
Placa oryginalna

Przyczyny i rozmiary aktualnie istniejapych i poten-
cj alnych zagr ożeń ekotoksykolo gi cznych są dobrze roz-
poznane, m.in. zanieczyszczenl,a pestycydami i związ-
kami nitrozowymi wody oraz skażenia chemiczne gleb
uprawnych, płodów rolnych, pasz i zywności.

Duzą grupą zwięków organicznych azotu, będących
prekursorami nitrozoam in, są zw iązki N-nitrozowe, re-
prezentowa nę przęz zw t ązki organi czn e, w których gru -
pa N-nitrozowa (-N:O) jest związana z innym atomem
azotu. Nitrozoaminy są to substancje chemiczne o si1-
nym działaniu toksycznym, mutagennym, neuro- i ne-
frotoksycznyn, teratogennym l rakotwórczym, są one
syntetyzowane głównie w glebie, ale takze w paszach
i zywności z amln I-, ll- i lll-rzędowych otaz amidów,
atakże z produktów biotransformacji niektorych pesty-
cydów i innych prekursorów. W biochemicznych i che-
micznych procesach powstawania prekursorow nitro-
zoamin uczestniczą bakterie autotrofi czne (chemohete-
rotroficzne, chemoautotroficzne i fotoautotroficzne)
i heterotro fi czlę, czy nne w b io chem iczny ch p ro ce s ach
nitryfikacji i denitryfikacjt orazltczne bakterie zrodza-
jl Arthrobacter, Pseudolnonas, Bacillus, Mycobacte-
riunl, Nocardia i Streptomyces,, atakżę grzyby glebowe
z rodzaju Aspergillus, Penicilium, Cephalosporium,
Candida, F usarium, Rhodotorula, Cryptococcus i wie-
le innych. Nitrozoaminy mogą mieć bardzo zróżnico-
wanąbudowę, a tym samym właściwości, jako: substan-
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cje stałe, ciekłe, nleTazo konsystencji oleistej, przy czym
niektóre są lotne zpaTąwodną.

Kinetyka reakcji nitrozacli była przedmiotem wielu
badań, które dowiodły, że w przypadku amin ll-rzędo-
wych szybkość tworzenia się nitrozoamin przebiega wg
równania drugiego rzędu. Dla amin lI- i lll-rzędowych
największą szybkość reakcji notuje się w środowisku
kwaśnym, tj. przy pH - 3-3,4, Największą jednak wy-
dajność uzyskuje się przy pH - 4-5.

Wykazano, że stężenia dinetylonitrozoaminy
(DMNA) i dietylonitrozoaminy (DENA) w wodach rzek
górskich w granicach od 0,6-2,4 ppm/cm] niszcząży-
wotnośc ryb łososiowatych.

Ww. nitrozoaminy odznaczająsię silnym działaniem
fi totoksycznym, mutagerrnym, teratogennym i rakotwór-
czymw stosunku do mikro- i makroorganizmów (grzy-
by, rośliny, zwierzęta,ludzie). Następuje więc domina-
cja roślin azotolubnych, które spasane przez zwlerzęta
jako zielonki, okopowe, kiszonki i zboża oraz inne pa-
sze objętościowe, mogą dostawać się do organizmów
zwlerzęcych, powodując bezpośrednie zagrożenie ich
zdrowia, a pośrednio zdrowia konsumentów, zywnością
pochodzeni a zwrctzęcęgo (20).

Zwiękinitrozowe syntetyzowane sąz azotynu i amin
albo amidów. W syntezie azotynów i wielu innych pre-
kursorów nitrozoamin, jak i samych nitrozoamin uczest-
nicząliczne bakterie i grzyby.

