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The investigations revealed the clear influence of smoking on the increase of nitrozoamines in beef, and the
effects of scótding on their decrease. Adding sodium chloride to the meatin the,,form of brine caused a]reduc:
tion in the nitrozoamine contents as compared to meat without additives. Meat curing with sodium nitrite
considerably incrćased its level of sŁort-cńained nitrozoamines, i.e. DMNA and DENA. NitroŻOaminę content
in cured meat may be decreased considerably by adding sodium ascorbate to the bńne. 
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Azotany i azoty ny mo gą byc prekurs orami kanc ero -
gennych nttrozwlązków, zwanych nitrozoaminami,
które odgrywają istotnąrolę w powstawaniu nowotwo-
rów. Naj silniej sze działanię rakotwórcze wykazuj ą
dimetyloni tr ozo amtna (DMNA) i di etylonitrozo ami-
na (DENA) (1,4, 6).

Nitrozoaminy tworzą się w środowisku słabo kwa-
śnym w reakcji pomiędzy azotynem sodu a zwtązka-
mi obecnymi w środkach spożywczych, takimi jak:
białka, peptydy, aminokwasy, aminy (7).W złożonym
środowisku produktu żywnościowego trudno jest okre-
ślićjednak rolę różnych czynników w reakcji nitrozo-
wania. Z pr ze glądup i śmiennictwa wynika, że najw aż-
niejszymi są: stęzenie wolnego azotynu, temperatura
procesu, stężenie jonów wodorowych, wędzenie i do-
datki funkcj onalne do żywnoś ci (4, 5 , 6, 1).

Wpływ dodatków funkcj onalny ch oraz temperatury
procesu produkcyjnego zostały już omówione w opla-
cowaniu ( 1 4, 1 5 ). Na temat wpływu azotynow na two-
rzenie w mięsie i produktach mięsnych nitrozoamin
istnieje wiele publikacji (1, 2,4-6). Niewiele jest na-
tomiast publikacji na temat wpłyłvu wędzenia na po-
wstawanie nitrozoamin (1 1, I7, 18, 2I, 23).

Dym wędzarnlczy powstaje w wyniku wymiesza-
nia się zpowietrzem gazowych, ciekłych ibardzo roz-

drobnionych stałych produktow pyrolizy drewna.
Mimo licznych badań nie jest dokładnie znany skład
jakościowy i ilościowy dymu. Jest on zresztąbardzo
znrienny lzależy od wielu czynników. Do najważniej-
szy ch z ntch należą: sp o s ób w ytw ar zani a dymu, gatu-
nek drewna, szybkość przepływu powietrza w strefie
żaru orazwilgotność zrębków lub kloca. Związkiwy-
stępujące w dymie można ogólnie podzielić na nastę-
pujące grupy: kwasy organiczne (nienasycone, keto- i
hydrokwasy, heterocykliczne), związkl karbonylowe
(nasycone i nienasycone), aromaty czl7e, z grupą feno-
l ową i karb oksylo w ą zw tązki fenolowe ( siringo 1, gwa-
jakol, krezol), zasady organiczne (pirydyna) izwiązki
obojętne (nasycone i nienasycone alkohole, węglowo-
dory aromatyczne i policykliczne, estry i etery) (12,
13, żż). Duża ilość zwtązkow powstających podczas
wytwatzania dymu, może mieć wpływ na tworzenie
nitrozoamin w wyrobach mięsnych w czasie wędze-
nia. Walker i wsp. (23)lważają że wynikato zmożIi-
wości nitrozowania amin pod wpływem tlenku azottt
znajdującego się w dyrnie wędzarniczym. Naprzykład
ok. 10% tlenku azottl znajdującego się w dymie jest
absorbowanęprzęzryby w czasie wędzenia. Duże ilo-
ści dietylonitrozoaminy wykryto w wędzonym mięsie
(3, i1). W szynce wędzonej i gotowanej stwierdzono



średnio 0,4 p"glkg, DMNA i0,6 p,glkgDENA (17), W
rybach wędzonych oznaczono DMNA w zakresie od
0,1 do l0,5 pglkg, a DENA-),2 p"glkg.Inni autorzy
(2I) uważają że dymwędzarniczy możebyć źrodłem
nttr ozotiazo l i dyny. We dług S ikorskie go ( 1 8 ) pro duk-
ty żywnościowe peklowane i wędzone mogązawierac
w 1 g od kilku do kilkudziesięciu nanogramów zwląz-
ków N-nitrozowych.

