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Wpływ procesów technologicznych i dodatków
funkcjonalnych na poziom nitrozoamin w mięsie
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BywotyckiR.
lnfIuencó,of tćchnological processes and functional additives on the nitrosamines:leuel,lllinlmeat ,

Sumnlary
The goal]of,,tł]e study was to determine the influence of baking, smoking and baking, as'well,as the most

frequently,used functional additives, such as sodium chloride, nitrite, polyphosphates and sodium ascorbate
on the amount of nitrosamines in porkJoin meat. Nitrosamines (dimethyl-nitrosamine,DMNA, diethyl;nitro-
samine DENA) wore extracted and distilled from raw meat and then concentrated in a vacuum and deter-
mined by gas ihiomatography by means of Pancholy's method. The investigations revealed a,cleei influence
of smokin§ on an increase-of thó nitrosamines in pbrk loin, and the effeciof baking on,thćir decr:ease. An
addition of sodium nitrite as brine to the meat caused a decrease in nitrosamine contents as comPaied to meat
without additives. Meat curing with nitrate considerably increased its level of short-ćhain nitro§,ańin'e§, i.e.
DMNA and DENA. Nitrosamine contents in cured meat may be decreased by an addition of sodium ascorbate
to the brine.

Kel,words: n'itrosamine, baked pork loin, smoked-and-baked pork loin. , ,:: 
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W produktach żywnościowych pochodzenia zwie-
Izęcego występują substancje toksyczne. Obserwuje
stę zatnteresowanle występowantem nttrozoamln w
rnięsie i w jego przetworach (takich jak: szynka i po-
lędwica wieprzowa, szynka wołowa, rożne gatunki
kiełbas oraz konserw) w specjalistycznej literaturze
naukowej z zal<resu chemii i toksykologii zywności,
mikrobiologii żywności, higieny zyr,vienia i medycyny.

]M Polsce jak i w wielu krajach dość znaczna ilość
mięsa przeznaczonego na przetwory poddawana jest
procesom chemiczno -ftzycznym m.in. peklowaniu i
wędzeniu. Pewne procesy w przetwórstwie mięsnym
mająna celu utrzymanie względnie podwyższenie nie-
których właściwości organoleptycznych wyrobów
( rn. in. b arwy, charaktery s tyczn e go zap achu- arom atu,
tekstury), zapobleganie psuciu się, jełczeniu i podnie-
sienie stabilności mikrobiolo gicznej, bakteriostatycz-
nej. Niezależnie od wspomnianych korzystnych od-
działyw ań o dznaczaj ą s i ę uj emnymi, s zko dliwymi
właściwościami toksycznymi w powstawaniu rako-
twórczych nitrozoamin w przetworach mięsnych.
Zw lązkt nitro z owe w swych skutkach stanowi ą toksy-
kologiczne zagrożenia nie tylko produktywności bio-
logicznej, ale również zdrowia ludzi i zwierząt. Ogól-
n o św i atow a dzj ał alno ść go sp o darc z a dop rowa dzlła jtż
do załamania równowagi ekologicznej i do zmian glo-

balnych, zagrażalących żywym istototn z:smt, a
zwłaszcza przyszŁym pokoleniom . Zaburzona zostaŁa
równowaga między światem organizmów samozyw-
nych i cudzożywnych.

Badania dowiodły jednoznacznte, że azotany i azo-
tyny mogą być prekursorami kancerogennych nitro-
zw i ązków, zw any ch nitro zo aminami, które o dgrywaj ą
istotną rolę w powstawaniu nowotworów. Rakotwór-
cza aktywność nitrozoamin zalęży od ich budowy.
Natomi a st nitro z o ami dy, j ako zw iązki kanc ero genne -
-genotoksy czne - działająbezpośrednio rakotworczo.
Na temat wpływu azotynów na tworzenie w mięsie i
produktach mięsnych nitrozoamin istnieje wiele pu-
blikacji (1,2, 4-6). Najsilniejszym działaniem rako-
tw or czy m o dznac zaj ą s i ę dimetylonitro zo amina
(DMNA) i dietylonitrozoamina (DENA). Tworzą się
one w środowisku słabo kwaśnym w reakcji pomię-
dzy azotynem sodu a zwlązkami obecnymi w środ-
kach spożywczych, takimi jak: białka, peptydy, ami-
nokwasy, aminy (.7).Z przeglądu piśmiennictwa wy-
nlka, że najważniejszymi czynnikami w reakcji nitro-
zowania są: stężenie wolnego azotynu, temperatura
procesu, stężenie jonów wodorowych, wędzenie i do-
datki funkcjonalne do zywności.

Pośr,ednie działanie azotynow polega na wiązaniu
hemoglobiny we krwi człowieka czyniąc ją nieak-



tywną czy też mozliwości powstawania w przęwo-
dzi e p okarmowym rakotwórc zych N -nitr o zo zw iązkow .