1awaltośó nitrozoamin w steryl izowanych
konserwaoh wiep]zowych
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Fomation of nittosamine pollution levels in stelilized Ganned potk
Summary

The study aimed to determine the occurrence of nitrosamines in raw por,k from slaughtered farm animalś.
Moreover, the experiment attempted to find out the effect of functional additives (such as sodium chloride,
sodium ascorbate, polyphosphates, sodium nitrite) used in food industry and thermal processing upon the
amount of nitr:osamine pol|ution in pork and pork meat products. 
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The studies rev,ealed considerable contamination with nitrosamines (dimethylonitrosamine DMNA and
diethylonitrosamine - DENA) in pork meat. Among the measures u§ed to reduce the nitrosamine contamina-
tion, the best,result was obtained when sodium ascorbate and sodium chloride were used during pork meat
curing. The introduction of sodium nitrite to meat causes a considerable increase in nitrosamine (DMNA and
DENA) concentrations, whereas polyphosphates used in meat cause only a slight increase. Moreover the
destructive activity of the sterilization process on the levels of dimethylonitrosamine and diethylonitrosamine
contamination was noticed in meat and in meat with applied functional additives. The levels of DMNA and
DENA were determined using a Varian 3400 gas chromatograph coupled to a mass spectrometer (Finnigan
MAT ITD 800). Quantitative and qualitative analysis was conducted by comparison with |(-nitro'samine
standard solution chromato grams.
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W środowisku zawierającym jony azotanowe istotną
rolę w tworzeniu nitrozoamin odgrywa metabolizm
drobnoustrojów. Niektóre drobnoustroj e przyspieszaj ą
reakcje nitrozowania. Są nimi np, Escherichia coli
i Streptococc,Lts allreLLs. Mogą one np. powodować na-
wet sześciokrotne zwiększenie ilości dimetylonitrozo-
aminy po 7 dobach inkubacji w temp. 37"C. Niektore
szczępy enterokoków i bakterie z rodzaju Clos,tridium
charakteryzują się zdolnością do syntetyzowania, a tak-
ze niektore szczępy LactobaciLlus casei i Proteus sązdol-
ne do tworzenia dimetylonitrozoaminy (DMNA) i di-
etylonitrozoarniny (DENA), a rola bakterii w tworzeniu
nitrozoamin sprowadza się do: redukcji azotanów do
azotynów, degradacji białka do ll-rzędowych amin,
wytworzen i a enzy mu katal izuj ap e go reakcj ę n i t rozo w a -
nia oraz powstania odpowiedniego środowiska reakcji,
tzn, zakwaszęnl,a. W reakcji syntezy nitrozoamin stwier-
dzono biokatalitycznę działanle niektórych pJeśni. Przy-
pisuje sięje takim gatunkom, jak: Peniciliunt roquefbr-
ti, Pe nicilitLru c,anlemberti oraz pleśni z rodzaju Rhizo-
pł.i. Również niektore pleśnie, jak Aspel,gillus olyzae.
katal izuj ą n i trozowani e am i n or az bior ą udział w prze -
mianie trójmetyloaminy w dwumetyloaminę. Wyniki
współczesnych badań wskazują że związki nitrozowe
(NNC) odgrywają ważną rolę jako związki inicjujące
zjawiska kancerogenezy u ludzi i zwierząI. Wszystkie
nitrozoaminy, zanim staną się substancjami rakotwór-
czy mi, kancerogennyrni lub jesz cze inaczej genotoksycz-
nymi, wymagają enzymatycznej aktywacji przy udziale
cytochromu P 45 0, N atom j ast nitrozoam i dy, jako zw iąz-
ki kancerogenne - genotoksyczne - działająbezpośred-
nio rakotwórczo. Jest to następstwem stosowania róż-
nych procesow technologicznych, w których powstają
one w środowisku słabo kwaśnym w reakcji pomiędzy
azotynem sodu i tlenkiem azotLl a prekursoralni obec-
nymi w zywności, takich jak: białka, peptydy, amino-
kwasy, aminy ( 1 9). Prekulsorem dimetylonitrozoaminy
(DMNA) jest aminokwas glicyna. Ponadto lnoze ona
tw orzy c s ię takze z czw atlorzędowy ch s ol i am o n i owych,
takie jak: clrolina, acetylocholina i betaina, ktore wystę-
pują powszechnie w mięsie. W mięsie i przetworach
mięsnych występuje ona w ilościach około l0 pglkg,
chociaż wykryto duże jej ilości w snazonym bekonie
i w wędzonym mięsie,

