
Medycyna Wet. 2011, 67 (11)740

Artyku³ przegl¹dowy Review

Utrwalanie ¿ywno�ci jest jednym z podstawowych
procesów stosowanych w przemy�le spo¿ywczym,
który ma przed³u¿yæ trwa³o�æ i przydatno�æ do spo¿y-
cia danych wyrobów. W ramach utrwalania stosowane
s¹ zabiegi obejmuj¹ce zahamowanie lub ograniczenie
do minimum zmian fizycznych, enzymatycznych, che-
micznych oraz wywo³anych dzia³alno�ci¹ drobno-
ustrojów.

Oprócz metod fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych utrwalania ¿ywno�ci stosowane s¹ równie¿ me-
tody niekonwencjonalne, do których zalicza siê (4, 7,
8, 18, 20): drgania d�wiêkowe i ultrad�wiêkowe, pro-
mieniowanie jonizuj¹ce, nadfioletowe oraz podczer-
wone, wysokie ci�nienie, impulsy �wiat³a, pakowanie
w atmosferze modyfikowanej, wykorzystanie opako-
wañ aktywnych oraz zmiennego pola elektrycznego.

W�ród niekonwencjonalnych metod utrwalania ¿yw-
no�ci utrwalanie radiacyjne oraz metoda wysokich ci�-
nieñ nale¿¹ do najlepiej poznanych i stosowanych ju¿
na skalê przemys³ow¹.

Badania nad zastosowaniem promieniowania joni-
zuj¹cego do utrwalania produktów rolno-spo¿ywczych
zapocz¹tkowa³o w 1895 r. odkrycie przez Roentgena
promieni X. Ju¿ w 1905 r. pojawi³ siê pierwszy patent
dotycz¹cy wykorzystania izotopu radu do zwalczania
szkodliwej mikroflory zbó¿ i ich produktów (7, 14,
16).

W latach 1971-1981 FAO (Organizacja do Spraw
Rolnictwa i Wy¿ywienia), WHO (�wiatowa Organi-
zacja Zdrowia) i MAEA (Miêdzynarodowa Agencja
Energii Atomowej) powo³a³y grupê ekspertów w celu
oceny bezpieczeñstwa spo¿ywania ¿ywno�ci podda-
nej napromienianiu. W 1976 r. komisja ta oficjalnie
uzna³a technikê radiacyjn¹ za fizyczn¹ metodê utrwa-
lania ¿ywno�ci. Ten sam zespó³ ekspertów na podsta-
wie wyników licznych badañ stwierdzi³ w 1980 r., ¿e
stosowanie promieniowania jonizuj¹cego w ca³kowi-
tej dawce nie przekraczaj¹cej 10 kGy do napromie-
niowania ¿ywno�ci jest nieszkodliwe i nie wymaga
prowadzenia dalszych badañ (4, 14, 18, 24).

W Unii Europejskiej zatwierdzone jednostki prze-
prowadzaj¹ce napromienianie ¿ywno�ci znajduj¹ siê
w 10 krajach, natomiast na ca³ym �wiecie jest ich
blisko 40. W Polsce istniej¹ tylko dwie jednostki za-
twierdzone do wykonywania zabiegów radiacyjnych
� Instytut Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie
oraz Miêdzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
w £odzi. W jednostkach tych napromienianiu podda-
je siê suszone przyprawy oraz zio³a (9, 18, 24).

Odpowiednie przepisy reguluj¹ce stosowanie me-
tody radiacyjnej do utrwalania ¿ywno�ci nakazuj¹
miêdzy innymi obowi¹zkowe znakowanie utrwalonej
w ten sposób ¿ywno�ci. W Stanach Zjednoczonych
artyku³y spo¿ywcze poddane napromieniowaniu mu-
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sz¹ byæ oznakowane umieszczonym w widocznym
miejscu (najlepiej w pobli¿u nazwy produktu) symbo-
lem Radura oraz czytelnym napisem �treated by irra-
diation� lub �treated with radiation�. W Polsce wszyst-
kie produkty utrwalone radiacyjnie i wprowadzone do
obrotu w opakowaniach jednostkowych lub produkty
zawieraj¹ce napromienione sk³adniki musz¹ byæ ozna-
kowane informacj¹ �napromienione� albo �poddane
dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego�. Taki wymóg
obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej
(6, 13, 24).

