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W pracy przedstawiono zawartość azotanów i azotynów w całodziennych die
tach przedszkolnych dzieci w wieku 4-6 lat. Badania przeprowadzono w styczniu
1996 r.
WSTĘP

N arażenie ludności, w tym dzieci, na działanie azotanów i azotynów budzi ciągle
poważne zainteresow anie z uwagi na szereg ujemnych skutków jakie te związki wywo
łują w organizm ie. Głównymi źródłam i tych związków są: żywność łącznie z w odą, oraz
zanieczyszczenie atm osfery przez tlenki azotu.
Głównym źródłem azotanów w pożywieniu są warzywa, które według danych am e
rykańskich [27] m ogą dostarczać ponad 80% azotanów zawartych w całodziennym
pożywieniu. Istotnym źródłem tych związków jest również w oda do picia, co m oże
stanowić problem przy sporządzaniu m ieszanek dla niem owląt. Spożywanie produktów
zawierających zbyt duże ilości azotanów i azotynów pow oduje szereg niekorzystnych
objawów u ludzi i zw ierząt [2, 3, 13, 20, 24]. Związki te pow odują miedzy innymi
u niemowląt, utlenianie hem oglobiny do m ethem oglobiny [2, 5], biorą też udział
w wytwarzaniu rakotw órczych N -nitrozoam in [8, 10, 12]. A zotany w chłaniają się
w górnym odcinku jelita cienkiego, po czym są szybko transportow ane do tkanek, w
związku z czym ich poziom we krwi nigdy nie jest wysoki. [29]. U osób zdrowych
posiadających praw idłow ą kwasotę żołądka, pH poniżej 5, około 20% azotanów ulega
redukcji do azotynów pod wpływem m ikroflory jam y ustnej co odpow iada 5% pierw ot
nie spożywanej dawki azotanów [4, 27]. Przy różnych schorzeniach żołądka, kiedy m oże
dojść do rozwoju bakterii redukcja azotanów do azotynów może dochodzić naw et do
50% dawki pobranej z całodziennym pożywieniem [27]. U ludzi powyżej 70 roku życia
jak również u niem ow ląt, u których pH soku żołądkowego jest większe od 5 następuje
rozwój bakterii powodujących redukcję azotanów do azotynów. Spożywanie pokarm ów
o podwyższonej zaw artości azotanów i azotynów m oże spowodować unieczynnienie

M A TERIAŁ I M ETODYKA
M ateriałem do badań byty posiłki pobrane w jednym z łódzkich przedszkoli. Posiłki pobierano
w ciągu 15 kolejnych dni w styczniu 1996r. Posiłki składały się ze śniadania, obiadu, podwieczor
ku, przygotowywanych przy uwzględnieniu zalecanych dziennych racji pokarmowych dla dzieci
w wieku 3-6 lat, według załącznika Nr 1 do zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższe
go z dnia 8 lutego 1972 r.
Azotany i azotyny oznaczono odrębnie w każdym posiłku. Poszczególne dania w ilościach
określonych jadłospisem dla jednego dziecka, mieszano, dokładnie homogenizowano i pobierano
do badań próbki o masie:
śniadanie: 20 lub 50 g (w zależności od rodzaju składników)
obiad: zupa: 20 g
obiad: II danie i kompot: 10 g
podwieczorek: 10 g
Do oceny zawartości azotynów i azotanów, po uprzedniej ich redukcji do azotynów na
kolumnie kadmowej, stosowano m etodę kolorymetryczną (zgodnie z Polską Norm ą PN-74/A82114 [21]) wykorzystującą reakcję barwną między azotynami, a odczynnikiem Griessa (miesza
nina roztworów kwasu sulfanilowego i chlorowodorku N-(l-naftylo)-etylenodiaminy w lodowa
tym kwasie octowym).
Natężenie barwy oznaczono przy długości fali 520 nm na spektrofotom etrze Unicam UV/Vis
8625. Przyjmując wg Wolańskiego [30] masę ciała - dzieci w wieku 4-6 lat - 20 kg wyliczono,
że dopuszczalne dzienne spożycie dla dzieci 4-6 lat wynosi 4 mg N aN 0 2 i 100 mg KN03Założono, że dziecko w wieku przedszkolnym powinno otrzymać 5 posiłków dziennie, a przy
3 posiłkach podawanych w przedszkolu racja pokarmowa powinna wynosić 75% racji dziennej.
Przyjęto, ze w posiłkach przedszkolnych nie powinno być więcej azotanów i azotynów niż 75%
dziennej dopuszczalnej dawki pobrania tych związków. Na podstawie wyliczeń badane posiłki
nie powinny dostarczać więcej niż 75 mg azotanu potasowego i 3 mg azotynu sodowego.
WYNIKI BADAŃ I ICH OM Ó W IENIE

