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Effect of additiue substances and baking on nitlosamine concentlations in f,ish meat

Summary

The study aimed at determining dimethy|onitrosamine (DMNA) and diethylonitrosamine (DENA) concen-
trations in the raw meat of various fish species and the effect that aquatic environment, place of feeding and
season of the year have on these concentrations. Fish meat in individual experimental variants was subjected to
yarious process phases and the influence of additive substances ncrmally used by meat processing technology
and baking processes on these nitrosamine levels were investigated. The obtained results show that the species,
aquatic environment and the place of feeding influence the nitrosamine concentrations in fish meat. A seasonal
effect was also discovered since higher concentrations of DMNA and DENA values were registered in the early
spring and late autumn, whereas a decrease was noted in winter. Both a considerable effect of additive
substances and the phase of baking processes were demonstrated for the experimental variants on developing
nitrosamine contamination. The addition of sodium chloride or sodium ascorbate on the meat of the studied
fish causes a decrease in nitrosamine pollution in comparison with meat without their addition. It was also
discovered that baking processes cause an increase in nitrosamine contamination in comparison to meat
rvithout additives and to meat with additives. Quantitative and qualitative analysis of chromatograms was
conducted by comparison with N-nitrosamine standard solution chromatograms.
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Intensyfi ka cj a pr zemysłu i ro lnictwa doprow adzlła
do skażeń środowiska nitrozoaminami, mikotoksyna-
mi, pestycydami, metalami cięzkimi i innymi toksycz-
nymi związkami. Stanowi to istotne zagrożenie dla
zdrowi a ludzi or az zw ier ząt w następ stwie zanie czy sz -

czeń pestycydami i związkami nitrozowymi skazają-
cymi chemicznie powietrze, wodę, ziemtę, p asze i żW -
nośc (2,3-2I,28). Szczegolne i dotąd mało poznane
znac zęnlę maj ą nttr o zo aminy.

W procesach tworzenia nitrozoamin uczestniczą
Arthrobacter, Bacillus, Escherichia, Lactobacillus,
My c o b act erium, No c ardi a, P s eudomo nas, S trep to c o c -
cus, Streptomyces , natomiast zrodzajl grzyhow Asper-
gillus, Fus arium, P enicillium, Candida, Clyptococcus
i inne. Rola bakterii w tworzeniu nitrozoamin spro-
wadza się do: redukcji azotanów do azoĘnów, degra-
dacji białka do Il-rzędowych amin, wytworzenia en-
zymllkatalizującegoreakcjęnitrozowaniaorazpowsta-
nia odpowiedniego środowiska reakcji, żn. zakwasze-
nta (25, 29, 30). Stężenia dimetylonitrozoaminy
(DMNA) i dietylonitrozoaminy (DENA) - zawattę
powyzej 2,4 ppmlcm3 w wodach rzek gorskich - nisz-
czą żyw otność ryb (23, 27 ).

Celem pracy było:
1 ) określeni e zaw artości zanieczy szczęń nttr ozoaml,-

nami w mięsie surowych ryb rożnych gatunków;

2 ) o cena wpływu wprow adzony ch sub stancj i do dat-
kowych: chlorku sodu i askorbinianu sodu, w zastoso-
wanych wariantach mięsa surowego ryb poszczegol-
nych gatunk ow zaw artośó zanteczyszczęńnitrozoami-
nam1;

3) porownaw cza analizaoddziaĘwania procesu pie-
częnia na zmlanę zawartości nitrozoamin (DMNA)
i (DENA).

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na mięsie ryb roznych gatun-

kow: węgorzy, sandaczy,jesiotrów, karpi, pstrągów i łososi.
Tusze ryb poddawano chłodzeniu w magazynie chłodniczym
przez okres 24 h przy temperaturze powietrza 0oC, wilgot-
ności 90% i szybkości obiegu powietrza 2 mls. Wewnątrz
mięśni temperatura wynosiła 1'C. Następnie dokony,wano
obróbki tusz, płukania - usuwając resztki krwi i filetowania
mięśni mięsa od ości szkieletowych ryb. Do każdego zsześ-
ciu gatunków ryb: A - węgorz, B sandacz, C jesiotr,
D - katp, E, pstrąg, F - łosoś, przyjęto ośmiowariantowy
cykl doświadczalny badań: 1 -mięso surowe, 2 mięso pie-
czone,3 - mięso z chlorkiem sodu,4 - mięso z chlorkiem
sodu pieczone, 5 - mięso z askorbjnianern sodu, 6 mięso
z askorbinianem sodu pieczone,7 mięso z chlorkiem sodu
i askorbinianem sodu, 8 - rnięso z chlorkiem sodu i askorbi-
nianem sodu pieczone. Kazda próbka, z B zastosowanych
wari antów do świ adczal ny ch, była użyta bezp ośrednio do ba-