DMNA i DENA mogą także tworzyć się z mono-.
dwu- i trójmetyloatnin oraz odpowiednich rnetyloamin.
W świetle powyższych danych lnożna przyjąć, że
wspomniane zwlązki nitrozowe (NNC) i nitrozoaminy
oraz nltrozoamidy stwierdzono w większości przetwo-
rów mięsnych, a mianowicie w: kiełbasach, bekonie,
boczku, salami oraz szynkach. Stanowią one potencjal-
ne zagrożenie dla zdrowia (1,2, 4-I7).

Uwzględn i aj ap potencj a Ine zagr ożeni a zdrowi a ludz-
kiego przez rakotwórcze nitrozoaminy, podjęto badania
nad ich występowaniem w mięsie i wyrobach mięsnych.
Celem niniejszej pracy było:

l ) stwierdzenie występowania nitrozoamin w suro-
wym mięsie świń,

2) określenie potencjalnego wpĘwu dodatkow funk-
cjonalnych najczęściej stosowanych w przetwórstwie
mięsa na ilość nitrozoamin w przetworach mięsnych,
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3) ocena wpływu obrobki termicznej - sterylizacji na
zawartośc nitrozoamin w wyrobach rnięsnych,

4) stwierdzenie oddziaĘwania temperatury na nitro-
zoaminy w konserwach sterylizowanych, świadomie
zanleczyszczonych 10 pg DMNA i l0 pg DENA.

Matefiał imetody
Materiałem badawczyn były konser-wy stelylizowane, wy-

produkowane z mięśni szynki zloszęk i wicprzków. Badania
prowadzono w okresie wiosennym, letnim, jesiennym i zimo-
wym, Surowiec pochodził z uboju świń o tuczu hodowianym
śrcdrrio 2 |O-dniowyrn i masie wagowej l36 kg. Losowo po-
bierano z II tusz mięśnie z szynki loszck lub wieprzków,
które stanowiły próby kontrolne klasy I extra, tj. pozbawione
okrywy tłuszczowej i tłuszczu nl iędzyrni ęśniowego, w, kon-
trolowanylrr przedziale pH 5,85-6,05. Dzielono je na doświad-
czalne grupy i warianty A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K w 3 po-
wtórzerriach. Czynności te wykonano 2l-krotnie. Próby kon-
trolne nie zawierały dodatku wody i nie poddawano ich stery-
lizacji. Z każdcj z gru.'p pobierano rcprezentatywną próbkę
(l kg) i poddawano wstępnemll rozdrobnieniu. Materiał do-
świadczalny rozdrabniano w wilku przez siatkę o średnicy
ocz,ck 2 mm, homogcnizowano i, w zalężllości od danego
wari antr-t, sto sowan o zr óżni cow ane dodatki funkcj onaln e, ta-
kie jak: chlorck sodu, askorbinian sodu, wielofosforany oraz
azotyn sodu, po czyrn poddawano tnasowaniu lnicszaniu
w cyklu 50/10 rninut. Łączny czas lnasowania wynosił 8 go-
dzin. We wsadzię doświadczalnych konserw oznaczano za-
wartość nitrozoarnin. Farszeln napcłniano puszki, zamykano
herrnctycznie i poddawano sterylizacyj nej obróbce cieplne_j.
W każdej z grLlp od A do K w poszczegolnych doświadczal-
nyclr wariantach wykonano odpowiednio badania, Do mate-
riału doświadczalnego w grupie K w wariantach K. i K. wpro-
wadzano dodatkowo pipctą w postaci roztworu standardy ni-
trozoanrin: po 10 pg/kg DMNA i 10 pg/kg DENA. Próby
mięsa o masie 50 g, dodatkowo zanieczyszczone nitrozoatni-
nami w wariantach K1 i K6, zawijano w folię aluminiową
i ttlnicszczano w strcfie krytyczncj farszlt - centrulT geome-
trycznym opakowania puszki i lrerrnetycznie zamykano, a na-
stępnic poddawano procesowi sterylizacji. Po jego zakoiczc-
nitu ozllaczano zawarlośc nitrozoanrin w tych próbach.