Wyniki badań zawartości azotanów i azotynów w całodziennej (3 posiłki) diecie
dzieci w wieku przedszkolnym 4 -6 lat, przedstaw iono w tabelach I, II, III oraz rycinach
1 i 2. D o wyliczenia pobranej przez dziecko w pożywieniu ilości azotanów i azotynów
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nrzyjęto należną, p odaną przez adm inistrację przedszkoli, wielkość porcji. Jak wynikało
bowiem z obserwacji poczynionych w przedszkolu rzeczywista m asa posiłków spożywa
nych przez dzieci jest bardzo zróżnicowana (ilość posiłków, poza obiadowymi porcjam i
mięsa nie była w badanym przedszkolu ograniczona), a „należną” wielkość porcji
można przyjąć jako przeciętną dla 1 dziecka.
Tabela

I.

Pobranie azotanów i azotynów z całodzienną dietą przedszkolną (3 posiłki)
przez dzieci w wieku 4-6 lat.
The consumption nitrates and nitrites in daily diet (3 meals) of children aged
4-6.

[1] - dopuszczalne dawki dzienne azotany - 75 mg KNO3
azotyny - 3 mg NaNCh
x - wartość średnia
1^ - odchylenie standardowe
v - współczynnik zmienności

Zaw artość azotanów w masie posiłków stanow iąca jednocześnie wielkość pobrania
tych związków przez przeciętne dziecko przedszkolne jest bardzo zróżnicow ana
w poszczególnych dniach, i jak wynika z przedstaw ionej tabeli I w aha się w granicach

A naliza składu posiłków podawanych dzieciom w poszczególnych dniach (Tab. II)
dostarcza bardziej szczegółowych informacji o produktach, które m ożna wskazać jako
głównych dostarczycieli azotanów. Są to przede wszystkim warzywa. W badanych
posiłkach najwyższą zaw artością azotanów charakteryzow ały się dania zaw ierające w
składzie buraki, kapustę, m archew i ziem niaki. W badanych dietach przedszkolnych
peklow ane wyroby m ięsne występowały sporadycznie. W tych posiłkach poza podwie
czorkiem z udziałem 30g kiełbasy krakowskiej wykryto azotyny w ilościach 0,2-1 mg
N aN 0 2 , a więc niższych niż w posiłkach nie zawierających wyrobów peklowanych.
W tabeli III przedstaw iono procentow y udział poszczególnych posiłków w ogólnym
pobraniu azotanów i azotynów z dietam i dzieci w wieku przedszkolnym obliczony na
podstaw ie uśrednionego ilościowego pobrania z 15 dni. Jak wynika z danych zawartych
w tabeli najwięcej azotanów , blisko 90% ich ogólnej ilości w pożywieniu dzieci w wieku
przedszkolnym dostarczano z obiadem . U dział śniadań i podwieczorków w bilansie
dziennego spożycia tych związków jest niewielki i wynosi odpow iednio 4,5% do 6,4%.
W bilansie dziennego pobrania azotynów największy udział (43,7% ) miały posiłki
obiadow e, zbliżony (37,5% ) śniadania, a najmniejszy (18,8% ) podwieczorki.
Porów nując otrzym ane wyniki z danymi opublikowanymi w krajowym piśm ien
nictwie [1, 6, 14, 15, 25] dotyczącym zawartości azotanów i azotynów w dziennych
racjach pokarm owych dzieci tej samej grupy wiekowej (4-6 lat) stw ierdzono, że są one
zbliżone do wartości tych związków przedstaw ionych w pracy Szponara i wsp. [25],
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Rye. 1. Dzienne spożycie azotanów (KNO3) w posiłkach dzieci przedszkolnych.
Nitrates daily intake in the diet of the preschool children.