Badania wykazały, iz osoby pracujące w przemyśle
mięsnym są bardziej narażonę na nowotwory krwi i
układu chłonnego. Naukowcy lważają że dzieje się
tak dlatego,iżmająone do czynieniazę środkami kon-
serwującymi żywność.

Celem badań było określenie wpĄ,łvu procesu pa-
rzenia oraz wędzenia i parzenia, jak również wybra-
nych dodatkow funkcjonalnych na ilośc nitrozoamin
w szynce wołowej.

Materiał imetody
Badania przeprowadzano na mięśniach wołowych prze-

znaczanychdo produkcji szynek. Mięśnie dzielono na dwa-
naście grup, które oznaczono literami od A do L. Zkażdej
z grup pobierano reprezentatywną próbkę (ok. 1 kg), roz-
drabniano w wilku przez siatkę o średnicy oczek 2 mm i
homogenizowano oraz oznaczano ilośc nitrozoamin. Sta-
nowiĘ one próby kontrolne, W każdej z grup wykonl.wa-
no rózne warianty doświadczeń.

Mięśnie nastrzykiwano solanką o następującym składzie:
sól kuchenna- 16 kg, azotyn sodu - 0,08 kg, askorbinian
sodu 0,225 kg, almina (fosforany) - 1,5 kg, woda 82,195
kg. W zależnośct od wariantu doświadczenia z solanki eli-
minowano dany składnik i uzupełniano jej skład do 100 kg
wodą. Stosowano 20oń nastrzyk do mięśni. Po nastrzyku
mięśnie poddawano masowaniu w cykh,40l20 mln.Łączny
czas masowania wynosił B godz. Po masowanfu,zkażdego
wariantu doświadczenia pobierano reprezentatl.wne próby
i dalej ze wszystkimi próbami postępowano podobnie.

Wędzenie i parzenie przeprowadzano w komorze wę-
dzamiczo -p ar ze lni cz ej Ępu Atmo s. Próby wę dzono dymem
gorącym o temp. 70"C. Parzenie przeprowadzano w tem-
peraturze 75"C do osiągnięcia w środku geometrycznym
szynki temp. 68'C. Przed wędzeniem próby byĘ podsu-
szane w temperaturze 50"C.

Zaw artość nitrozoamin (dimetylonitrozoaminy - DMNA
i dietylonitrozoaminy DENA) w mięsie oznaczano mę-
todą Pancholy' ego ( 1 0) dostosowaną do oznaczania nitro-
zoamin w mięsie i przetworach mięsnych przezScanl,anai
Ryesa (16, l'7). Do oznaczeń zastosowano chromatograf
gazory firmy Perkin-Elmer, F-21, który był wyposazony
w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), kolumnę me-
talową o długości ż m i przekroju wewnętrznym 4 mm,
wypełnioną 50ń Carbovax'em 1500 na chromosorbie G 60/
/80 mesh. Analizowano 5 pl zagęszczonego destylatu w
temperaturach: kolumny 110"C i komory wtryskowej
250"C. Gazęm nośnym był azot o przepĘwie 40 ml/min.
Granica wykrywalności dla DMNA i DENA wynosiła
0,2 p,glkg próbki. Ilo ś ciową i j ako ściową interpretacj ę chro-
matogramów dokonywano przez porównanie z chromato-
gramami wzorcowych roztworów N-nitrozoamin.