dań anal ityc zny ch na zawafi o ś ć z ani e c zy szczeń nitr o zo ami -
nami mięsa surowego i stanowiły one odpowiednio warian-
ty: A1, B1, C1, D1, El i F1. Następnie do poszczególnych
badanych gatunkow mięsa surowego ryb, przy pHw przę-
dziale 6,2-7 ,4,wprowadzono substancje dodatkowe , jakLoń
chlorku sodu w wariantach: A3, 83, C3, D3, E3, F3; 0,05oń

askorbinianu sodu w wariantach: 'Ą5, 85, C5, D5, E5, F5
oraz20ń chlorku sodu i 0,05% askorbinianu sodu w warian-
tach,. A7,B'7,CJ,DJ,E7,F7; po upłl,wie 48 godzinlezako-
wania w warttnkach chłodniczych pobierano probki z tych
zastosowanych wariantów i użyto ich bezpośrednio do ba-

dan an aliĘc zny ch na zaw artość zanieczy szczęh nttrozoami-
naml.

Mięso poszczególnych gatunków ryb w doświadczalnych
wariantach, każdy z osobna:,N2, Bż, C2, D2, E2, F 2 suro-
we; 44, B4,C4,D4,E4,F4 z chlorkiem sodu; .Ą6, B6,C6,
D6, E6, F6 z askorbinianem sodu; A8, B8, C8, DB, E8, F8

- z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu, poddawano w mo-
delowyn piecu posiadajapym automatycme ustawienie prog-
ramowe procesowi pieczenia w temperaturze I30"C ptzez
okres 25 minut, w wilgotności 50%o, uzyskując najlepszą
p ożądaną war1o śc s ens oryczną za pomo c ą monitorowani a

sondą cieplną wkłutą w centrum środka próbki do momentu
uzyskania temperatury 95'C. W tym zakresie temperatury
i przeznaczonego czasu oraz przyjętej stałej wartości i wa-
gowej ilości masy surowca, które są wartościami średnimi,
piekarnik pracuje w stanie ustalonym, a wielkości te są stałe
poprzez rnstawienie pożądanych właściwości pieczonej żyw-
ności,przez co uzyskuje się produkt końcowy przydatny ja-

kościowo do spozycia. Uzyskany w takim stanie technolo-
gtcznymmateriał w doświadczalnych wariantach pieczenia
stanowił próbki, których uzyto do badań analiĘcznych na
zaw arto ś c zanie c zy szc zeh nitr o zo amin ami.

Próbki mięsa z każdej sztuki badanego gatunku i grupy
w danym wariancie doświadczalnym poddawano wstępne-
mu rozdrobnieniu w wilku przez siatkę o średnicy oczek
2 mm, homo genizowano i prowadzano analizę laboratoryj -

ną wykonywanąz trzykrotnym powtórzeniem, a następnie
uśredniano uzyskane wyniki. Z każdegojednego wariantu
w danym gatunku ryb pobierano 2l probek dobadail, akaż-
dąjednąz nich od innej sztuki. Następnie uzyskane wyniki
zawarlości zanteczyszczeń nitrozoaminami (DMNA i DENA),
badanego gatunku i grupy mięsa ryb uśredniano dla danego
wariantu.

Oznaczenia wykonano metodą Pancholy'ego (1) dosto-
sowaną do oznaczania nitrozoamin w mięsie i przetworach
mięsnych przez Scanlana i Ryesa (22),Do identyfikacji pró-
bek zastosowano chromatograf gazowy Varian 3400 sprzę-
żony ze spektrometrem masowym Finnigan MAT ITD 800.
Do rozdziŃupróbek uĄto kolumny kapilamej (Hewlett-Pac-
kard 0,2 pm, długość 25 m). Badane próbki rozpLlszczono
w chlorofotmie, a następnie nastrzyknięto 0,5 pl roztworu
do chromato graflgazowego i do rozdzlŃuchromatograficz-
nego stosowano gradient temperatury (5 0'C- 1 5 0o C, 1 O"C/min.)
i hel jako gaz nośny. Temperaturę iniektora ustalono na
1BO'C, a ciśnienie gazunośnego na 10 psi. Identyfikacji sub-

stancji dokonano na podstawie analizy widm masowych
i ich porównania z widmami masowymi standardow, atakże
przez p or ównanie czasów retencj i b adanych pr ób ek z w zot -

Ćami. Ilościówej i jakościowej analizy chromatogramow do-
konywano przez porównanie z chromatogramami roztwo-
rów wzorcowych N-nitrozoamin.