a dużo niższe od w artości podawanych przez M ajchrzak i wsp. [27, 28]. Badając posiłki
pobrane w przedszkolu w Pruszkowie koło Warszawy na przełom ie 1988/89 stwierdzili
oni, że ponad 90% posiłków dostarczało azotany w ilościach przekraczających dopu
szczalną dawkę spożycia (w większości przypadków 2 -4 krotnie), a ponad 50% posiłków
zaw ierało zbyt dużo azotynów, przy czym w kilku przypadkach pobranie tych związków
przekraczało naw et 800% dawki dopuszczalnej. M ajchrzak i Gronowska-Senger [14]
badając w 1986r całodzienne racje pokarm ow e różnych grup wiekowych jednego
z Dom ów D ziecka w W arszawie stwierdzili, że w posiłkach przeznaczonych dla dzieci
w wieku 4 -6 lat średnia w dekadzie zimowej zaw artość azotanów wyniosła 304 mg
KNCb/dzień, co stanowiło 300% dopuszczalnej dawki pobrania (wynoszącej w cało
dziennej racji 100 mg K N O 3) i azotynów w ilości 6,6 mg N aN O ^dzień, tj. 165%
dopuszczalnej dawki (4 mg N a N 0 2).
O dsetek dziennych racji pokarmowych, w których stw ierdzono przekroczenie dzien
nych dawek spożycia azotanów w dietach wyniósł 100%, w naszych badaniach 26,6%).
W odniesieniu do azotynów w artość ta wyniosła 60%, w naszych badaniach wyniosła
13,3%.
Jak wynika z badań własnych przeprow adzonych również w okresie zimowym, śred
nie zawartości azotanów i azotynów w posiłkach były niższe od wartości maksymalnych,
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Rye. 2. Dzienne spożycie azotynów (NaNCh) w posiłkach dzieci przedszkolnych.
Nitrites daily intake in the diet of the preschool children.

uznawanych za bezpieczne i wyniosły odpow iednio 73,3% i 53,3% dopuszczalnej dawki
pobrania tych związków przez organizm dziecka.
Badania A m arow icza i wsp. [1] wykazały, ze dzieci przedszkolne otrzymywały średnio
29,3% dopuszczalnej dawki azotynów i 216,6% azotanów.
Celowe wydaje się podjęcie działań zm ierzających do obniżenia wysokich i stale
wzrastających ilości azotanów i azotynów w p roduktach spożywczych, a przede wszyst
kim w warzywach, między innymi upow szechnienie zaleceń nauki o żywieniu człowie
ka.
WNIOSKI

1. Posiłki obiadowe były głównym źródłem azotanów, a w szczególności te które
zawierały w swoim składzie buraki, kapustę oraz sałatę.
2. Największy udział w pobraniu z dietą azotynów posiłki obiadowe oraz śniada-
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EV ALUATION O F N ITRATE AND N ITR ITE CONTENTS IN DIETS
O F PRESC H O O L CH ILDREN
\

Summary
The contents of nitrites and nitrates in whole day’s food of children at preschool age have
been examined.
Meals consisted of three dishes were taken from one of the day nurseries in Łódź in January
1996.
In the evaluation of the degree of exposure the highest permissible daily intake was
considered of nitrites (0,2 mg N aN 02) and nitrates (5 mg KNO3) for kg of body weight and
assumed averange body weight was 20 kg for children.
The contents of nitrites and nitrates were determined spectrophotometrically on the basis of
Griess reaction. Nitrates were reduced to nitrites passing anaquelos extract of the studied sample
through a column filled with cadium dust.
The range of qualitity of collected nitrates in meals in wide and the quantity oscillate between
8,9 and 127, mg KNO3, the average quantity is 55,01 mg KNO3.
The quantity of collected nitrites is between 0,5 and 3,8 mg N aN 02 and the average quantity
is 1,58 mg N aN02.
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