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W pracy dokonano oceny wielkości pobrania azotynu potasu (E 249) oraz 
azotynu sodu (E 250) z dietą osób z terenu Polski, a także oceny ryzyka zagro-
żenia zdrowia wynikającego z pobrania tych substancji z dietą wyrażonego jako 
procent akceptowanego dziennego pobrania (ADI).
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Zawartość substancji dodatkowych w diecie nierozerwalnie związana jest z ro-
dzajem spożywanych produktów. Mało urozmaicone żywienie może nieść ryzyko 
nadmiaru pewnych substancji dodatkowych. Z tego powodu przepisy prawne Unii 
Europejskiej (UE) dotyczące stosowania substancji dodatkowych nałożyły obowią-
zek monitorowania przez państwa członkowskie UE pobrania i użycia substancji 
dodatkowych (1, 2, 3, 4, 5). Rynek produktów żywnościowych, w tym skład produk-
tów oraz preferencje konsumentów, zmieniają się bardzo szybko, tak więc wielkość 
pobrania substancji dodatkowych z żywnością może ulegać znacznym zmianom.

Azotyn potasu (E 249) oraz azotyn sodu (E 250) zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych 
(6) mogą być dodawane do produkcji wyrobów mięsnych, w tym sterylizowanych. 
Substancje te można stosować odpowiednio w następujących dawkach (wyrażonych 
jako NaNO2): 150 mg/kg i 100 mg/kg (6). Azotyny w nadmiarze stanowią ryzyko 
zagrożenia zdrowia, z tego powodu ustalono dla nich dawkę akceptowanego dzien-
nego pobrania (ADI), która wynosi dla jonów azotynowych 0,07 mg/kg m.c./dzień 
(0,1 mg NaNO2 /kg m.c./dzień) (7). 

Celem pracy była ocena wielkości pobrania azotynu potasu (E 249) i azotynu 
sodu (E 250) z dietą przez populację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (w wie-
ku 1-96 lat) z terenu całej Polski oraz przeprowadzenie oceny ryzyka zagrożenia 
zdrowia wynikającego z pobrania tych substancji z dietą.

MATERIAŁ I METODY

Zawartość azotynów (E 249/E250) oszacowano w dietach 4134 osób, tj. 118 dzie-
ci w wieku 1–3 lat, 455 dzieci w wieku 4–10 lat, 581 osób w wieku 11–17 lat oraz 

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLII, 2009, 3, str. 593 – 597



Nr 3594 I. Traczyk i inni

2980 osób dorosłych biorących udział w badaniach realizowanych w 2000 r. w ra-
mach projektu FAO pt. „Household Food Consumption and Anthropometric Sur-
vey” (8). Badania sposobu żywienia zostały przeprowadzone w oparciu o wywiady 
o spożyciu żywności w ciągu ostatnich 24 godzin, z wykorzystaniem „Albumu fo-
tografi i produktów i potraw” (9). 

Do obliczeń zawartości w/w substancji dodatkowych w diecie przyjęto ich maksy-
malne dawki dopuszczone przepisami prawnymi (6). Zebrane dane opracowano przy 
użyciu programu komputerowego Microsoft Excel 2000, a następnie poddano obli-
czeniom statystycznym, wykorzystując program statystyczny Statistica version 6.

Dokonano analizy ryzyka zagrożenia zdrowia wynikającego z pobrania azotynów 
(E 249/E 250) z dietą, wyrażonego jako procent akceptowanego dziennego pobrania 
(ADI).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W tabeli I przedstawiono wyniki oszacowania pobrania azotynu potasu (E 249) 
i azotynu sodu (E 250) w postaci substancji dodatkowych z dietą w populacji pol-

Ta b e l a  I. Zawartość E 249/E 250 w dietach badanej populacji oraz % ADI tych substancji

Ta b l e  I. Content of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) in diets of surveyed population and % of 
ADI of these substances

Wiek (lata) N X Me SD P 95

Pobranie azotynów (mg/os/dzień)