Wyniki i omówienie

Srednie zawaftości nitrozoamin w badanym mate-
riale podano w tab. 1 . Natomiast na ryc. 1 i tab. 2 przed-
stawiono procentowe zmiany ilości nitrozoamin w
mięsie wołowym, wporównaniu do prób kontrolnych
przyjętych za sto procent, w zalężności od warianfu
doświadczenia.

Poddanie mięsa wołowego parzeniu spowodowało
znrniejszenie ilości nitrozoamin w stosunku do próby
kontrolnej o: DMNA 38,Io^ i DENA 3],9o/o (wariant
A,). Wędzenie mięsa zwiększyło ilość nitrozoamin o:
D1VINA 2I,Ioń i DENA 20,60/o (wariantA,). Poddanie
natomiast mięsa wędzeniu i następnie parzeniu spo-
wodowało zmniejszenie ilości nitrozoamin o: DMNA
6.6%oi DENA 6.8% (wariant A,).

W mięsie poddanym ż0o/o nistrzykowi solanką za-
wierającą tylko NaCl, oprócz zmniejszenia stężenia
nitrozoamin w wyniku samego nastrzyku o ok. 16%o,

zaobser-wowano także wpływ na poziom nitrozoamin
s amej soli. Łączne obniżenie zaw artości nitrozoamin,
w porównaniu do próby kontrolnej, wyniosło: DMNA
l8,2oń i DENA 19,Ioń (wariant Bl). W szynce parzo-
nej wyprodukowanej ztego mięsa stwierdzono zmniej-
szenie ilości nitrozoamin o: DMNA o 54,70ń i DENA
o 54.80ń (wariant B,), zaś w uwędzonej, wzrost za-
wartości nitrozoamiń wyniósł tylko: DMNA 0,9oń i
DENA 0,8% (wariant B,). Wędzenie i parzenie szyn-
ki spowodowało zmniejszenie ilości nitrozoamin o:
DMNA 36,20ń i DENA 36,50ń (wariant Bo). BiorĄc
więc pod uwagę rozcięnczęnie nitrozoamin w wyniku
nastrzyku solanki, wędzenie spowodowało wzrost ilo-
ści nitrozoamin, a parzenie znacznę ich zmniejszenie.

Wprowadzenie do mięsa askorbinianu sodu rozpusz-
czonego w wodzie, spowodowało obniżenie ilości ni-
trozoamin w mięsie, w porównaniu do próby kontrol-
nej o: DMNA 2I,9oń i DENA 22,0% (wariant C,). Sąm-
ka parzona wyprodukowana z tego mięsa, zawierńa
mniej nitrozoamin o: DMNA 52,0Yo i DENA 5I,4oń
(wariant C,), a poddana tylko wędzeniu mniej o: DMNA
3,4oń i DENA 2,9oń (wartant C-,). Natomiast wędzenie,
a następnie pa:rzęntę spowodowało obniżenie nitrozo-
amin o: DMNA 35,8Yo i DENA 34,]oń (wariant C.,).

W mięsie z dodatkiem wielofosforanów stwierdzo-
no wzrost ilości nitrozoamin w stosunku do próby
kontrolnej o: DMNA ] ,]o/o i DENA 7 ,5oń (wartant D,),
a w szynce parzonej wyprodukowanej z tego mięsa
nastąpiło zmniejszentę zawartości nitrozoamin o:
DMNA 30,7Yo, a DENA 30,4o/o (wariant D,). Wędze-
nie mięsa z dodanymi do niego uprzednio Tosforana-
mi, wpłynęło na zwiększenie ilości nitrozoamin o:
DMNA 39,3Yo i DENA 36,30ń (wariant D.), a wędze-
nie i następnie parzenie, spowodowało zmniejszenie
ilości nitrozoamin w stosunku do próby kontrolnej o:
DMNA 5,4Yo i DENA 7,4oń (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 50,40ń i DENA o 5I,3oń (wa-
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Tab. l. średnie zarvartości nitrozoarnin (pm/kg) rł,mięsie rvołollym surowym zvdŹca,z uŻl'cienr dodatkórv funkcjonaln-"'ch o

różnoroclnym zestawie nastrz.vku lv procesachl peklowania, pasieryzacji - parzenia oraz lvędzenia i PasterYzacii - Parzenia
(n :21)

