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Przeprowadzono badania wybranych produktów miêsnych pod k¹tem zawartoci w nich Nnitrozodimetyloaminy. Analizy wykonano technik¹ chromatografii gazowej sprzê¿onej ze spektrometria mas (GCMS). Najwy¿sze zawartoci
N-nitrozodimetyloaminy stwierdzono w produktach peklowanych i wêdzonych.
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WSTÊP
Epidemiolodzy oceniaj¹, ¿e oko³o 30-40% nowotworów jest wywo³ywane przez kancerogeny wystêpuj¹ce w diecie cz³owieka. To zjawisko dotyczy zw³aszcza nowotworów przewodu pokarmowego. Dowiadczenia na zwierzêtach wykaza³y, ¿e zwi¹zki nitrozowe i nitrozoaminy s¹ jednymi z najaktywniejszych czynników rakotwórczych spotykanych w ¿ywnoci [11].
Najsilniejsze dzia³anie rakotwórcze wywiera N-nitrozodimetyloamina NDMA. Zazwyczaj dawka 30-100 mg tej nitrozoaminy na kilogram paszy wywo³uje raka u zwierz¹t,
a u myszy jest to zaledwie 10 mg/kg. N-nitrozopirolidyna ma 100-krotnie mniejsza aktywnoæ. Stwierdzono, ¿e nitrozoaminy znacznie zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia raka u palaczy i osób ¿uj¹cych tytoñ. Pierwsze obserwacje potwierdzaj¹ce wysok¹ kancerogennoæ
nitrozoamin pojawi³y siê w latach piêædziesi¹tych 20 wieku, gdy Magee i Barns [12] stwierdzili, ¿e N-nitrozodimetyloamina (NDMA), jest siln¹ trucizn¹ i wywo³uje uszkodzenia w¹troby oraz nowotwory u szczurów. W latach szeædziesi¹tych natomiast, stwierdzono, ¿e
nitrozoaminy s¹ przyczyn¹ padania zwierz¹t karmionych pasz¹ zawieraj¹ca m¹czkê rybn¹
konserwowan¹ azotynem sodowym [5]. Wysuniêto wówczas hipotezê, ¿e wyizolowane
z paszy nitrozoaminy powsta³y z amin tworz¹cych siê w procesie psucia siê bia³ek i dodanego azotynu sodu.
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Od tego czasu poddano badaniom ponad 300 zwi¹zków nitrozopochodnych. Wykazano,
¿e 85% nitrozoamin i 92% nitrozoamidów ma zdolnoæ wywo³ywania nowotworów u rozmaitych gatunków ryb, gadów, ptaków i ssaków. Potwierdzono tak¿e, ¿e zwi¹zki nitrozowe
wywo³uj¹ schorzenia nowotworowe u ludzi np. nowotwory prze³yku, p³uc, trzustki, w¹troby, nerek, oraz pêcherza moczowego. Wspó³czesne badania wykazuj¹ ponadto, ¿e zwi¹zki
te odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê, jako zwi¹zki inicjuj¹ce zjawiska kancerogenezy u ludzi i zwierz¹t.
W³aciwoci rakotwórcze nitrozoamin oraz fakt, ¿e ich prekursorami s¹ zwi¹zki powszechnie obecne w ¿ywnoci, decyduj¹ o ci¹g³ych badaniach mechanizmu tworzenia nitrozwi¹zków podczas procesów technologicznych i w czasie trawienia. Powstaj¹ ze zwi¹zków
charakteryzuj¹cych siê obecnoci¹ grupy aminowej, ulegaj¹cej nitrozowaniu, oraz z azotanów i azotynów, które s¹ ród³em trójtlenku azotu, spotykanego tak¿e wród zanieczyszczeñ powietrza. Nitrozoaminy s¹ zwi¹zkami trwa³ymi, powoli rozk³adaj¹cymi siê pod wp³ywem wiat³a lub w kwanych roztworach wodnych. Maj¹ zró¿nicowan¹ budowê, a tym
samym w³aciwoci. S¹ to zwi¹zki sta³e lub ciek³e. Niektóre z nich maj¹ konsystencjê oleist¹. S¹ lotne z par¹ wodn¹, co wykorzystuje siê przy ich oznaczaniu.