Z kolęi azoty ny b ezp o śre dni o mo g ą p o w o dow ać zmia-
ny w metabolizmie lub wpływac na wchłanianie jo-
now z przewo du p okarmowe go, B adan ia wykazały, iż
osoby pracujące w przemyśle mięsnym są bardziej
narażone na nowotwory krwi i układu chłonnego. Na-
ukowcy tlważają że dzieje się to dlatego, gdyż mają
one do czynienia ze środkami chemicznymi konser-
wującymi żywność (n.in. azotyny, dym wędzarniczy).
Stąd następuje duże zagrożente -utrata naszego zdro-
wia jako potencjalnych konsumentów przęz stosowa-
nie niektórych zabiegów chemicznych w technologii
przetwórstwa mięsnego.

W skład mieszanek peklujących mięso wchodzi sól
kuchenna, azotyny, cukier, wielofosforany, kwas L-
-askorbinowy (wit. C) albo izoaskorbinowy lub sole
tych kwasów. Wpływ temperatury procesu produkcyj-
nego, jak i dodatków funkcjonalnychzostaĘjuz omo-
wione w poprzednich opracowaniach (I4, 15, 16). Pro-
ces wędzeniamoże mieć równi eż duży wpływ na two-
rzenle nitrozoamin w wyrobach mięsnych. Walker i
wsp. (26) lważają że wynika to z możIiwości nitro-
zowanla amin pod wpływem tlenku azofu znajdują-
cych się w dymie wędzarltczym. Związki występują-
ce w dymie można ogólnie podzielic na następujące
grupy: kwasy organiczne (nienasycone, keto- i hydro-
kwasy, heterocykli czne), związki karbonylowe (nasy-
cone i nienasycone), aromaĘczne, z grupą fenolową i
karb oksylo w ą zw iązki feno lowe ( s iringo l, gwaj ako 1,

krezol), zasady organiczne (pirydyna) i zwtązkt obo-
jętne (nasycone i nienasycone alkohole, węglowodory
aromatyczne i policykliczne, estry i etery) (I2,13,24).
Wędzenie powoduje też występowanie efektów nie-
korzystnych, j ak zmniej szenie zawaft o ści aminokwa-
sów, białek mięsa oraz kontaminację substancjami o
działantu toksyko l o gi c znym i rako tw órc zym. E fe ktem
chemicznym dymu wędzarniczego jest wnikanie licz-
nych jego składników w warstwę wędzonego wyrobu
i odkładanie się barwnych cząsteczek dymu (sadza,
smółka). Na przykład ok. 10% tlenków azotuznajdu-
jących się w dymie jest absorbowanych przęz ryby w
czastę wę dzeni a. Duże ilo ś c i di etylonitro zo amlny w y -

kryto w wędzonym mięsie (3, 11). W szynce wędzo-
nej i gotowanej stwierdzono średnio 0,4 mg/kg DMNA
i 0,6 mg/kg DENA (21). Inni autorzy (23)uważająże
dym wę dz arn lc zy mo że by ć żr ó dłem nitr o zotiazo 1 i dy -

ny orazwykazali, że obróbka bekonu płynnym pfepa-
ratem dymu w ędzamicze go p owodowała obniże nIę za-
wartości nitrozopirolidyny w smazonym bekonie.
Według Sikorskiego (20) produkty żywnościowe pe-
klowane i wędzone mogą zawterac w 1 g od kilku do
kilkudzies i ęciu nano gramów zw iązków N-nitrozo -

ł\ych.
Celem badań było określenie wpĘwu procesów pie-

czenla oraz wędzenia i pieczenia w połączeniu z róż-
nymi dodatkami funkcj onalnymi, a mianowicie chlor-
kiem sodu, askorbinianem sodu, wielofosforanami i

azotynemsodu napoziom nitrozoamin w mięsie polę-
dwicy wieprzowej.

Materiał imetody
Do przeprowadzonych badań uzyto mięsa polędwicy

wieprzowej zloszeki wieprzków pochodzących z uboju w
zakładach mięsnych, w których równiez wyprodukowano
doświadczalną polędwicę wieprzową. Mięśnie polędwicy
dzielono na dwanaście grup, które oznaczono literami od
A do L. Zkażdej z grup pobierano reprezentatywnąpróbkę
(ok. l kg), rozdrabniano w wilku przez statkę o średnicy
oczek 2 mm i homogenizowano oraz oznaczano ilość ni-
trozoamin. StanowiĘ one próby kontrolne, W każdej z grup

wykonywan o r óżnę warianty do świadczeń. Symbole i cha-
rakterystykę wariantów podano w tabeli 1.