6,1

6,5

5,6

5,4

23,4

23,0

28,2

27,4

27,1

13,1

12,8

13,8

11,7

12,3

5,4

5,3

4,9

3,2

3,3

1 6,4

16,1

1 6,0

16,3

16,4

13,4

13,2

13,2

13,0

12,3

11,7

11 ,6

11 ,5

12,3

11 ,5

0,73

0,49

0,81

0,60

2,51

1 ,99

1 ,37

2,g7

1,84

1,59

1,21

0,81

1 ,37

0,98

0,64

0,67

0,40

0,51

0,36

1,93

2,87

2,11

3,65

2,61

1,88

1 ,16

0,75

1,48

0,93

1,44

1 ,30

0,98

1,71

1,40

1,27

0,61

1,21

0,94

1,6]

1,34

0,88

2,04

1,26

1 ,19

0,90

0,48

1 ,14

0,77

1,26

1,29

0,81

1,63

1,12

2,04

3 ,05

2,23

3,78

2,88

1,86

1,12

1,06

1,51

0,97

1,12

0,97

0,71

,1,23

1 ,10

11 ,3

8,8

8,E

9,0

16,5

16,2

19,1

2g,0

19,5

9,1

8,8

7,6

9,1

9,1

1 0,8

10,2

10,0

10,0

1 0,1

1 6,4

16,3

16,2

16,1

17,5

15,2

14,6

20,6

15,1

14,6

8,4

8,1

7,8

8,1

8,4

11 ,98

7,44

14,45

11 ,16

10,73

8,68

4,85

10,82

6,81

12,11

9,45

5,89

11 ,76

7,91

11 ,80

12,68

8,21

16,08

1 0,93

11 ,80

17,86

13,18

22,43

1 5,92

13,97

8,78

5,67

11 ,43

7 ,54

12,31

11 ,15

8,49

13,92

12,15

11,22

6,95

13,59

10,48

10,12

8,27

4,58

10,21

6,46

13,08

10,22

6,28

12,64

8,40

11,74

12,65

8,14

16,36

11 ,11

12,48

18,77

13,7 4

23,5Ą

1 6,43

12,28

7 ,70

5,16

10,02

6,66

13,37

12,01

9,1 3

15,09

13,03

A - surowe

A,, - parzone

A, - surowe wędzone

A, - wędzone parzone

B - surowe

B, - solone

B, - patzone

B, - surowe solone + wędzone

Bo - wędzone parzone

C - sutowe

C, - z askorbinianem sodu

C, - Farzone

C, - surowe z askorbinianem sodu + wędzone

Cn - wędzone parzone

D - surowe

D, - z wielolosloranami

D, - Farzone

D, - sulowe z wielofosloranami + wędzone

Do - wędzone parzone

E - surowe

E,-zazolynemsodu

E, - parzone

E, - surowe z azotynem sodu + wędzone

En - wędzone palzone

F - surowe

F,, - solone + askorbinian sodu

F, - Farzone

F, - surowe solone + askorbinian sodu + wędzone

Fo - wędzone parzone

G - surowe

G, - solone + wielolosforany

G, - Farzone

G, - surowe solone + wieloloslorany + wędzone

Go - wędzone parzone



c.d. tab. 1.

riant E'), a w szynce parzonej wytworzonej z tego
mięsa śtwierdzono wzrost: DMNA o I0,Ioń i DENA
o II,7oń (wariant E,). Wędzenie szynki z dodanymi
uprzednio azotynaint spowodowało bardzo duży
wzrost zawartości nitrozoamin mianowicie: DMNA o
88,60/0 i DENA o 90,Ioń (wariant E,), a wędzenie i
następnie parzenie, zwiększyło zaw artośc nitrozoamin
w stosunku do próby kontrolnej o: DMNA 3I,6oń i
DENA 34.9% (wariant E,).

