie zawieraj ącym wiel ofo sforany stwierdzono
wzrost ilości nitrozoamln w stosunku do próby kon-
trolnej: DMNA o 5,2oń i DENA o 4,2oń, a w szynce
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Tab. l. Srednie zawartości nitrozoamin w mięsie wieprzowym (pglkg): surowym, peklowanym z użyciem solanki nastrzyko-
wej o różnym udziale dodatków funkcjonalnych i wędzonym (n: 21)
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A - mięso wieprzowe

A, - mięso wieprzowe wędzone

B - mięso wieprzowe

B, - mięso wieprzowe solone

B, - szynka wieprzowa wędzona

C - mięso wieprzowe

C, - mięso wieprzowe z dodalkiem askorbinianu sodu

C, - szynka wieprzowa wędzona

D - mięso wieprzowe

D, - mięso wieprzowe z dodalkiem wielolosloranów

D, - szynka wieprzowa wędzona

E - mięso wieprzowe

E, - mięso wieptzowe z dodalkiem azoĘnu sodu

E, - szynka wiepnowa wędzona

F - mięso wieprzowe

F, - mięso wieprzowe solone z dodalkiem askorbinianu sodu

F, - szynka wieprzowa wędzona

G - mięso wieprzowe

G, - mięso wieptzowe solone z dodatkiem wielofosloranów

G, - szynka wieprzowa wędzona

H - mięso wiepnowe

H', - mięso wieprzowe solone z dodatkiem azolynu sodu

H, - szynka wieprzowa wędzona

| - mięso wieptzowe

l, - mięso wieprzowe solone z dodatkiem askorbinianu sodu iwielolosloranów

l, - szynka wieptzowa wędzona

J - mięso wieprzowe

J, - mięso wieprzowe solone z dodalkiem askorbinianu sodu iazotynu sodu

J, - szynka wieprzowa wędzona

K - mięso wiepnowe

K, - mięso wieprzowe solone z dodatkiem wielofosloranów iazotynu sodu

K, - szynka wieprzowa wędzona

L - mięso wieprzowe

L, - mięso wieprzowe solone z dodatkiem askorbinianu sodu, wielofosloranów
i azolynu sodu

L, - srynka wieprzowa wędzona



wędzonej wyprodukowanej z tęgo mięsa: DMNA o
34,00^ a DENA o 33,40ń (warianty D, i D,).

Największy wzrost ilości nitrozoamin w-mięsie spo-
wodował dodatek samych azotynów. Stężenie nitro-
zoamlnw mięsie, w porównaniu do próby kontrolnej,
zwiększyło się: DMNA o 46,8oń i DENA o 44,2oń, a
w szynce wędzonej wytworzonej ztego mięsa stwier-
dzono wzrost: DMNA o ]] ,2oń i DENA o 72,80ń (wa-
rianty El i Er).

Nastrzyk mięsa solanką z askorbinianem sodu, w
porównaniu do s amej s o l anki, zw iększył de strukcyj ne
działanię na nitrozoaminy, I1ość nitrozoamin w mię-
sie, w odniesieniu do próby kontrolnej, zmntejszyŁa
się: DMNA o 36,30ń i DENA o 38%o, a w szynce wę-
dzonej wyprodukowanej ztego mięsa: DMNA o l5oń
i DENA o 16,70ń (warianty Fr i F2).

Wprowadzenie do mięsa solanki z dodatkiem wie-
lofosforanów, w porównaniu do próby kontrolnej, spo-
wodowało obniżenie poziomu nitrozoamin w mięsie:
DMNA oII,2oń iDENA o6,70ń, awszyncewędzo-
nej wytworzonej z tego mięsa podwyzszenie stęzenia
nitrozoamin: DMNA o I0,3Yo i DENA o 8,2oń (wa-
rianty Gl i Gr),

Nastrzyknięcie mięsa solanką zawierającą NaCl i
azotyn sodu zwiększyło ilość nitrozoamin w mięsie,
w porównaniu do próby kontrolnej o: DMNA 34,50ń i
DENA 32,20ń, a w szynce wędzonej wyprodukowa-
nej ztego mięsa: DMNA o 600ń i DENA o 59oń (wa-
rianty Hl i Hr).