Miało to na celu stwicrdzenic ewentualnego oddział}Tva-
nia tcmperatury na nitrozoaminy w bloku konserwy steryli-
zowancj, w trrięsie surowym bcz dodatków funkcjonalnych
i w obccności dodatków funkcjonalnych. Konscrwy stcryli-
zowalle produkowano zgodnie z obowiązujapymi przepisami
(P.W. I2l10 i PN-3/80), Do produkcji konscrw stosowano
puszki blaszane o wymiarach 99 x 63 mm i tnasie wsadu 425g.
Konserwy ogrzewano w temp. l21"C ptzy założeniu, że ich
stopień dogrzania, rnierzony waftością steryItzacylnąwynie-
sieF=4min.

Waftośc stcrylizacyjrrąF wyznaczono ze wzoru:

r-jtat
0 rr,,

L: l0
gdzie:
F - war-tośc sterylizacyjna
L - stopień letalności
T,, - temperatura odniesienia, To - 12 1'C
z współczynnik efeklu sterylizacyjnego, z : 1OoC.
Wartości stcryl izacyj rre określ ono wyznaczĄąc stopień le-

talności przez pomiar temperatury co jedną minutę. Zapew-
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niało to satysfakcjonujapą dokładnośc obliczeń, Granice cał-
kowania przyjęto od 90"C podczas fazy wzrostu i do 90'C
podczas spadku d. schładzania. Stopień ogrzania konserw
określano w ich strefie krytycznej za potnocą tetmotnętru elęl<-
trycznego wyposazonego w czujnik tcrmoelęktryczny
Cu-CuNi.

Po sterylizacj i z każde go wariantu doświ adczęnia po biera-
no reprezentatyrvne próbki i postępowano jak w przypadku
prób kontrolnych,

Zawartośc nitrozoamin (dimetylonitrozoaminy - DMNA
i dietylonitrozoamlny DENA) ozl7aczano rnetodą Pancho-
ly'ego (3) dostosowaną do oznaczanja nitrozoamitr w mięsic
i przetworach mięsnych przez Scanlana i Ryesa (18). Zawar-
tośó nitrozoamin (DMNA i DENA) oznaczano z wykorzysta-
niem chromatografu gazowęgo Varian 3400 spl,zęzonego ze
spektrometren masowym Finnigan MAT ITD 800. Próbki roz-
dzielano na kolumnie kapilarnej (Hewlett-Packard 0,2 pm,
długość 25 m). Próbki rozpuszczano w chlorofotmie. Po na-
strzyknięciu 0,5 pl roztworu stosowano gradient temperatury
(50'C-l50"C, 1O'C/min.) i hel jako gaz nośny. Temperatulę
iniektora ustalono na 180"C, a ciśnienię gazu rrośncgo na 10
psi, Substancje identyfikowallo na podstawie porównania
widm masowych z widmami standardów, jak również przez
porównanie czasów retencji analizowanych próbel< z czasa-
mi reterrcji wzorców.

Ilościowej i jakościowej analizy chromatogramów doko-
l]ywano przez porównanje z chrolnatogramami wzorcowyclr
roztworów N -nitrozoamin.

