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Rów nież w arunki przechowywania żywności oraz procesy ferm entacyjne stosowane
w przetw órstw ie owoców i warzyw m ogą powodować znaczące zmiany zawartości azo
tanów i azotynów [9].
O cena spożycia azotanów i azotynów w oparciu o ich zawartości w poszczególnych
produktach spożywczych i wodzie wykorzystywanej do przygotow ania posiłków jest
tylko szacunkowa. D latego w ocenie zagrożenia zdrowia na skutek obecności w
pożywieniu i w w odzie znaczących ilości pożywieniu azotanów i azotynów, niezbędne
jest przeprow adzenie badań zawartości tych związków w posiłkach składających się na
całodzienne pożywienie człowieka.
W niniejszej pracy podjęto próbę oceny zawartości azotanów i azotynów w cało
dziennych posiłkach ludzi dorosłych.
M A TERIAŁ I METODYKA
Podejmując próbę określenia zawartości azotanów i azotynów w pożywieniu ludzi dorosłych
założono, że będzie to pożywienie osób korzystających z posiłków przygotowanych we własnym
zakresie - wykonane w domu.
Jest to obecnie najpopularniejsza forma żywienia się ludności regionu łódzkiego.
Badania przeprowadzono w lutym 1996 r.
Opierając się na zaleceniach zawartych w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 24 czerwca 1994r. [18] opracowano przykładowy dekadowy jadłospis, a następnie przygo
towano posiłki, w których oznaczono azotany i azotyny.
Przy sporządzaniu jadłospisu uwzględniono:
- zapotrzebowanie energetyczne około 2600 kcal/dzień,
- podział całodziennej racji pokarmowej na cztery posiłki:
I śniadanie - podaż 25-30% dobowego zapotrzebowania,
II śniadanie - 5-10% ,
obiad
- 35-40%
kolacja
- 25-30%
- możliwość zaopatrzenia się w artykuły spożywcze łatwo dostępne na rynku łódzkim,
- produkty uwzględniane w żywieniu rodzin o przeciętnych dochodach.
Azotany i azotyny oznaczano odrębnie w każdym posiłku. Do oceny zawartości azotanów
i azotynów po ich uprzedniej redukcji do azotynów na kolumnie kadmowej, stosowano metodę
kolorymetryczną zgodnie z Polską Normą PN-74/A-82114 [12] wykorzystującą reakcję barwną
między azotynami, a odczynnikiem Griessa (mieszanina roztworów kwasu sulfanilowego i chlo
rowodorku N-(l-naftylo)-etylenodiaminy w lodowatym kwasie octowym). Natężenie barwy ozna
czono przy długości fali 520 nm na spektrofotom etrze UNICAM UV/Vis 8625.
WYNIKI BADAŃ I ICH OM Ó W IENIE

W tabelach I, II, III i na rycinach 1, 2 przedstaw iono wyniki zawartości azotanów
i azotynów w poszczególnych posiłkach składających się na całodzienne pożywienie
ludzi dorosłych w ciągu kolejnych 10 dni okresu zimowego (badania przeprow adzono
w lutym 1996 r).
Z aw arte w tabeli I dane wskazują, że zawartość azotanów w całodziennej racji
pokarm ow ej człowieka dorosłego w aha się od 69,5 do 73,5 mg KN Oi, a średnio
wyniosło 304,6 mg K N O j/osobę. Zaw artość azotynów w posiłkach tej grupy ludzi
wyniosła od 1,8 do 8,4 mg N aN 02, średnio 4,4 mg na N a N 0 2na osobę dziennie. Analiza
składu poszczególnych posiłków (T abela II) wskazuje, że podstawowym źródłem azo-
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Pobranie azotanów i azotynów z całodzienną racją pokarmową ludzi dorosłych.
The consumption of nitrates and nitrites by adults in whole day’s food.

[1] - dopuszczalne dzienne pobranie: azotany - 300 mg NaNCh
azotyny - 12 mg NaNCh
x - wartość średnia
/x - odchylenie standardowe
v - współczynnik zmienności

tanów są warzywa. W badanych dietach najwyższą zaw artością tych związków ch arak 
teryzowały się dania zaw ierające w swym składzie: sałatę, rzodkiewkę, buraki, ziem nia
ki. Potwierdziły to w ykonane oznaczenia zawartości azotanów w 3 próbkach sałaty
w 1 próbce rzodkiewki wykorzystywanych do sporządzania badanych potraw . Stw ier
dzono w nich azotany w ilościach 6215 - 9030 mg K N O 3, kg sałaty i 7370 mg K N O 3
/kg rzodkiewki. W przypadku racji pokarmowych dla dorosłych zgodnie z wytycznymi
FA O /W H O [4] przyjm ując 60 kg jako m asę ciała dorosłego człowieka, dopuszczalne
dzienne pobranie azotanów nie pow inno przekroczyć 300 mg K N Оз/osobę, azotynów
12 mg N aN O ^osobę.
D ane zaw arte w tabeli I wskazują, że przy średniodziennym pobraniu azotanów
przekraczającym nieznacznie dawkę uznaną za bezpieczną - 300 mg K N O 3, pobranie
tych związków w poszczególnych dniach uległo bardzo dużym w ahaniom , w granicach
od 23% do około 246% dopuszczalnej dawki pobrania. Aż 40% badanych posiłków
zawierały dawki azotanów przekraczające (1,1 - 2,5 krotnie) wartości uznaw ane przez
FA O /W H O [5] za bezpieczne.
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Tabela

II.