Nastrzyk mięsa solankĘ z askorbinianem sodu, w
porównaniu do mięsa nastrzykniętego samą solanką
spowodował zmniejszenie ilości nitrozoamin. W od-
niesieniu do proby kontrolnej, ilość ich obniżyła się o:

DMNA 3] ,3oń i DENA 37,IYo (wariant F,), a w szyn-
ceparzonej wyprodukowanej ztego mięsa: DMNA o
58,0oń i DENA o 59,4oń (wariantFr). Wędzenie szyn-
ki solonej z dodatkiem askorbinianu sodu obniżyło
ilość nitrozoamin o: DMNA I8,4oń i DENA I8,2Yo
(wariant F,), a wędzenie i następnie paruenie spowo-
dowało zmniejszenie zawartości nitrozoamin w sto-
sunku do próby kontrolnej o: DMNA 45,80ń i DENA
46,0o^ (wariant F.).

Wprowadzenie do mięsa solanki z dodatkiem wie-
lofosforanów, w porównaniu do próby kontrolnej, spo-
wodowało obniżenie poziomu nitrozoamin w mięsie:
DMNA o I0,2oń i DENA o 9,4oń (wariant G,), a w



Tab.2. procentowe zmiany ilości nitrozoamin w mięsie wołowym w porównaniu

do próby zerowej w zależności od wariantu doświadczenia

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

solanką z dodatkiem wielofosfora-
nów zwiększyło ilość nitrozoamin o:

DMNA I2,0oń i DENA 13,Ioń (wa-
riant G,). a wędzenie i następnie pa-
rzenie Źmniejszyło zawartość nitro-
zoamin w stosunku do próby kontrol-
nej o: DMNA ż,5o^ i DENA 1,3%
(wariant G,).

Nastrzykilięcie mięsa solanką za-

azoĘnu sodu zwiększyło ilośó nitro-
zoamin o: DMNA 67,5oń i DENA
67,Io/o (wariant Ęr), u wędzenie i
następnie parzentÓ, spowodowało
zwiększenie zawartości nitrozoamin
w stosunku do próby kontrolnej o:

DMNA 24,]Yo i DENA 24,6Yo (wa-
riant H.).

200

Warianty doświadczenia
r DMNA E DENA

Ryc. 1. procentowe zmiany ilości nitrozoamin w mięsie wołowym w porównaniu do próby zerowej w zaleŻnoŚci od wariantu

doświadczenia

zmniejsze_ Dodanie askorbinianu sodu do solanki zawierającej
i DEŃA o NaCl i wielofosforany wpĘnęło, w stosunku do próby

trzykniętej kontrolnej, nazmniejszenie ilości nitrozoamin w mię_



sie: DMNA o 2I,0oń i DENA o 2I,Ioń (wariant I,), a
w szynce parzonej wyprodukowanej z tego mięsa:
DMNA o 40,00ń i DENA o 39,90ń (wariant Ir), We-
dzenie szynki nastrzykniętej solank ą zaw ier ającą
askorbinian sodu i wielofosforany zmntejszyło ilośc
DMNA o 6,Ioń a DENA o 5,9oń (wariant I.), a wędze-
nie i następnie parzente obniżyło zawartośc nitrozo-
amin w stosunku do próby kontrolnej o: DMNA 23,00ń
i DENA 25,]Yo (wariant Io).

Nastrzyknięcie mięsa solanką zawieraj ąc ą askorbi-
nian sodu i azotyn sodu spowodowało, w odniesieniu
do próby kontrolnej, zwiększenie ilości nitrozoamin
w mięsie: DMNA o I3,0%o i DENA o I3,Ioń (wa-
riant J,), a w szynce parzonej
mięs a, zmntejszenie zawarto ś
16,80^ i DENA 16,00ń (warianty J,). Wędzenie szynki
nastrzykniętej soloną z dodatkień askorbinianu sodu
t azotynl sodu zwiększyŁo znacznie ilośó DMNA, a
mianowicie o 37,IYo i DENA o 38,2oń (wariant J,), a
wędzenie i następnie parzenie spowodowaŁo, że po-
ziom zuwattości nitrozoamin w szynce był mniejszy
niz w próbie kontrolnej o: DMNA 5,6oń |DENA 9,5%
(wariant J.).