Wp³yw promieniowania jonizuj¹cego
na drobnoustroje

Wzrost wiêkszo�ci drobnoustrojów bêd¹cych przy-
czyn¹ psucia siê produktów spo¿ywczych oraz odpo-
wiedzialnych za zatrucia pokarmowe mo¿na zahamo-
waæ, wykorzystuj¹c promieniowanie jonizuj¹ce (7, 18,
24). Radomyski i wsp. (22) oraz Brewer (7) podaj¹, ¿e
dawki promieniowania w zakresie 1,0-10,0 kGy s¹
bardzo skuteczne w obni¿aniu liczby drobnoustrojów
w ¿ywno�ci (tab. 1).

Wielko�ci¹ charakteryzuj¹c¹ tzw. oporno�æ radiacyj-
n¹ patogenów jest wielko�æ dawki promieniowania
jonizuj¹cego potrzebna do redukcji 90% populacji
drobnoustrojów (redukcja o jeden cykl logarytmiczny
� 1 log � warto�æ D

10
). Charakterystyczna dla organiz-

mów jest zwiêkszaj¹ca siê wra¿liwo�æ w miarê wzro-
stu poziomu zorganizowania ¿ywego organizmu. Naj-
wy¿sz¹ radiooporno�ci¹ odznaczaj¹ siê wirusy. Do ich
inaktywacji wymagana jest dawka od kilku do kilku-
nastu kGy. Przewa¿nie s¹ to dawki nie stosowane
w przemys³owym utrwalaniu ¿ywno�ci. Wysok¹ opor-
no�æ wykazuj¹ tak¿e formy przetrwalnikowe bakterii.
Dalej, zgodnie z rosn¹c¹ wra¿liwo�ci¹, znajduj¹ siê
dro¿d¿e, ple�nie, bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujem-
ne. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest Deinococcus radio-
durans (Micrococcus radiodurans). Jest to ekstremo-
filny gatunek bakterii znany jako najbardziej oporny
na promieniowanie jonizuj¹ce organizm. Zdolno�æ ta
wynika z wyj¹tkowo wydajnego mechanizmu napra-
wy DNA (15, 23).

Obecnie przyjmowane s¹ dwie teorie wyja�niaj¹ce
mechanizm niszcz¹cego dzia³ania promieni jonizuj¹-
cych na mikroflorê. Pierwsza z nich mówi o bezpo-
�rednim dzia³aniu promieni jonizuj¹cych. Zaabsorbo-
wane przez napromieniony obiekt porcje kwantów
gamma lub elektronów uderzaj¹ we wra¿liwe miejsca
komórki. Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem
letalnym jest uszkodzenie struktury DNA, prowadz¹-
ce do hamowania syntezy materia³u genetycznego lub
te¿ nieprawid³owo�ci w czasie powstawania bia³ek
(20).

Zgodnie z drug¹ teori¹, zmiany w komórkach spo-
wodowane s¹ po�rednim dzia³aniem produktów radio-
lizy wody. Rodniki hydroksylowe i wodorowe oraz
uwodnione elektrony prowadz¹ do zmian metabolizmu
w komórkach drobnoustrojów. Najbardziej wra¿liwa
na dzia³anie promieni jonizuj¹cych jest b³ona komór-
kowa oraz DNA. W wyniku zerwania wi¹zañ w kwa-
sie dezoksyrybonukleinowym nastêpuje zniszczenie
materia³u genetycznego, wobec czego komórki trac¹
zdolno�æ rozmna¿ania siê i obumieraj¹. Napromie-
nianie przyczynia siê tak¿e do obni¿enia oporno�ci
mikroorganizmów na dzia³anie metod termicznych
i chemicznych. W zwi¹zku z tym radiacjê stosuje siê
w po³¹czeniu z innymi metodami utrwalania ¿ywno�-
ci, np. ch³odzeniem lub pasteryzacj¹ (7, 8, 18).