Nr3

Najwyższa zawartość azotanów w zależności od składu posiłku.
The highest level nitrates in relation to componends of meal.

Średnie p obranie azotynów 4,4 mg N aN O ^dzień było ponad 2,7 krotnie niższe od
wartości ustalonych przez W H O - 12 mg NaNCb. W żadnej diecie nie stwierdzono
nadm iernej ilości azotynów. Przy najwyższej ilości NaNCh, 8,4 mg/dzień pobranie
stanowiło 70% dopuszczalnej dawki.
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Ryc. 2. Zawartość azotynów w całodziennych racjach pokarmowych osób dorosłych.
Nitrites content in the daily rations of the adults.

W krajowym piśm iennictw ie opublikow ano stosunkow o niewiele prac [5, 10, 11, 13]
przedstawiających wyniki bad ań zawartości azotanów i azotynów w całodziennym p o 
żywieniu ludzi dorosłych Porów nanie wyników badań własnych z danymi zawartymi
w cytowanych wyżej publikacjach (T abela III), wskazuje, że pobranie azotanów nie
ulega istotnym zm ianom na przestrzeni lat. W dalszym ciągu stwierdza się bardzo duże
wahania w dobowym pobraniu tych związków. Szczególnie niepokoi występowanie
w części diet, bardzo dużych ilości azotanów, kilkakrotnie przekraczających wielkości
dopuszczalnego dziennego pobrania. W badaniach własnych wykazano, że nadm ierne
ilości tych związków w dietach wynikały z uwzględnienia w jadłospisach sałaty i rzod
kiewki, pochodzących z upraw szklarniowych. Podobną zależność opisuje GronowskaSenger [5] stwierdzając, że w racjach pokarm owych zawierających warzywa szklarniowe
zaobserwowano wzrost ilości azotanów.
Porów nując wyniki badań własnych (tab. III) z badaniam i Gronowskiej-Senger [5],
Nabrzyskiego i Gajewskiej [10, 11] dotyczących ilości azotynów w badanych całodzien
nych racjach pokarm ow ych osób dorosłych m ożna stwierdzić, że analizowane w niniej
szej pracy diety zawierały niskie ilości tych związków. Średnie dzienne pobranie
azotynów z diet wynoszące 36,7% dopuszczalnej dawki pobrania jest niem al identyczne
z wielkością określoną szacunkowo w ekspertyzie [1] na poziom ie 37% dopuszczalnego
limitu W H O , obliczonego w edług średniej zawartości azotynów w produktach spożyw
czych. N atom iast przy skrajnej zawartości azotynów w żywności dzienne pobranie
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a zo ty n ó w wg autorów ekspertyzy przekracza bezpieczny limit 3-krotnie. W naszych
badaniach nie stw ierdzono żadnego przypadku przekroczenia dopuszczalnej dawki
pobrania azotynów.

WNIOSKI

1. Uzyskane wyniki zaw artości azotanów i azotynów w całodziennych racjach p o k ar
mowych ludzi dorosłych w skazują iż głównym źródłem tych związków są warzywa.
2. Budzi zastrzeżenie fakt, że 40% przebadanych całodziennych racji pokarm owych
przekroczyło dawkę A D I.
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DETERM IN A TIO N O F N ITRATES AND NITRITES IN DAILY FO O D RATIONS
O F ADULTS
Summary
During the research work the contents of nitrates and nitrites in whole day’s food of adults
were examined. The study were carried out in February 1996.
In the evaluation of the degree of expsure highest permissible daily intake was considered
of nitrites ( 0,2 mg N aN 02) and nitrates (5 mg KNO3) for one kg of body weight, and the
assumed average body weight was 60 kg for adults.
The contents of nitrites and nitrates were determined spectrophotometrically of the basis of
Griess reaction. N itrate was determ ined colorimetrically using sulphanic acid and N -l- naphtylethylene-diamine.
The quantity of collected nitrates and nitrites in whole day’s food oscillates between 69,5
and 737,5 mg KNO3 and the average quantity is 304,55 mg KNO3. The quantity of collected
nitrites is in the average 1,8 - 8,4 mg NaN02, and the average quantity is 4,39 mg N aN 02.
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