Mechanizm powstawania nitrozoamin polega na elektrofilowym podstawieniu rodnika
NO dowolnej pary elektronowej azotu aminowego [18]. G³ównym ich ród³em s¹ reakcje
pomiêdzy aminami drugo- i trzeciorzêdowymi, a azotynami [11]. Reakcje te mog¹ zachodziæ podczas ogrzewania ¿ywnoci oraz w organizmie cz³owieka. Zw³aszcza w ¿o³¹dku
wystêpuj¹ szczególnie sprzyjaj¹ce warunki ich powstawania, wytworzone obecnoci¹ kwanego soku ¿o³¹dkowego. Ich ród³em mog¹ byæ procesy przemian mikrobiologicznych
i enzymatycznych w miêsie, rybach, serach, przetworach zbo¿owych, herbacie, soji, winie,
piwie, kapucie kiszonej. W stanie naturalnym wystêpuj¹ aminy w pieprzu, papryce, bananach i lekach [11, 14]. Prawie zawsze stwierdza siê nitrozoaminy w ¿ywnoci zawieraj¹cej
azotany lub bêd¹cej w kontakcie z tlenkami azotu. Rywotycki [17], badaj¹c udzia³ dodatków funkcjonalnych na zawartoæ NDMA w miêsie wieprzowym i wo³owym stwierdzi³, ¿e
dodatek azotynu sodu znacznie zwiêksza zawartoæ tych zwi¹zków w produktach. Miêso
wieprzowe surowe parzone zawiera³o 6,95 mg/kg NDMA podczas gdy miêso peklowane
18,77 mg/kg.
Niepokoj¹ce jest to, ¿e prekursorami N-nitrozoamin jest tak wiele substancji naturalnie
wystêpuj¹cych w ¿ywnoci lub sztucznie do niej wprowadzanych. Z glicyny i waliny powstaje Nnitrozodimetyloamina i N-nitrozometyloetyloamina. piperydyna i pirolidyna powstaj¹ w wyniku bakteryjnego rozk³adu bia³ka z lizyny lub podczas ogrzewania z putrescyny i kadaweryny. Liczne pestycydy, np. pochodne kwasu karbaminowego, mocznika, tiomocznika, mog¹ z azotynami tworzyæ odpowiednie nitrozwi¹zki. Szereg powszechnie stosowanych leków mo¿e ulec nitrozowaniu, staj¹c siê ród³em nitrozoamin [7].
¯ywnoæ konserwowana, zw³aszcza, kiedy jest ogrzewana mo¿e zawieraæ do 100 mg/kg
N-nitrozodimetyloaminy (NDMA). Najczêciej NDMA spotyka siê na poziomie 10 mg/kg.
Jednym z jej g³ównych róde³ jest piwo. W niektórych piwach w Niemczech stwierdzano
powy¿ej 70 mg/dm3 NDMA, (najczêciej 5-10 mg/dm3). S¹ to iloci znacz¹ce zw³aszcza dla
osób spo¿ywaj¹cych du¿e iloci piwa [11]. W piwach dostêpnych w Polsce stwierdzono
m.in. N-nitrozodimetyloaminê na poziomie 0,71-1,67 mg/dm3 [3]. Powszechnie NDMA
wystêpuje w rybach, a osi¹gane stê¿enia ze wzglêdu na wiêksz¹ zawartoæ amin s¹ du¿o
wy¿sze. W suszonym w¹t³uszu stwierdzono np. NDMA w iloci 46,9 mg/kg. Obróbka ter-
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miczna powodowa³a wzrost zawartoci NDMA w zakresie 53,7 mg/kg (podgrzewacz parowy) do 630,5 mg/kg (piec wêglowy) [10]. Stosowanie podczas solankowania soli zawieraj¹cej zanieczyszczenia w postaci azotanów i azotynów mo¿e prowadziæ do osi¹gniêcia skrajnie wysokich zawartoci nitrozoamin, np. 1100 mg/kg NDMA w sardeli [6]. Sery ze wzglêdu na du¿¹ zawartoæ amin oraz stosowanie saletry potasowej w produkcji serowarskiej
mog¹ tak¿e staæ siê ród³em nitrozoamin w diecie cz³owieka. Najczêciej spotyka siê
w nich N-nitrozodimetyloaminê i N-nitrozodietyloaminê [4].
Du¿y wp³yw na proces tworzenia siê nitrozoamin ma proces wêdzenia. Wynika to z mo¿liwoci nitrozowania amin w podwy¿szonej temperaturze pod wp³ywem tlenków azotu znajduj¹cych siê w dymie wêdzarniczym [16]. Reakcje nitrozowania zale¿¹ nie tylko od obecnoci prekursorów, lecz tak¿e od ich iloci, temperatury i pH. Aminy silnie zasadowe reaguj¹ z azotynami powoli, aminy s³abo zasadowe reaguj¹ ³atwo w ilociach stechiometrycznych. Reakcje te przebiegaj¹ w rodowisku kwanym, a na przyspieszenie tego procesu wp³ywa obecnoæ niektórych jonów nieorganicznych [7] oraz podnoszenie siê temperatury, szczególnie powy¿ej 100%. Nitrozoaminy mog¹ jednak tworzyæ siê nawet w temperaturze poni¿ej 0°C [20].