Mięśnie nastrzykiwano solankąo następującym składzie:
sól kuchenna - 11 kg, azotyn sodu 0,07 kg, askorbinian
sodu - 0,30 kg, almina (preparat wielofosforanowy) 1,5

kg, woda - 87,13 kg. W zależności od wariantu doświad-
czenia z solanki eliminowano dany składnik i uzupełniano
jej skład do 100 kg wodą. Stosowano żOoń nastrzyk do mię-
śni, Po nastrzyku mięśnie poddawano masowaniu w cyklu
25l50 min.Łączny czas masowania wynosił2 godziny.Po
masowaniu z każdego warianfu doświadczenia pobierano
reprezentatyrvne próby do badań i dalej ze wszystkimi pró-
bami postępowano podobnie.

Wędzenie i pieczenie przeprowadzano w komorze wę-
dzamiczo-parzelniczej typu Atmos. Próby wędzono dymem
gorącym o temp. 75"C.Pieczenie przeprowadzano w tem-
perairze 100'C do osiągnięcia w środku geometrycznym
polędwicy temp. 90oC. Przed wędzeniem próby byĘ pod-
suszane przez 50 min. w temp. 50'C.

Zaw artość nitrozoamin (dimeĘlonitrozoaminy DMNA
i dietylonitrozoaminy - DENA) w mięsie oznaQzano me-
todą Pancholy' e go ( 1 0) do stosowaną do oznaczanta nitr o -

zoamtnw mięsie i przetworach mięsnych przez Scanlana i
Ryesa (17, 18). Do oznaczęń zastosowano chromatograf
gazory irrmy Perkin-Elmer, F-21, który był wyposażony
w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), kolumnę me-
talową o długości 2 m i przekoju wewnętrznym 4 mm,
wypełnioną 5oń Catbovax'em 1500 na chromosorbie G 60/
/80 mesh. Analizowano próbki materiału o zawartości 5 pl
zagęszczonego de stylatu w następuj ących temp eraturach :

kolumny 110'C i komory wtryskowej 250'C. Gazem no-
śnym był azot o przepływie 40 ml/min. Granica wykryłval-
ności dla DMNA i DENA wynosiła 0,2 pglkgpróbki. I1o-

ściową i j akościową interpretacj ę chromatogramów doko-
n}.vvano pr zez p or ownan7ę z chromato gramami ro ztworów
wzorcowych N-nitrozoamin.

Wyniki iomówienie
Srednie zawartości nitrozoamin w badanym mate-

riale podano w tab. 1 (A-L"). Natomiast na ryc, 1 i
tab.2 przedstawiono procentowe zmiany ilości nitro-
zoamjn w mięsie polędwicy wieprzowej w porówna-
niu do prób kontrolnych przyjętychza l00oń,w zalęż-
ności od wariantu doświadczenia.

Po ddanie mi ę s a p i eczeniu sp owo dowało zmniej sze -

nie ilości nitrozoamin w stosunku do próby kontrolnej
o: DMNA 57,60/0 i DENA 60,3oń (wariant A,). We-
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dzęnl,e mięsa zwiększyło ilość nitro-
zoamin o: DMNA 25,50ń i DENA
26,Io^ (wariant A,). Poddanie nato-
miast mięsa wędŻeniu i następnie
pieczeniu spowodowało zmniejsze-
nie ilości nitrozoamin o: DMNA
20,20ń i DENA 21,2o/o (wariant A.).

W mięsie poddanym 20oń nastrzy -
kowi solanką zawierającą tylko
NaCl, oprocz zmniejszenia stęzenia
nitrozoamin w wyniku samego na-
strzyku o ok. 1I%o zaobsęrwowano
takze wpIyw na poziom nitrozoamin
samej soli. Łączne obnizenie zawaT-
tości nitrozoamin w porównaniu do
proby kontrolnej wyniosło: DMNA
25.4o o i DENA 24.Jo/o (wariant B, ).

W polędwicy pieczonej wyproduko-
wanej z tego mięsa stwierdzono
zmniejszenie ilości nitrozoamin o:
DMNA 7],60^ i DENA 79,7oń (wa-
riant B.), a w polędwicy wędzonej
obnizenie zawartości nitrozoamin
wynosiło tylko: DMNA 6,9Yo i
DENA I2,5o^ (wariant B,). Nato-
miast poddanie tej polędwicy wędze-
niu i pieczeniu spowodowało zmniej-
szenie ilości nitrozoamin do pozio-
mu: DMNA 59,00ń i DENA 59,30ń
(wariant Bo). B.iorQc więc p,od uwa-
gę rozclenczenle nttrozoamln w wy-
niku nastrzyku solanki, wędzenie
spowodowało wzrost ilości nitrozo-
amin,. a plęczenie znaczne ich
ZmnleJSZerue,

Wprowadzenie do mięsa askorbi-
nianu sodu rozpuszczonego w wodzie,
spowodowało obniżenie ilości nitro-
zoamin w mięsie, w porównaniu do
próby kontrolnej o: DMNA 23,IYo 1

DENA 23,9oń (wariant C,). Poledwi-
ca pieczona wyprodukowana z tego
mię s a, zaw ier ała mniej nitrozoamin o :

