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Nr 1

P onad to azotyny pow odują obniżenie wartości odżywczej przyjm owanego pożyw ie
nia p oprzez zm niejszenie przyswajalności beto-karotenu, w itam in z grupy В [2, 3, 4, 12,
22] oraz białka [2, 3, 12]. A zotyny są rów nież jednym z czynników nitrozujących; w
wyniku ich reakcji z am inam i oraz ze związkam i chem icznym i zawierającym i grupy
am idow e w zględnie azot, tworzą się związki N -nitrozow e wykazujące działanie kanceroi m utagenne [4, 6, 22, 23].
MATERIAL I METODYKA
Badania przeprowadzono w 18 szpitalach na terenie województwa białostockiego. Materiały
do oceny stanowiły próbki pobranych posiłków i całodziennych racji pokarmowych, jak również
próbki wybranych produktów spożywczych użytych do produkcji poszczególnych potraw, lub
wchodzących w skład posiłków. Analizowano dziewięć próbek całodziennych racji pokarmowych,
dwanaście próbek śniadań, osiemnaście próbek posiłków obiadowych oraz czternaście próbek
kolacji.
Badaniami objęto żywienie pacjentów dorosłych na diecie ogólnej, w kilku przypadkach
ocenie poddano próbki posiłków diety łatwostrawnej.
Materiały do badań pobierane były w okresie luty-czerwiec 1996 r.
Oznaczenie poziomu zawartości azotanów i azotynów w posiłkach i całodziennych racjach
pokarmowych przeprowadzono wg BN-85/8130-06. Bobo-Vita. Konserwy warzywno-mięsne dla
dzieci. Pobieranie próbek i metody badań. Natomiast w produktach spożywczych użytych do
przygotowania potraw lub wchodzących w skład posiłków, określenie zawartości ww. związków
przeprowadzono wg:
PN-81/A-86234. Mleko i przetwory mleczarskie. Sery. Oznaczenie zawartości azotynów i azo
tanów,
PN-74/A-82114. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów,
PN-92/A-75112. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów.
Do oceny zawartości azotanów (po ich uprzedniej redukcji do azotynów na kolumnie
kadmowej) zastosowano metodę kolorymetryczną, wykorzystującą reakcję barwną między azo
tynami, a odczynnikiem Griessa.
Poziom zawartości azotanów i azotynów w świeżej masie posiłków i całodziennych racji
pokarmowych wyrażono odpowiednio jako sól potasową - azotan potasu (KNO3) i sól sodową
- azotyn sodu (NaN0 2 ). W przypadku badanych serów podpuszczkowych dojrzewających stwier
dzone ilości azotanów wyrażono jako azotan sodu (NaN0 3 ), zaś azotynów jako azotyn sodu
(NaN0 2 ). W wędlinach i wyrobach wędliniarskich zawartość azotanów i azotynów, wyrażoną
jako sumę tych związków, przedstawiono w przeliczeniu na azotyn sodu.
Niezależnie od określenia poziomu zanieczyszczenia azotanami i azotynami pobrane próbki
wykorzystano do oceny wartości kalorycznej oraz zawartości białka, tłuszczu, węglowodanów
i chlorku sodu w analizowanych posiłkach i całodziennnych racjach pokarmowych.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
A nalizując uzyskane wyniki ujęte w tabelach I-III i V stw ierdzono, że najwyższy
p oziom azotanów wystąpił w posiłkach obiadow ych i był znacznie wyższy niż w śn ia
daniach i kolacjach. Zaw artość azotanów w obiadach była jednak bardzo zróżnicow ana
i kształtowała się w granicach od 54,5 - 422,8 m g K N 0 3/kg. Jak wynika z ocen
jadłospisów , zaw artość azotanów zależała od rodzaju, ilości i jakości użytych surowców.
Najwyższy p oziom azotanów stw ierdzono w posiłkach w skład których w chodziły p o 
trawy przyrządzone na bazie buraków czerwonych (barszcz czerwony, jarzynka z bu
raków). N atom iast analiza uzyskanych wyników zaw artości azotynów ujętych w ta b e
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lach wykazała, że znacznie częściej wyższy p oziom stw ierdzano w śniadaniach i k ola
cjach niż w posiłkach obiadow ych. Zaw artość azotynów w śniadaniach w ahała się
w zakresie od 1,4 d o 14,3 mg N aN C V kg, średnio 3,5 m g N a N 0 2.
Tabela

I.