1–3 118 4,1 1,5 5,1 15,0

4–10 455 4,7 3,0 6,4 16,5

11–17 581 8,5 5,9 9,9 27,0

Ogółem 1–17 1154 6,6 3,3 8,5 24,0

18–74 
mężczyźni 1278 15,9* 12,0 15,7 45,0

kobiety 1578 6,3* 4,3 8,0 22,5

≥75 
mężczyźni 46 6,7 3,4 9,9 31,4

kobiety 78 4,4 3,0 5,3 17,3

≥18 2980 10,4 6,0 12,8 34,5

Ogółem (1–96) 4134 9,3 6,0 11,9 31,8

% ADI

1–3 118 308 125 389 1125

4–10 455 184 100 254 0627

11–17 581 168 103 198 0549

Ogółem 1–17 1154 189 102 249 0661

18–74 
mężczyźni 1278 205* 156 208 0626

kobiety 1578 097* 058 123 0344

≥75 
mężczyźni 46 102 039 167 0548

kobiety 78 068 039 087 0257

≥18 2980 143 089 174 0470

Ogółem (1–96) 4134 156 093 199 0538

* różnica statystycznie istotna przy p<0,001 (test t-Studenta)
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skiej. Oszacowana (w oparciu o maksymalne dopuszczalne dawki stosowania azoty-
nów) zawartość tych związków w polskiej diecie jest wysoka i wyniosła średnio 9,3 
mg NaNO2/osobę/ dzień, co stanowiło 156% ADI. Średnie pobranie azotynów cha-
rakteryzowało się dużą zmiennością (odchylenie standardowe  ±  11,9 mg). Najwięk-
sze pobranie azotynów stwierdzono w grupie najmłodszych dzieci – wynosiło 308% 
ADI, a najmniejsze w grupie kobiet powyżej 75 roku życia – 68% ADI. W populacji 
osób dorosłych w wieku 18–74 lat pobranie azotynów wynosiło: 97% ADI w grupie 
kobiet i 205% ADI w grupie mężczyzn. Wartości te różniły się istotnie statystycznie. 
W grupie 5% badanej populacji pobranie tych związków (wartość przy 95 percenty-
lu) wynosiło powyżej 31,8 mg/osobę/dzień, stanowiąc co najmniej 538% ADI.

Należy zaznaczyć, iż wyniki pobrania substancji dodatkowych z żywnością w Unii 
Europejskiej, przedstawione w raporcie Komisji Europejskiej z 2001 r., stanowiące 
pierwszą próbę oceny sytuacji w krajach europejskich, wskazują, że pobranie nie-
których substancji dodatkowych z dietą może przekraczać wartości ADI. W świetle 
powyższego raportu pobranie azotynów jako substancji dodatkowych (w różnych 
krajach europejskich) kształtuje się u dzieci na poziomie od 50% do 360% ADI, 
natomiast u osób dorosłych od 40% do 230% ADI (10).

Wysokie pobranie azotynów z dietą przez polską populację związane jest ze sto-
sunkowo dużym spożyciem wędlin peklowanych, które wynosiło średnio 61,4 g/
osobę/dzień i charakteryzowało się dużą zmiennością wynoszącą ± 79 g/osobę/dzień 
(tab. II). Największe spożycie wędlin – 104,5 g/osobę/dzień stwierdzono w grupie 
mężczyzn w wieku 18–74 lata, a najmniejsze w grupie najmłodszych dzieci w wie-
ku 1–3 lat, wynoszące średnio 27,3 g/osobę/dzień. Analiza uzyskanych wyników 
w oparciu o 95 percentyl wskazuje, że 5% badanej populacji spożywało co najmniej 
210 g wędlin/osobę/dzień. Spożycie konserw mięsnych w polskiej populacji jest 
stosunkowo małe i wynosi średnio 1,2 g/osobę/dzień (tab. III), co nie ma wpływu 
na pobranie tych substancji dodatkowych z dietą przez badaną populację. Ponadto 
stwierdzono, iż konserwy nie były spożywane przez osoby powyżej 75 roku życia.