DMNA 78,00ń i DENA 79,30ń (wa-
riant C,), a poddana tylko wędzeniu
rownjęż mniej o: DMNA ż,Ooń i
DENA I,9oń (wartant C.). Natomiast
wędzenie. a następnie pieczenie spo-
wodowalo obniżenie nitrozoaniin o:

Tab. l. Średnie zawartości nitrozoamin (pg/kg) w mięsie wieprzowym surowym
polędwicy z użyciem dodatków funkcjonalnych o różnym składzie nastrzyku w
procesach: peklowania, pieczenia oraz wędzenia i pieczenia (n = 21)

DMNA 53,IYo i DENA o 53,40ń (wariant C").
W mięsie zawierającym jedynie dodatek wielofos-

foranów stwierdzono wzrost ilości nitrozoamin w sto-
sunku do próby kontrolnej o: DMNA I0,3oń i DENA
l0.2o/o (wariant D, ). a w polędwicy pieczonej wypro-
dukowanej z tego mięsa nastąpiło zmniejszenie zawar-
tości nitrozoamin o: DMNA 54,5Yo a DENA 54,70ń
(wariant Dr). Wedzenie mięsa z dodatkiem fosfora-
nów wpłynęło na zwiększenie ilości nitrozoamin o:

DMNA 45,1o^ i DENA 38,3oń (wariant D.), u wędze-
nie i następnie pieczenie spowodowało zmniejszenie
ilości nitrozoamin w stosunku do próby kontrolnej o:
DMNA 23,50ń i DENA 28,]oń (wariant D/.

Duży wzrost ilości nitrozoamin w mięsie spowodo-
wał dodatek samych azotynow. Stężenie nitrozoamin
w mięsie, w porównaniu do próby kontrolnej, zwięk-
szyło się: DMNA o 54,40ń i DENA o 49,80ń (wariant
E, ), a w polędwicy pieczonej wYworzonej z te go mięsa