Wyniki iomówienie

P o dstawow y m zadantem b adaw czym w pr zy 1 ęĘ ch
eksperymentachbyłaanaltzazawartośqzanięczysz-
czeń, stanowiących zagrożęnlę dla zdrowia człowtę-
ka, przez rakotwórcze nitrozo aminy, w tym dimetylo -

nitrozoaminę (DMNA) i dietylonitrozoaminę (DENA)
w mięsie ryb: surowym, z substancjami dodatkowymi
chlorku sodu lub/i askorbinianu sodu oraz poddane-
mu procesowi pieczen
zgodnie ze schematem
i analiza do świadczalni
mją że mięso suf owe p ochodzące od odłowionych ryb
zróżntcowanych gatunkow, a to: węgorzy, sandaczy,
jesiotrow, karpi, pstrągów i łososi jest zanleczyszczo-
ne nitrozoaminami (DENA) i (DMNA). Uzyskane
wyniki zo stńy p o ddane analizie, uwz g1 ędni aj ąc w ar-

tości średnie arytmetyczne (X) i ich odchylenia stan-
dardowe (+ s) oraz współcz
dla wszystkich grup badań d
towaniu się zawartości zant
zw iązkami nitro z o amin.

i hemoglobiny w mięsi e otaz od stęzenia azotynu i azo-
tanu. Podczas doświadczeń nie stwierdzono znaczą-

substancj ę dodatkow ą 20ń
(NaCl), jak równiez odpow
nu sodu. Dodatek chlorku so
binianu sodu w ilości 0,05Yo do mięsa ryb w doświad-
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Tab. 1. Poziom nitrozoamin (pglkg) w surowych mięśniach ryb z dodatkiem chlorku sodu lub/i askorbinianem sodu oraz
pieczonych (n:21) §; + s;V%)

walianl doświadczenia
DMNA

i % l ,. l vv"

DENA

i o/o l =, l vz
A1 - mięso mięśni węgorza

A2 - mięso mięśni węgorza pieczone

A3 - mięso mięśni węgorza z chlorkiem sodu

A4 - mięso mięśni węgona z chlorkiem sodu pieczone

A5 - mięso mięśni węgorza z askorbinianem sodu

A6 - mięso mięśni węgorza z askorbinianem sodu pieczone

A7 - mięs0 mięśni węgorza z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu

A8 - mięso mięśni węgorza z chlorkiem sodu i askotbinianem sodu pieczone

81 - mięso mięśni sandacza

B2 - mięso mięśni sandacza pieczone

B3 - mięso mięśni sandacza z chlorkiem sodu

B4 - mięso mięśni sandacza z chlolkiem sodu pieczone

B5 - mięs0 mięśni sandacza z askorbinianem sodu

B6 - mięso mięśni sandacza z askolbinianem sodu pieczone

B7 - mięso mięśni sandacza z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu

B8 - mięso mięśni sandacza z chlolkiem sodu i askorbinianem sodu pieczone

C1 - mięso mięśni jesiolra

C2 - mięso mięśni jesiotta pieczone

C3 - mięso mięśni jesiotra z chlorkiem sodu

C4 - mięso mięśni Iesioln z chlorkiem sodu pieczone

C5 - mięso mięśni jesiotra z askorbinianem sodu

C6 - mięso mięśni jesiolra z askorbinianem sodu pieczone

C7 - mięso mięśni jesiotra z chlorkiem sodu iaskorbinianem sodu

c8 - mięs0 mięśni jesiotn z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu pieczone

D1 - mięso mięśni karpia

02 - mięso mięśni karpia pieczone

D3 - mięso mięśni karpia z chlorkiem sodu

D4 - mięso mięśni karpia z chlorkiem sodu pieczone

D5 - mięso mięśni karpia z askorbinianem sodu

D6 - mięso mięśni karpia z askOrbinianem sodu pieczone

D7 - mięso mięśni karpia z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu

D8 - mięso mięśni karpia z chlorkiem sodu i askotbinianem sOdu pieczone

E1 - mięso mięśni pshąga

E2 - mięso mięśni pstrąga pieczone

E3 - mięso mięśni pslrąga z chlorkiem sodu

E4 - mięso mięśni pstrąga z chlorkiem sodu pieczone

E5 - mięso mięśni pstrąga z askOrbinianem sOdu

E6 - mięso mięśni psttąga z askOrbinianem sodu pieczone

E7 - mięs0 mięśni pstrąga z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu

E8 - mięso mięśni pstrąga z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu pieczone

F1 - mięs0 mięśni łososia

F2 - mięso mięśni łososia pieczone

F3 - mięso mięśni łososia z chlorkiem sodu

F4 - mięso mięśni łososia z chlorkiem sodu pieczone

F5 - mięso mięśni łososia z askorbinianem sodu

F6 - mięso mięśni łososia z askorbinianem sodu pieczone

F7 - mięso mięśni łososia z chlorkiem sOdu i askOrbinianem sodu

F8 - mięso mięśni łososia z chlorkiem sodu i askorbinianem sodu pieczone
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zantęczyszczęnia środowiska bytowania (woda) i ze-
rowania (karma), ryb nie można polecać nadmierne-
mu spoz}Tvaniu. Spozylvac więc ichnależy §le, aby
wykorzystać cenne składniki odżywcze i w takiej ilo-
ści, aby nie dopuścic do oddziaŁywania zawartychw
ntch zanięczyszczeh toksycznych na zdrowie. Taka
ocena odnosząca się do wykonanych i otrzymanych
wpików przeprow adzonych oznaczęhzawartości tok-
sycznych skażeń nttrozoamtnami jest ważnanie Ęlko
w aspekcie ochrony zdrowiakonsumenta, ale również
w wyrrriarze ekonomic znym, świadczy o bezpteczeń-
stwie zdrowotnym i podnosi atrakcyjność produktów
rybnych na rynku międzynarodowym. Mechanizm ku-
mulacji zllviązkow nitrozowych w tkankach zwierząt
j est skomplikowanym odzwierciedleniem aktualnej sy-
tuacji - stopnia skażenia środowiska, Ataltzauzyska-
nych wynikow badań wykazuje, że w łanclchu tro-
ftcznym(pokarmowym)łącznośczezdegradowanym
(skazonym chemicznie środowiskiem) przyro dntczym
bytu zw ter ząt (woda, p asza, p owietrze, gleb a) j e st wy-
kładnikiem (bilansem) takiego stanu zanie czy szczeń
mięsa ryb. Nalezy sądzić, ze dotychczasowe metody
oczy szczania ściekow komunalnych i przemysłowych,
gdzie mogą powstawać nitrozoaminy, nie usuwają
zntchĘch rwtązkow, stąd teżprzedostają się one do
wod odbiornikow, stanowiąc ich skazenie. Podatne na
nitrozowanie wolne aminokwasy, najczęściej prolina,
glicyna, alanina,walina, i aminy biologicznie czynne,
jak np. putrescyna oraz kadaweryna występujące
w mięsie, powstają też pod wpłyłvem mikroorganiz-
mów, enzymów, takwięc mogątworzyó się dimetylo-
nitrozoamina i dietylonitrozoamina. Okanlje się, ze
organizmmvierzęcy jest dobrze przystosowany do syn-
tezy nttrozwiązkow.

Chlorek sodu ma równiez właściwości hamujące
rozwój drobnoustrojów,przez co wpływa na trwałośc
mikrobiolo glczn% j ak równie ż na zaw arto ść nitrozo -

amin w produktach mięsnych. Analiza uzyskanych
wynikow wykazała wpływ: gatunku, środowiska by-
towania wodnego tżęrowaniaoruzpory roku na kształ-
towanie się zawarto ści zanteczy szczeń nitrozoamin
w doświadc zalnychpróbkach wariantowych mięsa ryb.
Dodatek chlorku sodu lub/i askorbinianu sodu oraz
proces pieczenia wpŁywają istotnie na zmianękształ-
towania się zawarto ści zanieazy szczeh nitrozoamin
w doświad czalny ch próbkach wariantowych (tab, 1 ).
Spożycie mięsaryb, mimo wysokiej zawartości skład-
ników odżywczych, nie powinno być jednak dominu-
jące w diecie, zewzględu na jednoczesnąkumulację
w nich toksycznych zanieczy szczeń środowiskowych,
jak: nitrozoaminy, rtęci, ołowiu, kadmu i polichloro-
wanych di fenyli. O znac zanie zw iązków nitro zowy ch
w zyrvno ś ci p o cho dzen ia rw ierzęce go j e st wsk azanięm
najgrożniejszych w swych skutkach biologicznych
i toksykolo gtcznych trucizn, zagrńających nie tylko
produktywn,ości biologicznej, ale równiez zdrowiu
c złowi eka t zw terząt. Wynika to z lb o c zny ch skutkóq
jakie niesie ze sobąpostęp cyłvilizacji.
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