Zawartość azotanów i azotynów w analizowanych śniadaniach
The contents of the nitrates and nitrites in the analysed breakfasts

X - średnia zawartość
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Tabela

Nr 1
II.

Zawartość azotanów i azotynów w ocenianych kolacjach
The contents of the nitrates and nitrites in the evaluated suppers

X - średnia zawartość
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Tabela

IV.

Zawartość azotanów i azotynów w badanych całodziennych raq'ach pokarmowych
The contents of the nitrates and nitrites in the daily rations of food
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Tabela

Nr 1
VI .

Udział procentowy zawartości azotuynów z poszczególnych posiłków w odnie
sieniu do całodziennej racji pokarmowej
The percentage role of nitrites contents from individual meals to daily food
ration

X - średnia zawartość

w jednej próbce selera (1015,6 mg NaNOVkg), w dwu próbkach marchwi (503,2 i 814,7
mg NaNOVkg), w dwu próbkach pietruszki (561,4 i 789,1 mg NaNOVkg) oraz w jednej
próbce szczypioru (1060,9 mg NaNC>3/kg).
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Tabela

V I I I . Zawartość azotanów i azotynów w mg/kg w warzywach i serach użytych do
przygotowania analizowanych posiłków
The contents of the nitrates and nitrites in the vegetables and cheeses used
in preparing of the tested meals, in the comparison to the permissible dose

Zaw. dop. - zawartość dopuszczalna

Tabela

I X.

Zawartość azotanów i azotynów w przeliczeniu na azotyn sodu w g/kg w wędli
nach i wyrobach wędlinarskich
The contents of the nitrates and nitrites as the sodium nitrite in the sausages
and sausage products in the comparision to the permissible dose
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Jak stw ierdzono w toku badań, zaw artość sumy azotanów i azotynów (w przeliczeniu
na azotyn sodu) w przebadanych próbkach w ędlin i w yrobów w ędliniarskich - dane
w tabeli IX - m ieściła się w granicach od 0,008 do 0,068 i n ie przekraczała ilości
określonej w Z arządzeniu M Z iO S z dn. 31 III 93 r. [24].
WNIOSKI
1. Ź ródło azotynów stanowiły głów nie śniadania i kolacje, szczególn ie te, w których
w ystępow ały sery podpuszczkow e dojrzewające oraz wędliny.
2. Posiłki obiadow e dostarczały znacznej ilości azotanów.
3. N ajw iększe ilości azotanów w ystępowały w posiłkach obiadow ych, w skład których
w chodziły buraki czerw one.
4. Jedna trzecia ocenianych całodziennych racji pokarm owych zaw ierała nadm ierne
ilości azotanów w porów naniu z dopuszczalnym dziennym pobraniem tych związków.
5. S zczególnie niepokojąca jest stw ierdzona zaw artość azotanów i azotynów w ca ło 
dziennych racjach pokarm owych pacjentów szpitala, dla których całod zien n e żyw ienie
w inno być uzupełnieniem leczenia.
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THE STUDIES ON THE CONTENTS OF THE NITRATES A ND NITRITES IN THE
FEEDING OF THE HOSPITAL’S PATIENTS FROM THE PROVINCE OF BIAŁYSTOK
Summary

The aim of this study was determination of daily level intake of nitrates and nitrites in the
individual meals in the daily food rations of patients from the hospitals from the province of
Białystok. The studied material were meals and total diets, with regard to selected food products,
which were taken to preparing the dishes.
The investigation materials were taken from February to June 1996.
Analysis of nitrates and nitrites contents was realized by the commonly method based on
the reaction of Griess. Nitrate was reduced to nitrite on a cadmium column whereupon, it was
determined colorimetrically.
The daily dose of nitrates for patients of 70 kg weight to the level on 350 mg KN03/person
and nitrites on 14 mg NaN02/person, was established according to the Expert Committee
FAO/WHO recomendations that acceptable daily intake level of nitrates on 5 mg and nitrites - i
0.2 mg to 1 kg body weight.
In the light of these investigations it was found that main nitrates soufce in daily food rations
were dinners containing red beet, while the great amount of nitrates was supplited in breakfasts
and suppers with rennet maturing cheeses and sausages. From among all evaluated daily diets, I
1/3 exceeded the admissible daily intake levels of nitrates and nitrites.
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