A - surOWa

A, - Dieczona

A, - surowa wędzona

A,-wędzonaipieczona

B - surowa

B, - solona

B, - pieczona

B, - sutowa solona + wędzona

Bo-wędzonaipieczona

C - surowa

C, - z askorbinianem sodu

C, - Fieczona

C, - surowa z askorbinianem sodu + wędzona

Co-wędzona i pieczona

D - sutowa

D, - z wielolosloranami

D, - pieczona

D, - surowa z wielolosforanami + wędzona

D4-wędzonaipieczona

E - surowa

El-zazolynemsOdu

E, - Fieczona

E, - surowa z azotynem sodu + wędzona

Eo-wędzonaipieczona

F - surowa

F, - solona + askorbinian sodu

F, - Fieczona

F, - surowa solona + askorbinian sodu + wędzona

Fo-wędzonaipieczona

G - surowa

G, - solona + wieloloslotany

G, - !ieczona

G, - sutowa solona + wiel0loslorany + wędzona

Go-wędzonaipieczona

10,60

4,49

13,30

8,46

11,09

8,27

2,48

10,32

4,55

11 ,83

9,1 0

2,60

11,59

5,55

9,55

1 0,53

4,35

13,86

7 ,31

11,56

1 7,85

10,92

21 ,87

13,18

12,00

6,97

1,77

9,35

4,59

12,04

,l0,70

5,78

13,87

9,96

0,88

0,79

1,05

0,69

0,79

0,56

0,2 9

0,68

0,37

0,95

0,77

0,36

1,09

0,7 4

2,14

2,22

1,30

2,36

1,40

1,73

2,29

1,48

2,51

1 ,61

1,47

1,08

0,84

1,51

1,02

3,49

3,09

1,95

3,41

2.49

8,3

17,7

7,9

8,1

7,1

6,7

11 ,6

6,6

8,2

8,1

8,4

13,7

9,4

1 3,4

22,Ą

21"|

2s,9

17,0

19,1

1 4,9

12,8

13,5

11 ,5

12,2

12,2

15,5

47,2

16,2

22,3

29,0

28,9

33,7

24,6

25,0

1 0,32

4,10

13,01

8,13

1 0,71

8,07

2,17

9,37

4,36

11 ,36

8,64

2,35

11,15

5,2 9

9,50

10,47

4,30

13,14

6,77

11,94

17,88

10,93

21 ,64

,l3,08

12,47

7,11

1,80

9,63

4,68

11,22

10,29

5,52

13,72

g,Ą7

0,61

0,38

0,78

0,57

0,62

0,48

0,24

0,68

0,44

0,54

0,43

0,25

0,52

0,37

1,22

,|,26

0,80

,1,55

1,16

2,34

2,g3

1,74

2,60

1,69

2,27

1,51

0,95

2,0,|

1,16

1,32

1,30

0,87

1,24

1,33

5,9

9,3

6,0

7,0

5,8

6,0

11,0

7,3

10,1

Ą,7

5,0

10,7

4,7

6,9

12,8

,l2,0

18,5

11,8

17 ,2

1 9,6

16,4

15,9

12,E

12,9

18,2

21,3

52,9

20,9

24,8

11,8

,l2,6

15,7

9,0

14,0



14,2

12,9

14,7

11,7

10,7

1 5,8

1 6,0

27,9

16,1

,1 4,9

16,3

14,9

1 7,9

14,4

1 4,0

16,2

1 4,5

15,0

11 ,2

,l2,1

13,0

12,7

11 ,4

11 ,3

11,0

,l1 
,99

lE,12

8,53

,t 
9,39

12,g4

1,1,97

9,42

4,51

12,10

7,6s

12,02

1 3,70

7,88

1 6,49

11 ,03

11,24

16,10

8,71

19,55

1 3,67

11 ,02

13,58

8,33

1 6,14

11 ,87

1,67

1,88

1,25

2"l7

1,42

1,52

,l 
,24

0,69

1,40

,|,05

0,7 5

0,88

0,60

0,69

0,79

2,01

2,63

1,38

2,34

1,69

1,80

2,04

1,09

1,98

1,33

13,9

1,1,7

14,7

11 ,2

10,9

12,7

13,2

15,2

"l 1,6

13,7

6,2

6,4

7,6

4,2

7,2

17,g

16,3

15,8

12,0

12,3

16,3

15,0

13,1

12,3

11 ,2

H - surowa

H, - solona + azotyn sodu

H, - Fieczona

H3 - sutowa solona + azotyn sOdu + wędzona

Ho-wędzonaipieczona

l- sulOWa

l, - solona + askorbinian sodu + wieloloslorany

l, - Dieczona

13 - surOwa sol0na + askorbinian sodu + wieloloslorany
+ wędzona

lo-wędzonaipieczona

J - surOWa

J, - solona + askorbinian sOdu + azOtyn sOdu

J, - pieczona

J3 - sulowa s0lona + askorbinian sodu + azotyn sodu

+ wędzona

Jo-wędzonaipieczona

K - surOWa

K, - solona+ wielofoslorany + azotyn sodu

K, - pieczona

K3 - surowa solona + wiel0loslorany + azOiyn sodu

+ wędzona

Ko-wędzona i pieczona

L - surowa

L, - solona + askorbinian sodu + wieloloslorany
+ azotyn sOdu

- pleczona

- surowa solona + askorbinian sodu + wieloloslorany
+ azolyn sOdu + Wędzona

- wędzona i pieczona

11 ,86

16,16

8,40

1 9,36

12,g4

1 2,96

1 0,38

6,0 9

12,76

8,54

12,12

13,63

7,85

1 6,49

1,1 ,59

12,13

17 ,z3

9,35

20,54

"l4,35

12,15

15,16

9,3 5

1 7,55

1 2,55

1,69

2,0s

,|,23

2,26

1,38

2,05

1,66

1,42

2,05

1,27

1,97

2,03

,l 
,40

2,37

1,63

1,g7

2,49

1,40

2,30

1,74

1,57

1,92

1,07

1,98

1,38

Tab.1. c.d. średnie zawartości nitrozoamin (pglkg) w mięsie wieprzowym suro_

wym polędwicy z użyciem dodatków funkcjonalnych o różnym składzie nastrzy_
ku w procesach: peklowania, pieczenia oraiz wędzenia i pieczenia (n : 21)

zyło ilość nitrozoamin o: DMNA
22,Io^ i DENA 22,80ń (wariant F,),
a wędzenie i następnie pieczenie spo-
wodowało zmniej szenie zawarlości
nitrozoamin w stosunku do proby
kontrolnej o:DMNA 6I,8oń iDENA
62,5o/o (wariant Fo).

Wprowadzenię do mięsa solanki z
dodatkiem wielofosforanów, w po-
równaniu do próby kontrolnej, spo-
wodowało obniżenie poziomu nitro-
zoamin w mięsie: DMNA o II,IYo l,

DENA o 8.30o (wariant G,). a w po-
lędwicy pieczonej wyprodukowanej
z tego mięsa zmniejszenie stęzenia
nitrozoamin: DMNA o 52,0oń l
DENA o 50,8% (wariant G,). Wędze-
nie polędwicy solonej z Ćlodatkiem
wielofosforanów zwiększyło ilość ni-
trozoamin o: DMNA I5,2o^ i DENA
2ż,3oń (wariant 9,), u wędzenie i na-
stępnte pleczenle zmnleJszen7ę za-
warlości nitrozoamin w stosunku do
próby kontrolnej o: DMNA I7,3o/o l
DENA 15,60ń (wariant Go).

Nastrzyknięcie mięsa solanką za-
wierającąN aCI t azotyn sodu zwięk-
szyło ilość nitrozoamin w mięsie w
porównaniu do proby kontrolnej o:

DMNA 36,3oń i DENA 34,5oń (wa-
riant H ). a w polędwicy pieczonej \\ry-

produkowanej z tego mięsa zmniej-
szyŁo: DMNA o 29,20ń i DENA o
28,9oń (wariant Hr), Wedzenie polę-
dwicy solonej z dodatkiem azotynu
sodu zwiększyło ilość nitrozoamin o:

DMNA 63,2o^ i DENA 6I,7oń (wa-
riant H,), a wędzenie i następnie pie-
c zenlę śp owo dował o zw tększenle za-
warlości nitrozoamin w stosunku do
próby kontrolnej o: DMNA 9,1,Yo i
DENA 7,9oń (wariant H).

