(Μαζεηηθή έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο γηα ληηξηθά ζε λσπά θξέαηα θαη αιιαληηθά, ληόπηα θαη
εηζαγόκελα δηαζέζηκα ζηελ αγνξά καο)
ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Σα ληηξηθά είλαη θπζηθά ρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα, ζην λεξό, ζηα θξνύηα θαη ζηα ιαραληθά θαη κέζσ ηεο
ηξνθήο ησλ δώσλ θαηαιήγνπλ θαη ζηα θξέαηα. Όκσο ληηξηθά θαη ληηξώδε άιαηα ρξεζηκνπνηνύληαη σο εγθεθξηκέλα ζπληεξεηηθά ζηα
θξέαηα θαη αιιαληηθά. Μέξνο ηεο πνζόηεηαο ησλ ληηξηθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε κεηαηξέπνληαη ζε ληηξώδε πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο Νληηξνδν ελώζεηο πνπ είλαη θαξθηλνγόλεο νπζίεο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε κέγηζηε επηηξεπόκελε πξόζζεηε πνζόηεηα ληηξηθώλ γηα
ζπληήξεζε θξεάησλ είλαη ηα 300mg/kg. Μεηξήζακε ηελ πνζόηεηα ληηξηθώλ ζην λσπό θξέαο, ρνηξηλό θαη θνηόπνπιν θαη ζε αιιαληηθά
όπσο ινύληδα, γαινπνύια θαη δακπόλ. ηα λσπά θξέαηα δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Η πνζόηεηα όκσο ησλ ληηξηθώλ ζηε ινύληδα, ην δακπόλ
θαη ηε γαινπνύια ήηαλ πην πάλσ από ην επηηξεπόκελν όξην.
εκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα πνιιώλ εξεπλώλ πνπ αλαθέξνπλ όηη άηνκα κε δηαηξνθή πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά, έζησ θαη αλ
θαηαλαιώλνπλ αιιαληηθά δελ λνζνύλ κε θαξθίλν. Απηό απνδίδεηαη ζηηο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ θξνύηα θαη ιαραληθά.

ηόρνο ηεο έξεπλάο
καο:
Η δηεξεύλεζε ηεο
πεξηεθηηθόηεηαο ησλ
θξεάησλ θαη ησλ
αιιαληηθώλ ζε ληηξηθά
γηα λα δηαπηζηώζνπκε
εάλ είλαη εληόο ησλ
επηηξεπόκελσλ νξίσλ.

 Σν ληηξηθό λάηξην θαη ληηξώδε άιαηα ηνπνζεηνύληαη σο εγθεθξηκέλα ζπληεξεηηθά ζηα θξέαηα,
θαη αιιαληηθά γηα παξεκπόδηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ βαθηεξίνπ Clostridium botulinum, αιιά
θαη βειηίσζε ηεο γεύζεο, ηεο πθήο θαη ηνπ ρξώκαηνο ησλ ηξνθίκσλ.
 Μέξνο ησλ ληηξηθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε αλάγνληαη ελδνγελώο ζε ληηξώδε. Σα ληηξώδε ζηνλ
αλζξώπηλν νξγαληζκό ζρεκαηίδνπλ ηηο πνιύ βιαβεξέο Ν-ληηξνδνακίλεο, θαξθηλνγόλεο
νπζίεο πνπ πξνθαινύλ θαη κεζαηκνγινβηλαηκία.
 Σν 2002 ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο γηα ηε Γεσξγία θαη ηα Σξόθηκα θαη ν Παγθόζκηνο
Οξγαληζκόο Τγείαο όξηζαλ ηα 0 - 3,7 mg/Kg βάξνπο σο επηηξεπόκελε εκεξήζηα πνζόηεηα
ληηξηθώλ πνπ κπνξνύκε λα θαηαλαιώλνπκε.

Απνηειέζκαηα εξεπλώλ κεηαμύ άιισλ δείρλνπλ όηη:
 Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε ληηξηθώλ θαηά ηελ εγθπκνζύλε
κπνξεί λα πξνθαιέζεη όγθν ζηνλ εγθέθαιν θαηά ηε
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βξεθηθή ή παηδηθή ειηθία

Γηα θάζε δείγκα έγηλαλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεηο κε ην κεηξεηή
ληηξηθώλ ηεο εηαηξίαο SOEKS. Γηα θάπνηα δείγκαηα νη ηηκέο
δηαζηαπξώζεθαλ θαη κε εηδηθέο ισξίδεο γηα κέηξεζε ληηξηθώλ ηεο
εηαηξίαο ΜΔRCK (ρξσκαηηθή κέζνδνο)

 Γηαηξνθή ηεο εγθύνπ κε επεμεξγαζκέλα θξέαηα ζρεηίδεηαη
κε λεπξνεμνδεξκηθνύο όγθνπο ζηνλ εγθέθαιν ζε κηθξά
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παηδηά , ελώ ε θαηαλάισζε ινπθάληθσλ θαηά ηελ
εγθπκνζύλε έρεη σο απνηέιεζκα ηε γέλλεζε παηδηώλ κε
πξνδηάζεζε γηα νμεία ιπκθνβιαζηηθή ιεπραηκία5
 Η θαηαλάισζε ζπληεξεκέλσλ θξεάησλ από παηδηά
ειηθίαο 1-10 ρξνλώλ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα ιεπραηκίαο6
 Τπάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμύ ηεο θαηαλάισζεο
αιιαληηθώλ θαη θαπληζηώλ ςαξηώλ θαη ηε δεκηνπξγία
γαζηξηθνύ θαη νηζνθαγηθνύ θαξθίλνπ7 όπσο θαη ηελ
εκθάληζε όγθσλ ζην ιάξπγγα ή ηελ πεπηηθή νδό8
 Tα πξόζζεηα πιηθά (π.ρ. ληηξηθό λάηξην) ζηα ηξόθηκα θαη
ηα ζπληεξεκέλα θξέαηα, πξνθαινύλ εκηθξαλίεο10.



Πξνηεηλόκελε πνζόηεηα ληηξηθώλ ζε λσπό θξέαο: 200 mg/Kg (ηηκή πξνηεηλόκελε σο
ην Δπξσπατθό όξην από ην κεηξεηή SOEKS, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε)

ηα λσπά θξέαηα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν πξόβιεκα,
ππάξρνπλ όκσο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ληηξηθώλ
αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο ηξνθέο πνπ ηξώλε ηα δώα.

ηα αιιαληηθά ε πνζόηεηα ληηξηθώλ
πνπ κεηξήζακε ήηαλ:
 ηα πεξηζζόηεξα από ηα δείγκαηα ηεο
ινύληδαο πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ
επηηξεπόκελε.
 ε όια ηα δείγκαηα γαινπνύιαο πνιύ
κεγαιύηεξε από ηελ επηηξεπόκελε,
δηπιάζηα από ηεο ινύληδαο.
 ε όια ηα δείγκαηα δακπόλ πνιύ
κεγαιύηεξε από ηελ επηηξεπόκελε,
ηξηπιάζηα από ηεο ινύληδαο.

 Πξνηεηλόκελε πνζόηεηα ληηξηθώλ ζε ζπληεξεκέλν θξέαο
(Δπξώπε): 300 mg/Kg

ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Δεν υπάρχει πρόβλημα ζηην
καηανάλωζη θρέζκων κρεάηων. Τα αλλανηικά μπορούν να
καηαναλώνονηαι με μέηρο, αλλά παράλληλα διαηροθή πλούζια
ζε θρούηα και λαχανικά προλαμβάνει ηην καρκινογενέζη.
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