Celem niniejszej pracy by³o porównanie zawartoci uwa¿anej za najbardziej toksyczn¹
N-nitrozodimetyloaminy w wybranych produktach miêsnych.
MATERIA£ I METODY
Do badañ zosta³y wybrane powszechnie dostêpne w handlu detalicznym w Szczecinie produkty
(Tab I.). Badania zosta³y przeprowadzone na miêsie surowym i jego przetworach. Analizê zawartoci NDMA w badanym asortymencie wykonano w oparciu o metodê zaproponowan¹ przez Raoula
[15]. Próbki ¿ywnoci wstêpnie zhomogenizowano, nastêpnie pobrano z nich po dwie nawa¿ki ok.
6 g. Do ka¿dej z nich dodano po 6 cm3 0,1 molowego roztworu NaOH i ponownie homogenizowano.
Próbki nastêpnie dok³adnie mieszano z 8 g sorbentu (Extrelut), a nastêpnie umieszczano w szklanych kolumnach (1,5 cm*17 cm). Frakcje zawieraj¹c¹ nitrozoaminy eluowano z kolumny 40 cm3
mieszaniny heksan:dichlorometan w stosunku objêtociowym 3:2. Przes¹cz zbierano do kolb sto¿kowych o pojemnoci 100 cm3 i zatê¿ano w temp 40°C do objêtoci ok. 2 cm3. Ekstrakt nastêpnie
nanoszono na kolumny wype³nione 1 g florisilu (wczeniej kondycjonowanych 6 cm3 heksanu).
Z³o¿e przemywano 10 cm3 heksanu usuwaj¹c z próbki nadmiar t³uszczów. Zaadsorbowane nitrozoaminy wymywano ze z³o¿a za pomoc¹ 8 cm3 mieszaniny dichlorometan:metanol: 95:5. Próbki zatê¿ano do objêtoci 0,5 cm3 w strumieniu gazu obojêtnego (N2).
Rozdzia³ analityczny badanych próbek wykonano technik¹ chromatografii gazowej sprzê¿onej ze
spektrometrem mas GCMS (HP6899/5973). Oznaczenie analizowanych zwi¹zków wykonano
w trybie monitorowania pojedynczych jonów SIM (selective ion monitoring). Poszczególne analizy
wykonano w dwu powtórzeniach, a uzyskane wyniki uredniono.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e N-nitrozodimetyloamina wystêpuje we wszystkich badanych próbkach. Poziom NDMA w miêsie i jego przetworach jest zró¿nicowany,
zale¿nie od stosowanych procesów przetwórczych. Wyranie zaznacza siê wzrost zawartoci NDMA podczas peklowania miêsa (Tab I). Rywotycki [18] przeprowadzaj¹c analizy
m.in. na miêsie wieprzowym surowym stwierdzi³ NDMA na poziomie 0,92-3,01 mg/kg,
zale¿nie od pory roku natomiast w miêsie peklowanym 10,54 mg/kg. Beatriz [1] natomiast
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wykry³ NDMA w wieprzowinie na poziomie 0,40,6 mg/kg. Z badañ wp³ywu czasu i temperatury pasteryzacji oraz dodatku azotynu sodu przeprowadzonych przez Szumilak i Gudaszewskiego [19] na konserwach z miêsa owczego wynika, ¿e zawartoæ nitrozoamin jest
tym wiêksza im wiêcej u¿yto azotynu sodu do peklowania miêsa. Ponadto zawartoæ nitrozoamin zwiêksza siê wraz ze wzrostem czasu i temperatury pasteryzacji. Przy czym wiêkszy wp³yw ma temperatura pasteryzacji.
Ta b e l a I .
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Najwy¿sz¹ zawartoæ NDMA stwierdzono w produktach wêdzonych (polêdwica 10,9
mg/kg, kie³basa polska wêdzona 16,46 mg/kg). Podyktowane jest to tym, ¿e w procesie
wytwórczym tych produktów wystêpuje peklowanie i wêdzenie, a jak stwierdzono oba te
procesy przyczyniaj¹ siê do wysokiego wzrostu zawartoci nitrozoamin w produkcie finalnym. Rywotycki [16] badaj¹c udzia³ dodatków funkcjonalnych i procesów, tj. pasteryzacja,
peklowanie oraz wêdzenie stwierdzi³ w szynkach wieprzowych peklowanych i nastêpnie
wêdzonych 24 mg/kg NDMA podczas gdy miêso surowe wêdzone zawiera³o 11,95 mg/kg
NDMA. Poddane podobnym procesom (tj. peklowanie i wêdzenie) miêso wo³owe zawiera³o 23,54 mg/kg NDMA, w miêsie wo³owym parzonym stwierdzono natomiast NDMA na
poziomie 6,95 mg/kg. Podwy¿szone zawartoci NDMA stwierdzono w produktach wêdzonych parzonych (boczek parzony  5,6 mg/kg, wêdzonka ch³opska  4,32 mg/kg.