Dodanie askorbinianu sodu do solanki zawterające1
NaCl i wielofosforany wpłynęło, w stosunku do proby
kontrolnej, nazmntejszenie ilości nitrozoamin w mię-
sie: DMNA o 19,9oń i DENA o 2I,3oń (wariant I,), a
w polędwicy pieczonej wyprodukowanej z tego mię-
sa: DMNA o 53,0oń i DENA o 62,3Yo (wariant I,).
Wędzenie polędwicy solonej z askorbinianem sodu i
wielofosforanami zmniejszyło ilość DMNA o I,5oń i
DENA o I,Ioń (wariant I,). a wędzenie i następnie pie-
czenie spowodowało obniżenie zawartości nitrozoamin
w stosunku do próby kontrolnej o: DMNA 34,Ioń i
DENA 35,80zo 1wariant l.).

Nastrzyknięcie mię s a Ś o l anką zawieraj ącą askorbi-
nian sodu i azotyn sodu spowodowało, w odniesieniu
do próby kontrolnej, zwiększenie ilości nitrozoamin
w mięsie: DMNA o I2,5oń i DENA o I4,0oń (wariant

stwierdzono obniżenie: DMNA o 5,5oń i DENA o 8,5oń
(wariant E,). Wędzenie polędwicy z dodanymi uprzed-
nio samyńt azotynami spowodowało bardzo duzy
wzrost zawartości nitrozoamin o: DMNA 89,20ń t

DENA 81,2o^ (wariant E,), a wędzenie i następnie pie-
czenię zwiększyło zawaftości nitrozoamin w stosun-
ku do próby kontrolnej o: DMNA l4,0oń i DENA 9,6%
(wariant E.,).

Nastrzyknięci e mięsa solanką z askorbinianem sodu,
w porównaniu do mięsa nastrzykniętego samąsolanką.
zwiększył destrukcyjnę działanię na nitrozoaminy, w
odniesieniu do próby kontrolnej ich ilość zmniejszyła
się o:DMNA4I,9oń iDENA 43,0o^ (wariantF,), aw
polędwicy pieczonej wyprodukowanej z tego mięsa:
DMNA o 85,30ń i DENA o 85,6oń (wariant F,).Wę-
dzenie polędwicy solonej z askorbinianem sodu obni-



Tab.2. Procentowe zmiany ilości nitrozoamin w mięsie polędwicy wieprzowej w
porównaniu do próby zerowej w zależności od wariantu doświadczenia

3] ,2oń (w.ariant J,), a wQdzenie i na-
stępnie pieczenie spowodowało, że
poziom zawartości nitrozoamin w
polędwicy był mniejszy niż w pró-
bie kontrolnej o: DMNA 4,4oń i
DENA 8,2oń (wariant J).

Wprowadzenie do mięsa solanki z
dodatkiem wielofos foranów i azoty -
nu sodu wpłynęło, w porównaniu do
próby kontrolnej, na zwiększenie ilo-
ści nitrozoamin w mięsie: DMNA o
42,0Yo iDENA o43,2Yo (wariantK,)
a w polędwicy pieczonej wyprodu-
kowanej z tego mięsa zmniejszenie
zawartości nitrozoamin o: DMNA
22,90ń i DENA 22,50ń (wariant K,),
Wędzenie polędwicy solonej z wie-
lofosforanami i azotynem sodu
zwiększyło znacznte ilość nitrozo-
amin o: DMNA 69,30ń i DENA
73,9o^ (wariant Kr), a wędzenie i na-
stępnie pieczente spowodowało ob-
nizenie zawartości nitrozoamin, przy
czymbyła ona dalej większa niż w
próbie kontrolnej o: DMNA I8,3ońi
DENA żI,60ń (wariant K).

Dodanie do wyżej podanego składu solanki askor-
binianu sodu spowodowało, w odnięsięniu do próby
kontrolnej, wzrost poziomu nitrozoamin w mięsie:
DMNA o 24,8Yo i DENA o 23,ZYo (wariant L,), a w
polędwicy pieczonej wyprodukowanej z tego mięsa
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Ryc. 1. Procentowe zmiany ilości nitrozoamin w mięsie polędwicy wieprzowej w porównaniu do próby zerowej w zależności
od wariantu doświadczenia

J'), a w polędwicy pieczonej wyprodukowanej ztego
mięsa zmniejszenie zawartości nitrozoamin o: DMNA
35,20ń i DENA 34,40ń (wariant Jr). Wędzenie polę-
dwicy solonej z askorbinianem soilu i azotynem sodu
zwiększyło znaczntę ilość DMNAo 36,IYo i DENA o