W przypadku grzybów zdolnych do produkcji my-
kotoksyn czê�ciowa lub ca³kowita ich inaktywacja
zale¿y od zastosowanej dawki promieniowania. Myko-
toksyny nale¿¹ do zwi¹zków odpornych na dzia³anie
promieniowania jonizuj¹cego. Wyj¹tkiem jest patuli-
na, która ju¿ pod wp³ywem 1,5-2,0 kGy traci swoje
w³a�ciwo�ci, ulegaj¹c degradacji. Phytophthora infes-
tans, patogen odpowiedzialny za zarazê ziemniaka,
wykazuje nietypow¹ radiowra¿liwo�æ. Do ca³kowitej
inaktywacji tego grzyba wystarcza ju¿ dawka 0,1 kGy,
jednak do zahamowania rozwoju wiêkszo�ci gatunków
ple�ni skuteczne s¹ przewa¿nie dawki z zakresu od
4 do 6 kGy (11). Z kolei w przypadku na�wietlania
spor Aspergillus flavus i A. parasiticus niewielkie daw-
ki promieniowania jonizuj¹cego (do 1 kGy) zwiêkszaj¹
produkcjê aflatoksyny B1 w stê¿eniu 50 razy wy¿szym

ni¿ próby kontrolne (25).
Szczawiñski i wsp. (28),

na podstawie badania wp³y-
wu promieniowania joni-
zuj¹cego na prze¿ywalno�æ
Aeromonas hydrophila
w serach pakowanych w fo-
lie z tworzyw sztucznych
stwierdzili, ¿e bakteria ta
wykazuje du¿¹ radiowra¿li-
wo�æ, zbli¿on¹ do wra¿li-
wo�ci Listeria monocyto-
genes oraz Campylobacter
jejuni. Ponadto wra¿liwo�æ
ta by³a zale¿na od sk³adu
chemicznego produktu oraz
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Tab. 1. Dawki napromieniowania stosowane do utrwalania ¿ywno�ci (7)
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od rodzaju stosowanych opakowañ. Warto�æ 6D
10

 dla
A. hydrophila w serze podpuszczkowym dojrzewaj¹-
cym, pakowanym pró¿niowo wynosi³a od 1,22 do 1,43
kGy, natomiast dla sera twarogowego mie�ci³a siê
w zakresie 0,22-0,43 kGy, przy czym ni¿szej dawki
promieniowania w obydwu przypadkach wymaga³y
produkty opakowane w torebki z folii polietylenowej
(PE), za� wy¿szej � opakowane w torebki, których
dolna warstwa wykonana by³a z folii poliamid-poli-
etylen-aluminium (PA/PE/Al), a górna z folii polia-
mid-polietylen (PA/PE).

Szulc i wsp. (29) nie zaobserwowali wp³ywu pro-
mieniowania jonizuj¹cego na zdolno�æ produkcji ente-
rotoksyny przez pa³eczki Salmonella, które prze¿y³y
zabieg napromieniowania zarówno przy dawce 100,
jak i 200 kGy.

Wp³yw promieniowania jonizuj¹cego
na sk³adniki ¿ywno�ci

Zmiany chemiczne i organoleptyczne ¿ywno�ci pod-
danej dzia³aniu promieniowania wywo³ane s¹ bezpo-
�redni¹ jonizacj¹ lub po�rednim dzia³aniem wolnych
rodników na produkty spo¿ywcze. Straty warto�ci
od¿ywczych s¹ niewielkie, a ich rozmiar zbli¿ony jest
do strat, jakie zachodz¹ podczas pasteryzacji. Zmiany
te zale¿¹ g³ównie od rodzaju ¿ywno�ci, poch³oniêtej
dawki promieniowania, obecno�ci tlenu oraz tempe-
ratury prowadzenia procesu. Straty poszczególnych
zwi¹zków s¹ wiêksze po ich wyizolowaniu, gdy¿ wów-
czas bardzo ³atwo ulegaj¹ inaktywacji. Natomiast gdy
pozostaj¹ w otoczeniu innych sk³adników, oddzia³uj¹
na siebie, tworz¹c w ten sposób wzajemn¹ ochronê.
Reaktywne wolne rodniki w poszczególnych sk³adni-
kach ¿ywno�ci mog¹ powodowaæ reakcje odrywania
protonu, reakcje redoks oraz addycje do podwójnych
wi¹zañ (8, 11, 12, 18, 23).