Stosunkowo niskie zawartoci NDMA stwierdzono w produktach podanych pasteryzacji: od 0,049 mg/kg w bloku niadaniowym do 2,015 mg/kg w szynce konserwowej. Szynka
gotowana zawiera³a NDMA w iloci 1,75 mg/kg. Polêdwica drobiowa zawiera³a natomiast
5,06 mg/kg NDMA, co jest niew¹tpliwie wynikiem stosowania azotynów w procesie wytwórczym. Podobne wyniki stwierdzi³ Jurtchenko [8]  1,8 mg/kg NDMA w szynce, natomiast wg Rywotyckiego [17] zawartoæ tego kancerogenu w szynce pasteryzowanej wo³owej wynosi³a 10,6 mg/kg, a w szynce wieprzowej 5,16 mg/kg. Niskie zawartoci NDMA
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stwierdzono w kie³basach parzonych, np. 1,53 mg/kg w kie³basie jarmarcznej. W podobnym
badaniu Komarow [9] stwierdzi³ NDMA w zakresie 0,2-0,8 mg/kg, natomiast Raoul [15]
w kie³basach stwierdzi³ NDMA w zakresie 0,3-0,5 mg/kg. Mitacek [13] w badaniach przeprowadzonych w Tajlandii stwierdzi³ w kie³basach NDMA na poziomie 1,2-1,6 mg/kg.
W badaniach w³asnych nisk¹ zawartoæ NDMA stwierdzono w salami (Tab I), podczas
gdy Buyn [2] zale¿nie od rodzaju zastosowanego opakowania (powietrze, pró¿nia) oraz
dawki napromieniowania stosowanego do sterylizacji stwierdzili NDMA w salami w zakresie 3,2-8,2 mg/kg.
Nitrozoaminy wystêpuj¹ce w ¿ywnoci nadal stanowi¹ realne zagro¿enie dla zdrowia,
nawet pomimo tego, ¿e ich poziom w ¿ywnoci uleg³ obni¿eniu w ci¹gu ostatnich 30 lat.
Jest to zwi¹zane przede wszystkim ze zmniejszeniem iloci stosowanych azotanów w przetwórstwie ¿ywnoci. Zawartoæ nitrozoamin w ¿ywnoci jest czêsto ladowa, nie mo¿na
jednak tego ignorowaæ. S¹ to zwi¹zki o bardzo wysokim potencjale kancerogennym, ponadto przypuszcza siê, ¿e cz³owiek jest prawdopodobnie du¿o bardziej wra¿liwy na te zwi¹zki
ni¿ zwierzêta dowiadczalne.
WNIOSKI
1. N-nitrozodimetyloaminê (NDMA) wykryto we wszystkich badanych próbkach produktów miêsnych
2. Najwy¿sz¹ zawartoæ NDMA stwierdzono w produktach poddanych peklowaniu,
a nastêpnie wêdzeniu, wynosi³a ona 10,9 mg/kg w polêdwicy wêdzonej i 16,46 mg/kg
w kie³basie polskiej wêdzonej.
A. Ciemniak
A COMPARISON OF NNITROSODIMETHYLAMINE CONTENTS IN SELECTED
MEAT PRODUCTS
Summary
Nitrosamines are know as the most potent group of carcinogens. Approximately 300of these
compounds have been tested, and about 90% of them have been found to be carcinogenic in laboratory animals. N-nitrosodimethylamine causes liver cancer, whereas some of tobacco specific nitrosamines causes lung cancer. Volatile N-nitrosamines induce tumors in a variety of human organs,
including the tongue, esophagus, lung, pancreas, liver, kidney and bladder. They are formed during
reaction of secondary or tertiary amino compounds and nitrite or nitrogen oxides. Nitrosamines
occurs as contaminants in many foodstuff including food and beverages: beers, cheeses, sausages,
smoked and pickled foods. They are formed during frying, smoking and food preserved with pickling salt. These compounds can also be produced in man and other mammals under the acidic
conditions in the stomach.
The present study was carried out to determine level of N-nitrosodimethylamine in selected
13 meat products. The extraction procedure was based on Raouls method, ie. on two consecutive
extractionconcentration step using extrelut and florisil columns.
The level of Nnitrosodimethylamine was varied from 0,049 mg/kg to 16,47 mg/kg. The highest
level of NDMA was found in smoked sausage.
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