Ta b e l a  II. Spożycie produktów peklowanych w badanej populacji (g/os/dzień)

Ta b l e  II. Corned meat products consumption by surveyed population (g/person/day)

Wiek (lata) N X Me SD P 95

1–3 118 27,3 10,0 34,2 100,0

4–10 455 31,1 20,0 42,9 110,0

11–17 581 56,4 36,4 66,1 180,0

Ogółem 1–17 1154 43,5 20,0 56,7 160,0

18–74 
mężczyźni 1278 104,5* 80,0 104,2 300,0

kobiety 1578 41,7* 25,0 53,4 150,0

≥75
mężczyźni 46 44,9 22,5 65,9 209,0

kobiety 78 29,0 20,0 35,3 115,0

≥18 2980 68,3 40,0 85,1 227,5

Ogółem (1–96) 4134 61,4 39,0 79,0 210,0

* różnica statystycznie istotna przy p<0,001 (test t-Studenta)
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Tabela III. Spożycie konserw mięsnych w badanej populacji (g/os/dzień)

Table III. Consumption of canned meat products by surveyed population (g/person/day)

Wiek (lata) N X Me SD P 95

1–3 118 0,2 0,0 1,8 0,0

4–10 455 0,5 0,0 4,8 0,0

11–17 581 0,5 0,0 4,4 0,0

Ogółem 1–17 1154 0,5 0,0 4,3 0,0

18–74 
mężczyźni 1278 2,5* 0,0 18,7 0,0

kobiety 1578 0,8* 0,0 8,1 0,0

≥75 
mężczyźni 46 0,0    

kobiety 78 0,0    

≥18 2980 1,5 0,0 13,6 0,0

Ogółem (1–96) 4134 1,2 0,0 11,8 0,0

* różnica statystycznie istotna przy p<0,01 (test t-Studenta)

W świetle powyższych danych należy podkreślić, iż głównym źródłem E 249/E 250
w diecie polskiej populacji są wędliny peklowane, które dostarczają 98,7% tych 
substancji (tab. IV). 

Ta b e l a  IV. Pochodzenie azotynów (%) z produktów peklowanych i konserw mięsnych

Ta b l e  IV. Contribution of nitrites (%) from corned and canned meat products

Wiek (lata) Produkty mięsne 
peklowane (%)

Produkty mięsne 
sterylizowane (%)

1–3 99,6 0,4

4–10 98,9 1,1

11–17 99,4 0,6

Ogółem 1–17 99,3 0,7

18–74 
mężczyźni 98,4 1,6

kobiety 98,8 1,2

≥75 
mężczyźni 100,0 0,0

kobiety 100,0 0,0

≥18 98,6 1,4

Ogółem (1–96) 98,7 1,3

WNIOSKI

1. Uzyskane wyniki dotyczące oszacowania pobrania azotynów w postaci sub-
stancji dodatkowych z dietą wskazują na ponad trzykrotne przekroczenie wartości 
ADI przez najmłodsze dzieci (w wieku 1–3 lat). 
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2. Ważne jest kontynuowanie badań pobrania azotynów, w szczególności w od-
niesieniu do dzieci, ponieważ w tej grupie, ze względu na strukturę spożycia żyw-
ności oraz małą masę ciała może wystąpić potencjalne ryzyko zagrożenia zdrowia, 
związane z możliwością przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania tych 
substancji. Badania powinny być prowadzone na podstawie szczegółowych danych 
na temat spożycia poszczególnych grup produktów oraz rzeczywistego użycia oma-
wianych substancji dodatkowych do produktów mięsnych.

3. Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia, tj. stosowanie m.in. urozmaico-
nej i zróżnicowanej diety nie powinno prowadzić do wysokiego spożycia tych sub-
stancji. Istotne jest podawanie przez producentów żywności dokładnej informacji 
o składzie żywności.

I. T r a c z y k, A. Wa l k i e w i c z, M.  O ł t a r z e w s k i

ESTIMATION OF POTASSIUM NITRITE (E 249) AND SODIUM NITRITE (E 250)
INTAKE WITH DIET BY POLISH POPULATION

S u m m a r y

The aim of this study was the estimation of nitrites (E 249/E 250) intake by Polish population and the 
assessment of risk for human health resulting from their intake expressed as % of ADI. Data on food con-
sumption were collected in 2000 under the FAO project „Household Food Consumption and Anthropo-
metric Survey”. Maximum permitted doses of E 249/E 250 usage were taken into consideration according 
to the Polish regulation. The estimated content of these food additives in diets turned out to be too high 
and it amounted on average to 9.3 mg NaNO2 per person per day (156% of ADI). The highest intake of 
nitrites was found out in the group of youngest children (aged 1-3) amounting to 308% of ADI. There is 
essential carrying out of survey on estimation of nitrites intake as food additives, based on actual usage 
level of nitrites in meat industry. 
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