Wêglowodany s¹ najmniej wra¿liwe na promienio-
wanie, dlatego skutki radiacji pojawiaj¹ siê dopiero
przy dzia³aniu kilkudziesiêciu kGy. Pod wp³ywem
wysokich dawek promieniowania (> 10 kGy) skrobia
rozk³adana jest do glukozy, maltozy i dekstryn. W przy-
padku mono- i disacharydów nastêpuje destrukcja ³añ-
cucha cukrowego, zachodzi brunatnienie i wydziela
siê CO

2
 (11, 23, 26). Amour (3) podaje, ¿e pod wp³y-

wem promieniowania gamma o dawce 4 kGy nast¹pi³a
czê�ciowa degradacja polisacharydów �ciany komór-
kowej, w szczególno�ci celulozy i substancji pekty-
nowych w truskawkach.

W wyniku rozpadu wi¹zañ aminokwasów, pepty-
dów i bia³ek w�ród produktów napromieniania stwier-
dza siê obecno�æ cz¹steczek, takich jak NH

3
, H

2
, H

2
S

oraz zwi¹zków karbonylowych i amidów. Ich uszko-
dzenia s¹ podobne do tych, jakie zachodz¹ w czasie
termicznej denaturacji. Aminokwasy wykazuj¹ wiêk-
sz¹ odporno�æ na dzia³anie promieni gamma ni¿ na
strumieñ przyspieszonych elektronów. W�ród nich
najbardziej wra¿liwe na dzia³anie promieniowania s¹:
metionina, cysteina, histydyna, arginina oraz tyrozy-

na, natomiast do najbardziej odpornych aminokwasów
nale¿¹: glicyna, lizyna, kwas glutaminowy i arginina.
Pod wp³ywem radiacji zachodzi g³ównie dezaminacja
i dekarboksylacja. Silnie zapachowe zwi¹zki powsta-
j¹ na skutek rozk³adu aminokwasów zawieraj¹cych
w swoim sk³adzie grupê tiolow¹ i disiarczkow¹ (1, 13,
15, 26).

Lipidy s¹ zwi¹zkami bardzo wra¿liwymi na radia-
cjê. W wyniku promieniowania w obecno�ci tlenu
w t³uszczach zachodz¹ znaczne zmiany. Wolne rod-
niki prowadz¹ do autooksydacji, na skutek której
powstaj¹ nadtlenki, wodorotlenki oraz zwi¹zki karbo-
nylowe. Pojawia siê wówczas nieprzyjemny zapach,
charakterystyczny dla procesu je³czenia t³uszczów.
W warunkach beztlenowych powstaj¹ wêglowodory,
aldehydy, zwi¹zki polimerowe, kwasy t³uszczowe, ke-
tony oraz CO

2
, H

2
 i CO. Na skutek rozrywania wi¹zañ

estrowych w fosfolipidach pogarsza siê zapach t³usz-
czów i wzrasta ich kwasowo�æ. Najmniej odporne
na dzia³anie promieniowania s¹ t³uszcze zawieraj¹ce
wielonienasycone kwasy t³uszczowe (oleinowy, lino-
lenowy). Ujemne skutki radiolizy lipidów mo¿na zre-
dukowaæ, prowadz¹c proces bez dostêpu �wiat³a lub
w obecno�ci przeciwutleniaczy (1, 7, 11, 15, 24).

Witaminy charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem wra¿-
liwo�ci na dzia³anie promieni jonizuj¹cych. Rozmiar
ich strat w du¿ej mierze zale¿y od poch³oniêtej dawki
promieniowania. W�ród witamin rozpuszczalnych
w t³uszczach na dzia³anie promieniowania najbardziej
wra¿liwy jest tokoferol i retinol, natomiast w�ród roz-
puszczalnych w wodzie � tiamina, kobalamina, a tak-
¿e kwas askorbinowy. Najwiêksz¹ za� odporno�æ wy-
kazuje niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy oraz
witamina D (8, 11, 15, 18, 23).