125,47

22,36

21 ,98

45,55

94,46

14,75

48,01

70,83
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64,77
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20,26
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40,71

46,57

71,26

109,55

37,53

84,40

107,g2

64,24
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zmniejszenie ilości nitrozoamin: DMNA o 23,IYo j
DENA o 24,4Yo (wariant Lr). Wędzenie polędwicy
solonej z askorb ini anem s o du, wielofo s for anami t azo -

tynem sodu zwiększyło ilość nitrozoamin o: DMNA
44,4Yo i DENA 46,40ń (wariant L,,), u wędzenie i na-
stępnie pieczenie spowodowało obnizenie zawarlości
nitrozoamin, ale poziom ich był większy niżw próbie
kontrolnej o: DMNA 3,3oń i DENA 7 ,7oń (wartant Lo).

Uzy skane w b adani ach r ezultaty potwi erdz aj ą ob s er-
wacje innych autorów (8,22), co do zwiększania się
ilości nitrozoamin w mięsie przy dodatku azotynu sodu
podczas peklowania. Natomiast askorbinian sodu po-
wo duj e zmni ej szeni e i 1o ś c i nitr ozo amin (22). P o le ga ono
prawdopodobnie na wiązaniu NrO i usuwaniu czynni-
ka nitrozującego, poprzez redukowanie go do tlenku
azotl (7 ,8, 9). Stwierdzono wyraźny wpływ wędzenia
na wzrost ilości nitrozoamin w mięsie surowym wę-
dzonym, a szczególnie peklowanym i wędzonym oraz
peklowanym z dodatkiem wielofosforanów i wędzo-
nym. Pi eczeni e polędw icy obniża poziom nitrozo amin.

Otrzymane wyniki sązbteżne z wnioskami Tricke-
ra i wsp. (25) oraz Sena i Kubashi (19) co do oddziały-
wania temperatury gotowania i pieczenta na zmniej-
szenie ilości nitrozoamin w wyniku rozMadu i ulat-
niania się niektórych z nich.

Wnioski

1. Pieczenie znacznlę obniża poziom nitrozoamin
w mięsie polędwicy wieprzowej, a wędzenie powo-
duje wzrost ilości nitrozoamin.

2. Dodatek chlorku sodu w postaci solanki do mięsa
powoduje obnizenie ilości nitrozoamin w porównaniu
z mięsem surowym polędwicy wieprzowej niesolonej.

3 . P ekl owani e mi ę s a z udziałęm azoĘ nl s o du znacz -
nie zwiększa w I7Im poziom nitrozoamin o krótkich
łańcuchach, tj. takich jak: DMNA i DENA. W proce-
sie peklowanta zlżyciem azotynu tworzą się prawdo-
podobnie korzystne warunki do syntezy invitro związ-
ków N-nitrozowych z naturalnie występującymi w
mlęSle amrnaml.

4. I1ość nitrozoamin w peklowanym mięsie polędwi-
cy wieprzowej zmniejsza się przy wprowadzeniu do
solanek nastrzykowych askorbinianu sodu; powoduje
on szybkie przemiany azotynów izmntejszailość grup
nitrozowych mogących wchodzi w reakcje zaminami.

5. Wprowadzęnię wielofosforanów w postaci wod-
nego roztworu do mięsa polędwicy wieprzowej powo-
duje wzrost ilości nitrozoamin,

piśmiennictwo

I Ender E, Ceh L: Conditions and chemical reaction mechanisms by which
nitrosamines may be formed in biological products with references to their
possible occurence in foodproducts Z Lebenstn Unters Forsch I97 I, r45,
133

2 Gray J., Bussey D , Dawn,son L , Price J., Slevenson K., Owens J., Robach
M: Investigation into the formation of N-nitrosamines in heated chicken
frankfurters, J. Food Sci. 1981,46, l981

3 . Havery D , Fazio T., Howard J.: Human exposure to nitrosamines lrom fo-
ods J. Ass Off. Anal Chem. 1978, 6I,1379.

4.Lowy R: Effects toxiques divers des nitrates et des nitrites Ann. Nutr A]i-
mim. l976, 30, 6.

5,Magee P., Barnes K. J,:Nitrosamines human cancer. Adv. CancerRes 1967,
10,163.

6 Mirvish § S : Formation of N-nitroso compounds with ascorbic acid in vivo
and in vitro. Toxicol. Applied Pharmacol. I975,31,325.

7 Mit,vish,S, ,S.:N-nitroso components: their chemical in vivo formation and
possible imporlance as environmental carcinogenes. J. Toxical Environm.
Hea|th l91],2, 196].

8.Miśkiewicz IŁ: Nitrozoaminy i ich prekursory w źy;vności. Bromat Chem.
Toksykol. lq77. l0. l,

9 Móhler K., Mayrho/br O.: Einfluss verschiedener Faktoren auf die Bildung
von Nitrosoaminen in FIeischerzeugnissen 15łh European Meeting of Meat
Res. Workers, Helsinki. 1969, l1-ż4.