W eksperymencię zastosowano następujące standardy ni-
troZoan1ln:

dimetylonitrozoamina (DMNA) - N-Nitrosodimethyla-
nrina No N- 7756

- dietylonitrozoamina (DENA) N-Nitrosodiethylamine
No N-0756, produkcji SIGMA, Chemical Comp., St. Louis.
Mo,. USA,

Wyniki iomówienie
w tab. 1 zebrano wartości średnie nitrozoamin ozna-

czone dla danej grupy i wariantu (A-K^) z 21 prób (po-
wtorzeń) (X) i ich odchylenia standardowe (+ s) oraz
współczynniki zmien no ści Zoń. Z kolei w tab. 2 przedsta-
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wiono zm:.arny ilości nitrozoamin w mięsie wieprzowym
wyrazone w oń w porównaniu z próbą kontrolną przyję-
tąza I00oń, w za7eżności od wariantu doświadczalne-
go. Natomiast przykładowe przebiegi procesu steryli-
zacji i chłodzenia doświadczalnych konserw ilustruje
ryc, l. Uzyskane wyniki z doświadczeńprzeprowadzo-
nych w rożnych porach roku wykazula.że mięso zawie-
tało znaczne ilości njtrozoamin (DMNA i DENA). Sta-
nowi to potencjalne zagrożenie ze względu na powszech-
ność konsumpcji tego rodzaju mięsa. Wyniki badań
w połączeniu ze sterylizacjąwskazują silnie na ograni-
czające syntezę nitrozoamin (DMNA i DENA) działa-
nie askorbinianu sodu i mniejsze chlorku sodu. Wpro-
wadzenie azotynu sodu do surowego składu wsadu kon-
serwy powoduje znaczne zwiększenie zawarlości nitro-
zoamin (DMNA i DENA), a niewielkie po użyciu wie-
lofosforanów. Zaobselwowano, że gdy użyto azotynu
sodu, to ograniczający syntezę nitrozoamin wpł}rv askor-
binianu sodu i chlorku sodu jest znacznie mniejszy
(tab. 1 i2 oraz ryc. l).

Peklowanie mięsa nie jest jedynym żrodłem azoty-
nó,nv i ewentualnie związków nitrozowych. W kwaśrrym
środowisku azotyny reagują ze znajdujapymi się w pa-
szy amidami i aminami tworzap pochodne N-nitrozo-
we. Występujący w organizmie zwlerzęcym azotyn po-
chodzi z różnej skannianej paszy oraz wody, enzyma-
tycznego rozkładu L-argininy w tkankach z wytworze-
niem powyżej I0 prnola azotynu na l kg masy ciała na
dobę oraz z redukcji azotanlprzez drobnoustroje prze-
wodu pokarmowego. Na wyniki oznaczeń nitrozoamin
w mięsie surowym w dośwjadczalnychporach roku mo-
gło wpływać m.in. żywienie zwieTząt mieszankami pa-
szowymi wys o c e zanie c zy szczony mt m. in. dioksynami,
a sprowadzanymi nagminnie w bardzo duzych ilościach
do Polski przez kllka lat z Francji, Niemiec jak i rów-
nież paszami zbożowymi wysoce skazonymi chemicz-
nie z Węgier,Czech, Słowacji. Było to udokumentowa-
nie i upublicznianę w masmediach. Występowanie tak
wysoce skazonej mieszanki paszowej m.in. dioksyna-

mi, po ustaleniach
i badaniach, było
wynikiem stosowa-
niaprzy jejproduk-
cji, w miejscepTzy-
sługującego skład-
nikatłuszczu zwie-
rzęcego, wyeksplo-
atowanego, zabru-
dzonego i prze-
grzanego zwymla-
ny w samochodaclr
oleju technicznego.
ustalono, że tęn
proceder trwał od
wielu lat. Mozna
więc stwierdzic, że
w łańcuchu troftcz-
nym (pokarmo-
wym) łapznośc ze
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Ryc. l. Procentowe zmiany ilości nitrozoamin odpowiednio dla danego wariantu w stosunku do prób kon-
trolnych przyjętych za 100o/o
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zdegradowanym (skazonym che-
mi cznie środowiskiem) przyrod-
niczym bytu zwierząt (gleba,
woda, pozywienie, powietrze)
jest wykładnikiem tego stanu
zallieczyszczeń n itrozoaln inam i