Enzymy nale¿¹ do zwi¹zków ma³o wra¿liwych na
promieniowanie. Na ich odporno�æ wp³ywaj¹ miêdzy
innymi ich stê¿enie oraz budowa chemiczna. Najbar-
dziej odporne s¹ niektóre proteazy, natomiast te, któ-
rych grupy prostetyczne posiadaj¹ wi¹zania disiarcz-
kowe (-S-S-) lub metale, charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹
wra¿liwo�ci¹. Nawet po zastosowaniu du¿ych dawek
promieniowania (10-50 kGy) nie wystêpuje pe³ne za-
hamowanie specyficznej aktywno�ci wielu enzymów.
Po okresie d³u¿szego przechowywania produkty takie,
z powodu postêpuj¹cych procesów biochemicznych,
mog¹ wykazywaæ niekorzystne zmiany organoleptycz-
ne. Ponadto wysokie dawki promieniowania prowa-
dz¹ do niekorzystnych zmian sensorycznych ¿ywno�-
ci. W zwi¹zku z tym enzymy, zanim zostan¹ poddane
dzia³aniu promieni jonizuj¹cych, powinny byæ inakty-
wowane metodami termicznymi (1, 10, 15).

Wykorzystanie promieniowania jonizuj¹cego
do utrwalania przypraw oraz surowców

i produktów miêsnych
W Polsce obróbkê radiacyjn¹ stosuje siê przede

wszystkim do dekontaminacji suszonych zió³, przy-
praw i grzybów, które s¹ czêsto zanieczyszczone pato-
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genami, takimi jak: Salmonella ssp., Bacillus cereus
i Clostridium perfringens. Do tej pory nie opracowa-
no skutecznej metody wyja³awiania, która zapewnia-
³aby zachowanie mocy przypraw i ich pierwotnego
wygl¹du (9, 32). Kêdzia (16) podaje, ¿e w surowcach
zielarskich pod wp³ywem promieniowania 10 kGy nie
zmieni³a siê zawarto�æ sk³adników biologicznie ak-
tywnych, takich jak: olejki eteryczne, alkaloidy, zwi¹z-
ki antrachinonowe, antocyjany, glikozydy nasercowe
i fenolowe, saponiny triterpenowe i flawonoidy. Jedy-
nie w przypadku garbników odnotowano wzrost ich
zawarto�ci od poziomu 2,8% do 14,5%. Autor ten (16)
stwierdzi³ równie¿, ¿e przy zastosowaniu dawek od
1 do 10 kGy skutecznie zmniejszono zanieczyszcze-
nie surowców zielarskich i przyprawowych bakteria-
mi tlenowymi, grzybami dro¿d¿oidalnymi, a tak¿e za-
rodnikami grzybów ple�niowych.

Migda³ (19) bada³ dzia³anie dawki 5 kGy promie-
niowania jonizuj¹cego na 12 ró¿nych przypraw. Dla
papryki zielonej i czerwonej, majeranku, oregano, ziela
angielskiego, natki selera, cz¹bru oraz tymianku daw-
ka 3 kGy efektywnie obni¿y³a ogóln¹ liczbê bakterii
beztlenowych przetrwalnikuj¹cych, Escherichia coli,
a tak¿e ple�ni. W przypadku pieprzu do eliminacji
bakterii mezofilnych konieczne by³o zastosowanie
dawek z zakresu 3,8-4,7 kGy. Przy wysokim zanie-
czyszczeniu drobnoustrojami niezbêdne s¹ dawki po-
wy¿ej 10 kGy, które umo¿liwiaj¹ zmniejszenie tego
rodzaju zanieczyszczenia do wymaganego poziomu.
W zwi¹zku z tym nieliczne pañstwa (w tym USA)
pozwalaj¹ stosowaæ dawki przewy¿szaj¹ce 10 kGy (7).

Spo�ród wszystkich ga³êzi przemys³u ¿ywno�cio-
wego, najbardziej uzasadnion¹ potrzebê udokumen-
towania bezpieczeñstwa swoich wyrobów ma przemys³
miêsny. Surowe miêso ³atwo ulega zepsuciu (rozk³a-
dowi). Czas jego przechowywania jest ograniczony,
g³ównie ze wzglêdu na rozwój mikroflory bakteryj-
nej. W wyniku redukcji mikroflory, zarówno saprofi-
tycznej, jak i patogennej, obecnej w miêsie zastoso-
wanie promieniowania jonizuj¹cego mo¿e znacz¹co
przed³u¿yæ jego trwa³o�æ. W Stanach Zjednoczonych
utrwalanie metod¹ radiacji jest dopuszczone równie¿
do miêsa drobiowego, wo³owego, wieprzowego, jag-
niêcego oraz koziego, które nie zosta³y poddane ob-
róbce termicznej (18, 24).