Wprowadzenie do mięsa solanki z dodatkiem wie-
lofo sforanów i azotynu sodu wpĘnęło, w porównaniu
do próby kontrolnej, na zwiększenie ilości nitrozoamin
w mięsie: DMNA o 36,90ń i DENA o 40,80ń (wariant
K,), a w szynce.parzonej wyprodukowanej z tego mię-
sa, zmniejszenię zawartości nitrozoamin o: DMNA
4,2Yo i DENA 2,0oń (wariant K,). Wędzenie szynki
nastrzykniętej solanką zaw ier ajĄcą wielofo sforany i
azotyn sodu zwiększyło znacznie ilość nitrozoamin, a
mianowicie o: DMNA 7I,3o^ i DENA 69,5oń (wariant
Kr), a wędzenie i następnie parzenie obniżyło zawaT-
tość nitrozoamin, przy czym była ona dalej większa
niż w próbie kontrolnej o: DMNA 34,90ń i DENA
33,50ń (wariant Ę).

Dodanie do wyżej podanego składu solanki askor-
binianu sodu spowodowało, w odniesieniu do próby
kontrolnej, wzrost poziomu nitrozoamin w mięsie:
DMNA o 23,20ń i DENA o 23,Ioń (wariant L,), a w
szynce parzonej wyprodukowanej ztego mięsa zmniej-
szenie ilości nitrozoamin: DMNA o J,9oń i DENA o
7,5oń (wariant L,). Wędzenie szynki nastrzykniętej
s olanką zaw ier ajĄc ą askorb ini an s odu, wielo fo s fora-
ny i azotyn sodu zwiększyło ilość nitrozoamin o:
DMNA 48,70ń i DENA 48,2Yo (wariant L.,), u wędze-
nie i następnie parzenie obniżyło zawartóść nitrozo-
amin, ale poziom ich był większy niż w próbie kon-
trolnej o: DMNA I6,7Yo i DENA 17,Ioń (wariant Lo).

Uzyskane w badaniach rezultaty potwierdzają ob-
serwacje innych autorów (8, 20), odnośnie tendencji
zwiększania się ilości nitrozoamin w mięsie przy do-
datku azotynu podczas peklowania oraz znacznego
działania hamującego askorbinianu sodu na nitrozo-
aminy (20). Polega ono prawdopodobnie na wiązaniu
N2O i usuwaniu czynnIka nitrozującego, poprzęz re-
dukowanie go do tlenku azoil (7,8, 9). Stwierdzono

także wyraźny wpŁyw wędzenia na wzrost ilości ni-
trozoamtn w mięsie surowym wędzonym, a szczegol-
nie peklowanym i wędzonym oraz peklowanymz do-
datki em wi e 1o fo s foranów i wę dzonym . P ar zente (p a-
steryzacja) natomiast obntża poziom nitrozoamin w
mlęSle.

Wnioski

1. Parzenie znacznIe obniża poziom nitrozoamin w
mięsie wołowym, a wędzenie powoduje wzrost ich ilo-
ści.

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

3 . P eklowanie mię s a z ldzińęm azoĘnu so du znacz-
nie zwiększa w nim poziom nitrozoamin o krótkich
łańcuchach, tj. takich jak: DMNA i DENA. W proce-
sie peklowanla z użyciem azotynu sodu tworzą się
prawdopodobnie korzystne warunki do syntezy in vi-
t r o zw iązkow N - nitro z o wyc h z natlr alnie wy st ępuj ą-
cymi w mięsie aminami.

4. I1ość nitrczoamin w peklowanym mięsie zmntej-
sza się przy wprowadzęnlu do solanek nastrzykowych
askorbinianu sodu; powoduje on szybkie przemiany
azotynow i tym samym zmniejsza ilość grup nitrozo-
!\ych mogących wchodzi w reakcje z aminami.

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