organizmow zwierzęcych. Wy-
stępowanie prekursorów i two-
rzenie sięnitrozoamin w różnych
prodLrktach zywnościowych po-
chodzenia roslinnego i zwierze-
cego oraz ich oddziaływanie ra-
kotwórcze jest ściśle powiazane
ekologicznie i toksykologicznie
z oIaczalącym środowiskiem.
Oddychanie powietrzem zawie-
rającym m.in. NO, NO., N.O.,
halogenki nitrozylu i wiele in-
nych czynników nitrozujących
oraz odżywianie się prekursora-
mi pochodzenia roślinnego: picie
zanieczy szczonej wody przez
zwi erzęta z rzek, zbiorników, sta-
wow, rozlewisk, ściekow jest wy-
kładnikienr bilansu stwierdzo-
nych nitrozoamin w badanym
rnięsie. Wyniki dowodzą, że na-
1czałoby przeprowadzić badania
środowiskowe i zywieniowe dla
rł yjaŚnienia przyczyn tworzenia
się zan ieczyszczeń nitrozoamin
w mięsie ubitych zwierzaldomo-
wych, w zalezności od składu
chemicznego powietrza, wody,
paszy. żrodla jej powstawania
i wytwarzania. Podstlmowując
mozna stwierdzić, ze peklowanie
mięsa z udziałem wielofosfora-
nów i azotynu sodu zwiększa
poziom nitrozoamin o krotkich
łańcuchach, tj, takich jak: DMNA
iDENA. llośc ww. nitrozoatnin
mozna zmniejszyc przez wpro-
wadzenie askorbinianu sodu.
Związek ten powoduje bowiem
szybkie przemiany azotynu sodu
i Ęm samym zmnielszailość grup
N-nitrozowych mogących wcho-
dzlc tv reakcje z amirrami. Wyni-
ki wskazująwyraźnie na skutecz-
nie ogran iczające (zmniejszaja-
ce) syntezę nitrozoamin (DMNA
i DENA), szczególnie askorbi-
nianu sodu i mniejsze chlorku
sodu. Efektywność oddziaływa-
nia tych zwia.zków na ww. nitro-
zoaminy za7eży od obecności
azotynu sodu i fosforanów. Ilośc
nltrozoamrn pozosta;a.ca W Wle-
przolł,ych konserwach mięsnych
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Tab. 1, Zawartość nitrozoamin (pg/kg) (śrcdnia T. odchl lenic standardolve i s, współcz_vn-
nik zmienności Zoh) rv mięsie lvieprzorvym, rv połączeniu ze zróżnicov,anl,mi zestał,olvo
dodatkami funkcjona|nymi we rvsadzie, poddanym procesolvi sterllizacji (n : 21)