Wielu autorów (17, 18, 22) twierdzi, ¿e �rednie daw-
ki promieniowania (1-10 kGy) nie zmieniaj¹ w³a�ci-
wo�ci organoleptycznych miêsa wieprzowego przecho-
wywanego przez 14 dni w warunkach ch³odniczych.
W przypadku kotlecików z wo³owiny (21) poddanych
radiacji by³y one oceniane nawet jako bardziej soczy-
ste w porównaniu z kotlecikami nie poddanymi na-
promienianiu. Jednak Brewer (7) podaje, ¿e w miêsie
poddanym napromienianiu mo¿e wyst¹piæ nieswoisty
zapach, opisywany jako zapach �zgni³ego jaja�, �s³od-
ki�, �krwisty�, �spalenizny�, �siarki�, �metaliczny� czy
te¿ �w¹trobowy�. Powstanie lotnych zwi¹zków odpo-
wiedzialnych za taki w³a�nie zapach jest spowodowa-

ne oddzia³ywaniem promieniowania na cz¹steczki bia-
³ek oraz lipidów.

Dawka promieniowania o warto�ci 3 kGy wystar-
cza do obni¿enia liczby pa³eczek Salmonella w miê-
sie wo³owym, wieprzowym i drobiowym do poziomu
nie stwarzaj¹cego zagro¿enia dla zdrowia cz³owieka.
Przyczynia siê tak¿e do ok. 2-krotnego wyd³u¿enia
okresu trwa³o�ci tych miês. Szczawiñska i wsp. (27),
w wyniku traktowania tak¹ dawk¹ miêsa wieprzowe-
go zaka¿onego S. Typhimurium i S. choleraesuis, miêsa
wo³owego zaka¿onego S. dublin i S. Typhimurium oraz
drobiu zaka¿onego S. gallinarum zaobserwowali re-
dukcjê tych bakterii w ilo�ci ok. 3,8-7,1 cykli logaryt-
micznych.

W przypadku innego, gro�nego dla zdrowia i ¿ycia
ludzkiego patogenu, którym jest Escherichia coli
O157:H7, dzia³anie promieniowania 1 kGy zmniejszy-
³o liczbê tych bakterii w mro¿onych tuszach wo³owych
o 4 cykle logarytmiczne. Przeszkolony zespó³ panelo-
wy, oceniaj¹cy wyroby przygotowane z tej wo³owiny,
nie stwierdzi³ negatywnego wp³ywu radiacji na wy-
ró¿niki jako�ci sensorycznej (5).

W badaniach Vural i Aksu (30) nad wp³ywem pro-
mieniowania jonizuj¹cego na niegotowane miêsne
klopsy uzyskano eliminacjê bakterii z grupy coli po
zastosowaniu 2 kGy, a Staphylococcus aureus � 7 kGy.
Ponadto stwierdzono, ¿e promieniowanie nie przyczy-
nia siê do powstawania zmian w zawarto�ci wolnych
kwasów t³uszczowych. W przypadku fermentowanych
kie³bas ju¿ dawka 1 kGy jest wystarczaj¹ca do elimi-
nacji dro¿d¿y oraz bakterii Clostridium redukuj¹cych
siarczyny. Ilo�æ bakterii z grupy coli i ple�ni zosta³a
obni¿ona do poziomu poni¿ej wykrywalno�ci po za-
stosowaniu dawki 2 kGy, natomiast S. aureus i bakte-
rii kwasu mlekowego po aplikacji 3 kGy (31).