10.Pancholy,S. K: Gas chromatographic analysis olcarcinogenic nitrosamines
in soil Soil Biol Biochemistry 1976,8,75

ll Patlerson R. Motlram D.: The occurance of volatile amines in uncured and
cured pork meat and their possible role in nitrosamine formation in bacon, J.

Food Agric 19]4,ż5, 1429.
]2.Potthast K., Eigner 6: Neuere Ergebnisse iiber die Zusammensetzung von

Riucherauch, 1. Prżiparative Aufbereitung und Analyse von Aromabestand-
teilen aus Róuchenauch, gerhucherten Fleischerzeugnissen und Róucherprópa-
raten unterschiedlicher technologischer Herstellung, Fleischwirlschaft 1988,
68, 65 l

13 Potthtlsl K, Eigner G , Fi.;cher K: Neuere Ergebnisse iiber die Zusamtnen-
setzung von Róucherauch, 2. Chemische Zusammensetzung von Raucharo-
nen: Einl1uB von Raucherzeugungstemperaturen und Rohstoff ,,Holz mit
oder ohne wtirzenden Zusatzen, Fleischwirtschaft l988, 68, 991

|4 Rywo^,cki R,: Wpływ dodatków funkcjonalnychna ilość nitrozoamin w mię-
sie wieprzowytn i wołowym, Przem. Spoż. 1998, 52,37 .

15 Rlxotycki R: Dodatki funkcjonalne oraz obróbka tetmiczna a ilość nltrozo-
amin rv szynce wieprzowej pasteryzowanej, Przem Spoż 1998,52,44.

16.Rywotycki R: Oddziaływanie dodatków fllnkcjonalnych na zawarlość nitro-
zoamil rv szynce wieprzowej, Przem Spoż 1998, 52, 54

l] Scanlan R '4: N-nitrosoamines in food. CRC Cric Rev. In Food Technol.
l97] 5 ]57

18.Scanlan R A Ryes E G : An update of analytical techniques for N-nitrosa-
mines, Food Technol 1985, 30, 95.

]9.,Seu N P, Kttbashi S J,: Review of methodologies for the determination ol
nonvolatile N-nitroso compounds in foods Food Addives and Contaminants
1987, 4, 357

20.Sikorski Z: Elsevier Applied Sci., London ]988, s 78
2l Stephany R , Elger.sma R, Schuller P.: Neth. MiIk Dairy J, l978, 32,143,
22 Szuni]ak K., Gttdaszewskl I: Wpływ warunków peklowania na tworzenje

się lohlych nitrozoalnin w lnięsie owczym. Bromat. Chem.Toksykol. 1985,
l8,2],

23 Theiler R F, Sato K., Aspelund T. G , Miller F: Model system sfudies on N-
nitrosamine fonnatiotr in cured meats: the effects of cured solution ingre-
dients J Food Sci 1981,.ł6, 996,

24.Toth L: Chemie der Rauchenrng. VerJag Chemie GmBH, Weinheim 1982
25 Tricker A R , Perkins M[. J., Massey R C' , Mcll/eeny D l : N-nitrosop irroli-

dine formation in bacon. Food Additives Contaminants 1985, 4, 247 .

26 Walker E, Bogowski P, Griciute l : IARC Sci Publ. No 14, lnter Agency
Res Cance1 Lyon l976

Adres autora: dr inż. Ryszard Rywotycki, ZarzyceMale31,34-142 Leń-
cze k/I(rakowa

MC ORIST S., SHEARN M. F.H., MORGAN J.:
Kontrola enteropatii przerostowej prosiąt stosując
per os chlorotetracyklinę. (Control of porcine pro-
liferative enteropathy by oral administration of
chlortetracycyline). Vet. Rec. I44, 48-49, 1999 (2)

Przetostowa enteropatia w ostrej lub chronicznej formie występuje u prosiąt
niezaleźnie od stosowanych metod chowu świń. U prosiąt w rvieku 6-16 Ęg
chroniczna postac enteropatii cechuje się biegunką zahamowaniem wzrostu i
rozwoju. Badania nad sposobami zwa]czanta choroby przeprowadzono na pro-

siętach w wieku 21-27 tyg zakażonych eksperymentalnie patogennym izolatem
Lavysonia intracellularis, które otrzymywały w karmie chlorotetracyklinę w daw-
ce 9, 300 lub 600 ppm Prosięta ubijano po 2l lub 22 dniach po zakażeniu. Śred-

nie dzienne przyrosty masy ciała, ilość pobranej karmy i konwersja paszy u prosiąt
zgnrpynieleczonejbyłaniźszaaniżeliuprosiątniezakażonych Leczeniezwięk-
szało wartość wszystkich badanych parametrów i zapobiegało rozwojowi zmian
patologicznych w jelitach.
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