DMNA

i ts Z% żfo

DENA

ż§x

A - mięso surowe

A1 - mięso surOwe + slerylizacja

B - mięso surowe

B1 - mięso surowe + chlotek sodu

B, - mięso surOwe + chlorek sodu
+ sterylizacIa

C - mięso surowe

C1 - mięso surowe + askotbinian sodu

C, - mięso surOwe + askorbinian sodu
+ sterylizacja

D - mięso surowe

D,, - mięso sutowe + chlorek sodu

+ askorbinian sodu

D, - mięso surowe + chlotek sodu
+ askorbinian sodu + slerylizacja

E - mięso surowe

E1 - mięso surowe + wieloloslorany

E2 - mięso surowe + wielolosfotany

F

F1

F2

G

G1

G2

+ slerylizacja

- mlęso surOWe

- mięso surowe + chlorek sodu
+ wieloloslorany

- mięso surowe + chlorek sodu
+ wieloloslorany + sterylizacja

- mlęso surowe

- mięso surowe + chlorek sodu

+ askOrbinian sodu + wieloloslorany

- mięso surowe + chlorek sodu
+ askolbinian sodu + wieloloslorany
+ slerylizacja

H - mięso surowe

H,, - mięso surOWe + azotyn sodu

H, - mięso surowe + azotyn sodU
+ sterylizacja

- mlęso sur0we

- mięso surowe + chlorek sodu
+ azotyn sodu

- mięso surowe + chlorek sodu
+ azolyn sodu + sterylizacja

- mlęso sUrOWe

- mięso surowe + chlorek sodu
+ askorbinian sodu + azotyn sodu

- mięso surowe + chlorek sodu
+ askorbinian sodu + azotyn sodu
+ sterylizacja

- mlęso surowe

- mięso surowe + chlotek sodu

+ askorbinian sodu + wielofoslorany
+ azotyn sodu

- mięso surowe + chlorek sodu
+ askorbinian sodu + wielolosforany
+ azotyn sodu + sterylizacja

- mięso sulowe + 10 pg DMNA
+ 10 pg DENA

I

l1

l2

J

J1

J2

K

K1

K2

K3

12,89

7,1 5

11 ,s1

9,59

4,25

13,52

10,15

5,20

13,94

8,84

4,17

12,03

13,89

7,55

13,7 2

12,98

5,82

12,08

18,72

10,20

13,53

17 ,77

7,62

13,14

1 6,93

7,12

23,14

882

13 44

10 l7

908

14 10

,16 
34

2,14

1,92

1,86

1,76

1,36

1,97

1,52

1,40

2,69

2,08

1,84

2,1s

2,42

1,80

2,48

3,04

2,65

2,47

1,g2

1,54

2,7 4

3,29

2,48

2,68

3,09

2,31

2,47

2,93

2,09

218

298

188

209

14,6

11 ,7

12,3

10,8

9,8

12,8

10,7

g,2

13,8

,l2,1

1 0,9

1 0,4

18,9

15,2

16,7

1 9,3

18 7

13 9

11 6

14 5

18 9

225

10,9

15,8

21 ,g

1 3,3

18,6

21 .7

17 1

19 9

233

16 6

19 9

12,41

7,04

11,4s

g,1 3

4,02

1 3,34

1 0,05

5,02

14,05

8,86

4,30

11 ,98

1 3,68

7,48

13,53

12,81

8,53

12,s5

10,36

5,23

12,42

18,95

1 0,31

1 3,67

17,83

9,1 5

13,90

1 6,13

7,40

12,13

16,81

7,03

22.73

1,90

1,79

1,86

1,84

1,32

1,95
,1 

,49

1,35

2,82

1,9,|

1,95

2,02

2,27

1,71

2,35

2,80

2,37

2,24

1,78

2,11

1,75

2,38

1,49

2,84

3,53

2,Ą7

2,57

2,98

167

2n4

278

183

204

1 0,6

9,8

11 ,6

11,0

10,4

12,2

1 0,0

9,4

1 6,0

13,4

12,3

10,8

16,6

14,4

1 5,9

1 7,8

16,2

13,2

11,1

1 0,6

17,5

29,8

14,2

,l7,4

20,7

14,9

15,5

23,8

16,1

19,3

2 6,6

15,9

19.3



Wariant doświadczalny
DMNA

Ix ts zok

D ENA

r l ts l z'n

Ko - mięso surowe + 10 !0 DMNA
+ 10 ilg DENA + sterylizacia

K, - mięso surOWe + chlorek sodu
+ askorbinian sodu + wielolosforany
+ azotyn sodu + 10 pg DMNA
+ 10 llg DENA

Ku - mięso surowe + chlotek sodu
+ askolbinian sodu + wielolosfotany
+ azotyn sodu + 10 ug DMNA
+ 10 pg DENA + sterylizacja

11 ,19

26,93

,l2 7l

2,05

2,82

2,60

20,1

22,5

21 ,g

10,87

26,81

12,65

1,95

2,66

2,58

18,4

25,7

2Ą,8

110

Tab. l. c.d,

po ich sterylizacji, w stosunku do stwierdzonej w wyjś-
ciowym surowcu i mięsie peklowanym, istotnie zmniej-
szyła się. Spadek zawaftości zależał od uzytego dodat-
ku funkcjonalnego. Najlepsze efekty obnizenia ilości
nitrozoamin w materiale doświadczalnyrn uzyskano, sto-
sujap askorbinian sodu wrazz chlorkiem sodu w proce-
sie peklowania mięsa.