Dodanie aśkorbinianu sodu do solanki zawierającej
NaCl i wielofosforany wpłynęło, w stosunku do próby
kontrolnej, nazmniejszenie ilości nitrozoamin w mię-
sie: DMNA o I7oń i DENA o I7,4Yo, a w szynce wę-
dzonej wyprodukowanej ztego mięsa: DMNA o I,7oń
i DENA o I,4oń (warianty 11 i I2).Nastrzyknięcie mię-
sa solankązawierającąaskorbinian sodu i azotyn sodu
spowodowało, w odniesieniu do próby kontrolnej,
zwiększenie ilości nitrozoamin w mięsie: DMNA o
I0% i DENA o I0,3oń, a w szynce wędzonej wypro-
dukowanej z tego mięsa: DMNA o 32,IYo i DENA o
33,5'Yo (warianty Jl i J2).

Wprowadzenie do mięsa solanki z dodatkiem wie-
lofosforanów i azotynu sodu wpĘnęło, w porównaniu
do próby kontrolnej, na zwiększenie ilości nitrozoamin
w mięsie: DMNA o30,70ń i DENA o33,8oń, aw szyn-
ce wędzonej wyprodukowanej z tego mięsa: DMNA
o 60,5Yo i DENA o 64,80ń (warianty Kl i K2). Dodanie
do wyżej podanego składu solanki askorbinianu sodu
spowodowało, w odniesieniu do próby kontrolnej,
wzrost poziomu nitrozoamin w mięsie: DMNA o
16,]0ń i DENA o I8,Ioń, a w szynce wędzonej wypro-
dukowanej ztego mięsa: DMNA o 39,20ń i DENA o
42,90ń (warianty L, i Lr).

Wyniki badań wskazuj ą wyr aźnie na hamuj ąc e dzia-
łanie NaCl na tworzenie lotnych nitrozoamin (DMNA
i DENA) w solonym mięsie wieprzowym,

Uzyskane w badaniachrezultaty zgodne sąz obser-
wacjami innych autorów (9,ż0) odnośnie do zwięk-

szanta się ilości nttrozoamin w mięsie przy dodatku
azotynu podczas peklowania oraz zllacznego działa-
nia hamującego askorbinianu sodu na nitrozoaminy
(20), Polega ono prawdopodobnie nawtązaniu N,O i
usuwaniu czynnika nitrozujące go. poprzez redukowa-
nie go do tlenku azotu (8, 9). Stwierdzono także wy-
raźny wpływ wędzenia na wzrost ilości nitrozoamin
w mięsie surowym wędzonym, a szczególnie peklo-
wanym i wędzonym oraz peklowanym z dodatkiem
wielofosforanów i wędzonym.

Wnioski

.l, Wędzenie powoduje wzrost ilości nitrozoamin w
mlęSle Wleprzowym.

2. Dodatek do mięsa chlorku sodu w postaci solan-
ki, powoduje obniżenie ilości nitrozoamin w porów-
naniu z mięsem surowym niesolonym.

3. Peklowanie mięsa z ldziałem azotynu znacznie
zwtększa w nim poziom nitrozoamin o krótkichŁań-
cuchach, tj, takich jak: DMNA i DENA; w procesie
p eklowani a z uży ciem azotynu tw ot zą s i ę prawdop o -

dobnie korzystne warunki do syntezy in vitro związ-
ków N-nitrozowych z naturalnie występującymi w
mręSle amlnaml.

4. Ilość nitrozoamin w peklowanym mięsie można
zmniejszyć pTzez wprowadzenie do solanek nastzy-
kowych askorbinianu sodu; powoduje on bowiem
szybkie przemiany azotynow i tym samymzmntejsza
ilość grup nitrozowych mogących wchodzić w reak-
cje z aminami.

5. Wprowadzenie do mięsa wielofosforanów w po-
staci wodnego roztworu powoduje niewielki wzrost
ilości nitrozoamin w mięsie.
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