Al-Kahtani i wsp. (2) badali wp³yw promieniowa-
nia gamma (1,5-10 kGy) na tilapiê i hiszpañsk¹ ma-
krelê. W napromienianych rybach odnotowali ni¿sz¹
produkcjê ca³kowitego azotu lotnych zasad amono-
wych (N-LZA) w porównaniu do prób kontrolnych.
Radiacja spowodowa³a tak¿e wzrost zawarto�ci kwa-
su tiobarbiturowego oraz obni¿enie ilo�ci niektórych
kwasów t³uszczowych. Straty tiaminy by³y zauwa¿al-
ne w dawce powy¿ej 4,5 kGy, podczas gdy na rybofla-
winê nie wywiera³y ¿adnego wp³ywu. Zawarto�æ alfa
i gamma tokoferoli w przypadku tilapii oraz alfa, beta,
gamma i delta tokoferoli u makreli zmniejsza³a siê wraz
ze wzrostem dawki promieniowania.

Podsumowanie
Promieniowanie jonizuj¹ce jest jedn¹ z nowych

metod utrwalania ¿ywno�ci. Proces ten, podobnie jak
gotowanie czy mro¿enie, mo¿e wywo³ywaæ niewiel-
kie zmiany chemiczne i sensoryczne ¿ywno�ci, powo-
dowane wra¿liwo�ci¹ witamin czy te¿ lipidów na dzia-
³anie promieniowania jonizuj¹cego. Najwiêksz¹ zale-
t¹ stosowania radiacji jest zapewnienie bezpieczeñstwa
mikrobiologicznego tak utrwalanej ¿ywno�ci. Za sto-
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sowaniem tej metody utrwalania ¿ywno�ci przemawia-
j¹ równie¿ niskie koszty � w Stanach Zjednoczonych
koszt ten wynosi �rednio 2-10 centów/kg, w Unii Eu-
ropejskiej � 5-15 eurocentów/kg, natomiast w Polsce
� 10-20 gr/kg produktu.

Pomimo du¿ej efektywno�ci procesu stosowanie
radiacji jest ograniczone, g³ównie ze wzglêdu na brak
akceptacji tej metody ze strony konsumentów. Nieuza-
sadniony czêsto strach przed kontaktem z tak utrwa-
lon¹ ¿ywno�ci¹ wynika z nieznajomo�ci przebiegu
procesu napromieniania. Niepokój mo¿e byæ tak¿e
wywo³any kojarzeniem napromieniowania ze ska¿e-
niem radioaktywnym. Brak informacji jest przyczyn¹
mylnego przekonania o szkodliwo�ci produktów pod-
danych radiacyjnej obróbce, dlatego w celu zmniej-
szenia obaw spo³eczeñstwa wymagana jest jego ci¹g-
³a edukacja.

Pi�miennictwo
1.Ahn D. U.: Production of volatiles from amino acid homopolymers by irra-

diation. J. Food Sci. 2002, 67, 2565-2570.
2.Al-Kahtani H. A., Abu-Tarboush H. M., Bajaber A. S., Atia M., Abou-

-Arab A. A., El-Mojaddidi M. A.: Chemical changes after irradiation and post-
irradiation storage in tilapia and spanish mackerel. J. Food Sci. 1996, 61,
729-733.

3.Amour J., Gosselin C., Arul J., Castaigne F., Willemot C.: Gamma-radiation
affects cell wall composition of strawberries. J. Food Sci. 1993, 58, 182-185.

4.Anon.: Food irradiation: a technology wasted or simply unwanted. Food Eng.
Ingred. 2008, 33, 16-19.

5.Arthur T. M., Wheeler T. M., Shackelford S. D., Bosilevac J. M., Nou X.,
Koohmaraie M.: Effect of low-dose, low penetration electron beam irradia-
tion of chilled beef carcass surface cuts on Escherichia coli O157:H7 and
meat quality. J. Food Protect. 68, 666-672.

6.Bibek R.: Fundamental food microbiology. CRC Press Boca Raton, London,
New York, Washington 2004, 507-514.

7.Brewer M. S.: Irradiation effects on meat flavour: A review. Meat Sci. 2009,
81, 1-14.

8.Crawford L. M., Ruff E. H.: A review of the food safety of cold pasteuriza-
tion through irradiation. Food Cont. 1996, 7, 87-97.

9.Dzwolak W.: Radiacyjna obróbka ¿ywno�ci � kierunki zastosowania. Przem.
Spo¿. 2010, 64, 35-38.

10.Farkas J.: Irradiation for better foods. Trends Food Sci. Technol. 2006, 17,
148-152.