Wyniki badań wskazują że poziotn nitrozoalnin po-
przez dodatkowe zanieczyszczenla, tj. przez ich wpro-
wadzenie do wsadu konserw, równiez uległ bardzo du-
zetnu zmniejszeniu i był podobny do mniejszej zawar-
tości nitrozoamin w mięsie prób kontrolnych i mięsie
z dodatkami funkcjonalnymi, tj. w mięsie peklowanym.
Swiadczy to o wysoce destrukcyjnym wpływic procesu
sterylizacji na nitrozoaminy. Stwierdzono, ze w konser-
wach wyprodukowanych z mięsa wieprzowego z uży-
ciem wielofosforanów i azotynll sodu oraz wielofosfo-
ranów i azotynu sodu w obecności askorbinianu sodu
i chlorku sodu, poziom nitrozoamin po sterylizacji
znacznie się obniżył. Pewne zaniepokojenie rnoże jed-
nak budzić powszechność występowania tych związków,
nieodbiegająca od innych krajów a stanowiąca zagro-
zenie higieniczne i toksykologicznę dlakonsumenta. Po-

Tab. 2. Zmiany zawartości nitrozoamin (pglkg) w wyniku od-
działywania dodatków funkcjonalnych i ster1*lizacji (n :2l)
lvyrażone w 7o

Medycyna Wd;,2005, 61 fl }

branie przez organizmy w zależ-
ności od dawek chemicznych
sub stancj i toksycznych działalą-
cych destrukcyjnie, powodują-
cych, między innymi, uszkodze-
niaizaburzenia repliki DNA lub
RNA, prowadzi do zmian subkli-
nicznych. a w następstwie tego
do rozwoju chorób nowotworo-
wych i całkowitego zniszczenia
komórek i śmierci. Taka ocena,
odnosząca się do wykonanych
oznaczeń zawartości toksycz-

nych nitrozoamin i otrzymanych wynikow, jest wazna
nie tylko w aspekcie ochrony zdrowia człowieka, ale
równiez w wymiarze ekonomicznym. Zagroż€nie zaperłl-
n i e ni a b ezpiecznej j ako śc i zywno ś c i ob ej muj e w tęlę za-
gadnień, obszarów, przyczyn, które do końca nie sąnam
znane i rozwiązywalne.
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Grupa

próbka konlrolna
mięsa (100%)

DMNA DENA

Wpływ dodalłów
Wariant 1 (%)

DMNA I DENA

Wpływ sterylizacji
Wariant 2 (%)

DMNA I otnł

E

F

G

H

I

J

K

Ks,ł

Ks,o

A

B

c

D

12,89

11 ,91

13,52

13,94

12,03

13,72

,l3,4Ą

12,08

13,53

14,10

13,14

23,,l4

26,93

12,41

11,49

13,34

14,05

11,98

13,53

1 2,95

12,42

13,67

13,90

,l2,73

22,73

26,81

80,52

75,07

63,41

1 15,46

94,61

81 ,13

154,97

131 ,34

1 1 5,89

128,8Ą

176,1 0

204,95

79,46

75,34

63,06

1,14,19

94,68

80,00

152,58

130,43

116,04

132,05

178,55

210,60

55,47

35,68

38,46

29,91

62,7 6

64,29

43,30

84,44

67"l1

54,04

54,1 9

85,1 6

96,96

56,73

34,99

37,63

30,60

62,44

63,04

40,39

83,01

66,93

53,24

55,22

85,39

99,37