11.Fiszer W.: Promieniowanie jonizuj¹ce szans¹ trwa³ej i zdrowej ¿ywno�ci.
Wyd. PTT¯ � Oddz. Wielkopolski, Poznañ 1992, 3-19.

12.Fox J. A.: Influences on purchase of irradiated foods. Food Tech. 2003, 57,
34-37.

13.Gralik J., Warchalewski J. R.: Mo¿liwo�ci wykorzystania promieniowania
jonizuj¹cego w przemy�le spo¿ywczym. Przem. Spo¿. 1999, 53, 31-34.

14.Janowicz M.: Wykorzystanie promieniowania jonizuj¹cego w technologii
¿ywno�ci. Przem. Spo¿. 2006, 60, 30-37.

15.Jay J. M., Loessner M. J., Golden D. A.: Modern food microbiology. Sprin-
ger-Verlag, London 2005, 372-394.

16.Kêdzia B.: Sposoby zmniejszania zanieczyszczeñ mikrobiologicznych w su-
rowcach zielarskich. Cz. II. Wiad. Zielarskie 1998, 40, 23-26.

17.Mattison M. L., Kraft A. A., Olson D. G., Walker H. W., Rust R. E., James
D. B.: Effect of low-dose irradiation of pork loins on the microflora, sensory
characteristics and fat stability. J. Food Sci., 51, 284-278.

18.Midgley J., Small A.: Review of new and emerging technologies for red meat
safety. Meat and Livestock Australia 2006, ABN 39 081 678 364, 31-32.

19.Migda³ W.: Jako�æ mikrobiologiczna przypraw zio³owych dekontaminowa-
nych radiacyjnie. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznañ 1999, z. 156.

20.Molenda J.: Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania ¿ywno�ci. Medy-
cyna Wet. 2007, 63, 1016-1020.

21.Murano P. S., Murano E. A., Olson D. G.: Irradiated ground beef: sensory
and quality changes during storage under various packaging conditions.
J. Food Sci. 1998, 63, 548-551.

22.Radomyski T., Murano E. A., Olson D. G.: Elimination of pathogens of
significance in food by low dose irradiation: a review. J. Food Protect. 1994,
57, 73-86.

23.Rahman M. S.: Handbook of food preservation. CRC Press, Boca Raton,
London, New York, Washington 2007, 761-782.

24.Satin M.: Use of irradiation for microbial decontamination of meat: situation
and perspectives. Meat Sci. 2002, 62, 277-283.

25.Schindler A. F., Abadie A. N., Simpson R. E.: Enhanced aflatoxin production
by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus after gamma irradiation of
the spore inoculum. J. Food Protect. 1980, 43, 7-9.

26.Smith J. S., Pillai S.: Irradiation and food safety. Food Technol. 2004, 58,
48-55.

27.Szczawiñska M., Szczawiñski J., Szulc M.: Wp³yw napromieniowania na prze-
¿ywalno�æ pa³eczek Salmonella w ch³odzonym miêsie. Medycyna Wet. 1982,
38, 655-658.

28.Szczawiñski J., Stañczak B., Pêconek J.: Wp³yw promieniowania jonizuj¹-
cego na prze¿ywalno�æ Aeromonas hydrophila w przetworach mlecznych.
Medycyna Wet. 2002, 58, 368-370.

29.Szulc M., Pliszka A., Pêconek J.: Wp³yw napromieniowania pa³eczek Sal-
monella promieniami X na wytwarzanie enterotoksyny. Medycyna Wet. 1982,
38, 652-655.

30.Vural A., Aksu H.: Effect of gamma irradiation on microbiological and
physico-chemical quality of meatballs. Medycyna Wet. 2006, 62, 1011-1015.

31.Vural A., Ciftcioglu G., Aksu H.: Effect of gamma irradiation on microbio-
logical quality of fermented sausages. Medycyna Wet. 2007, 63, 425-427.

32.Weber H.: Technologien für sichere produkte. Fleischwirtschaft 2003, 7,
33-36.

Adres autora: dr in¿. El¿bieta Haæ-Szymañczuk, ul. Nowoursynowska
159C, 02-776 Warszawa; e-mail: elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl


