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Wykrywanie i oznaczanie radiacyjnie indukowanych węglowodorów w próbkach mięsa
za pomocą chromatografii gazowej

jako metoda identyfikacji napromieniowania żywności

Przedstawiono wyniki pomiarów zawartości radiacyjnie indukowanych węglowodorów
w próbkach mięsa: kurczaka, wieprzowiny, wołowiny oraz wzajemnych proporcji powstałych
radiacyjnie węglowodorów w relacji do ich macierzystych kwasów tłuszczowych.

Pomiary wykonano za pomocą chromatografu gazowego firmy Perkin Elmer model
8700 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID).

Celem pracy jest wdrożenie rutynowej metody identyfikacji napromieniowania żyw-
ności zawierającej tłuszcz.

Detection and identification of radiation induced hydrocarbons in meats
with the use of gas chromatography

as one of methods for the detection of irradiated food

Results of the determination of the content of radiation induced hydrocarbons in meat
samples (chicken, pork and beef) as well as the proportion between the concentration of indi-
vidual hydrocarbons in relation to the content of fatty acids in a given product are~presented.

The measurements have been done with the use of a Perkin Elmer model 8700 gas
chromatograph equipped with a FID detector.

The present study is a preliminary work on the implementation of a routine method for
the detection of irradiation in foods that contain fats.
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1. WSTĘP

Napromieniowanie żywności jest procedurą stosowaną w celu przedłużenia czasu prze-
chowywania, jak również ograniczenia liczby i rozwoju mikroorganizmów w produktach
żywnościowych. Fizyczne i chemiczne zmiany zachodzące w żywności lub jej składnikach
spowodowane przez napromieniowanie badano szczegółowo przez ostatnie 40 lat. Stosowanie
dawek do 10 kGy zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za całkowicie
bezpieczne dla ludzi. W wielu krajach napromieniowanie żywności uznano jako procedurę
technologiczną. Ustalono też normy dotyczące metod badania napromieniowania żywności.
Jedna z metod identyfikacji napromieniowania żywności opiera się na analizie węglowodo-
rów powstających podczas radiolizy tłuszczów za pomocą chromatografii gazowej.

Badania nad zmianami zachodzącymi w tłuszczach pod wpływem promieniowania joni-
zującego rozpoczęto w 1967 roku [1-5]. Stwierdzono, że zmiany te są głównie spowodowane
przez wolne rodniki [6]. Wyróżnia się dwa rodzaje procesów pozwalających opisać zachowa-
nie się tłuszczów pod wpływem promieniowania jonizującego: procesy z udziałem wolnego
tlenu (utlenianie) oraz procesy nieoksydacyjne. Te ostatnie i powstałe w ich przebiegu pro-
dukty radiolityczne tworzą bazę dla rozpoznania napromieniowania tłuszczów [7].

Rozpad trójglicerydu pod wpływem promieniowania zachodzi wskutek zrywania wią-
zań cząsteczkowych, co pokazuje schemat 1 (wg Nawar) [8].
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Schemat 1.

Wskutek zrywania wiązań:
• w pozycji a powstają węglowodory typu Cn.l5 wolne kwasy tłuszczowe, diestry propano-

diolu i diestry propenodiolu;
• w pozycji b powstają węglowodory typu Cn.„ aldehydy typu Cn, diglicerydy, diestry

oksypropanodiolu i 2-alkilocyklobutanony;
• w pozycji c powstają węglowodory typu Cn., i Cn.I:1 oraz glicerole formylodiacylowe;
• w pozycji d powstają węglowodory typu Cn.2:1 i glicerole acetylodiacylowe;
• w pozycji e powstają diestry etanodiolu i estry metylowe kwasów tłuszczowych.

W kwasach tłuszczowych w trój glicerydach szczególnie wrażliwe na promieniowanie są
wiązania w położeniu a i p względem grup karbonylowych.

Mechanizm rozerwania wiązania w położeniu a pokazuje schemat 2, a mechanizm
rozerwania wiązania w położeniu P - schemat 3.
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Następstwem rozerwania tych wiązań i przekształceń powstałych indywiduów jest po-
jawienie się trzech rodzajów węglowodorów. Są to węglowodory:
• mające jeden atom węgla mniej niż ich macierzysty kwas tłuszczowy, oznaczane jako Q.,;
• mające dwa atomy węgla mniej niż macierzysty kwas tłuszczowy i dodatkowo podwójne

wiązanie w pozycji 1, oznaczane ogólnie jako Cn.2:1;
• mające jeden atom węgla mniej niż macierzysty kwas tłuszczowy i dodatkowo podwójne

wiązanie w pozycji 1, oznaczane jako Cn.1:1.
Te ostatnie powstają w niewielkich ilościach.

Tłuszcze naturalne zbudowane są głównie z kwasów tłuszczowych zawierających pa-
rzystą liczbę atomów węgla w cząsteczce, najczęściej 16 lub 18. Są to kwasy nasycone: pal-
mitynowy (16:0) i stearynowy (18:0) oraz nienasycone: oleinowy (18:1) i linolowy (18:2).
Powstałe z rozpadu tych kwasów węglowodory to: pentadekan (15:0), tetradeken (14:1), hep-
tadekan (17:0), heksadeken (16:1), heptadeken (17:1), heksadekadien (16:2), heptadekadien
(17:2) i heksadekatrien (16:3). Pierwsza liczba podana w nawiasie oznacza ilość atomów wę-
gla w cząsteczce, a druga - liczbę wiązań podwójnych.

Ustalono, że dla poszczególnych produktów żywnościowych istnieje charakterystyczna,
ilościowa relacja pomiędzy składem kwasów tłuszczowych w tłuszczu a składem powstałych
z nich radiacyjnie indukowanych węglowodorów [9].

Niniejsza praca dotycząca badania ilościowych proporcji powstałych radiacyjnie węglo-
wodorów w relacji do ich macierzystych kwasów tłuszczowych dla próbek mięsa: kurczaka,
wieprzowiny i wołowiny jest wstępnym opracowaniem. Celem tej pracy jest przygotowanie do
wdrożenia rutynowej metody identyfikacji napromieniowania żywności zawierającej tłuszcz.

2. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

Zakupiono w handlu detalicznym trzy gatunki mięsa: drobiowe (kurczak), wieprzowe i
wołowe, które po podzieleniu na części zamrożono, a następnie napromieniowano promie-
niami gamma w źródle 60Co trzema dawkami 1,5, 3 i 5 kGy (dawki technologiczne). Po 1
miesiącu przechowywania próbek w stanie zamrożenia (w temperaturze -20°C) przeprowa-
dzono doświadczenie. Ze zhomogenizowanej masy mięsnej wyekstrahowano tłuszcz przez
wytapianie w temperaturze 50°C, frakcję tłuszczową odwirowano. Następnie pobrano 1 g
tłuszczu pochodzącego z każdego gatunku mięsa dla poszczególnych dawek (0; 1,5; 3; 5
kGy). Do każdej próbki tłuszczu dodano 1 ml wzorca wewnętrznego (2,33 jag eikozanu1 roz-
puszczonego w n-heksanie). Potem rozdzielano próbki metodą kolumnowej chromatografii
florosilowej, za pomocą n-heksanu jako eluenta, na dwie frakcje: jedną zawierającą produkty
polarne i drugą zawierającą produkty niepolarne. Zebraną frakcję niepolarną, zawierającą wę-
glowodory, poddano procesowi stopniowego zatężania do objętości około 0,25 ml przez od-
parowanie n-heksanu w destylarce i w strumieniu azotu.

3. PROCEDURA WZORCOWANIA

W chromatograficznej analizie ilościowej jednym ze sposobów ilościowego oznaczania
substancji w próbce jest metoda wzorca wewnętrznego [10, 11]. W metodzie tej stosuje się

1 eikozan - węglowodór nasycony o 20 atomach węgla w cząsteczce



tzw. współczynniki korekcyjne, uwzględniające różną, odpowiedź detektora na poszczególne
składniki próbki.

W przeprowadzonym doświadczeniu w celu wyznaczenia współczynników korekcyj-
nych sporządzono mieszaninę o ściśle znanym składzie: eikozanu (20:0) jako wzorca we-
wnętrznego oraz węglowodorów 1-14:1, 15:0, 1,7-16:2, 8-17:1, 1-16:1 i 17:0. Współczyn-
niki korekcyjne dla poszczególnych węglowodorów obliczono wg wzoru (1):

A 2 0 : o

M2O:o x AH C

(1)

gdzie: Fj - współczynniki korekcyjne dla poszczególnych węglowodorów względem wzorca
wewnętrznego; A2O:o - powierzchnia piku eikozanu; AHC - powierzchnia piku węglowodoru;
M 2 0 : 0 - masa eikozanu w próbce (w jj.g); MH C - masa węglowodoru w próbce (w ug).

4. POMIARY METODĄ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Pomiary wykonano za pomocą chromatografu gazowego firmy Perkin Elmer model
8700 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Zastosowano kolumnę kapilarną typu
PE-5 (25 m, 0,2 mm ID, 0,33 um). Jako gazu nośnego użyto helu. Warunki pomiaru były
następujące:
• programowana zmiana temperatury kolumny w zakresie od 40 do 280°C:

- pierwsza szybkość grzania kolumny 10°C/min do 70°C,
- druga szybkość grzania kolumny 2,5°C/min do 170°C,

trzecia szybkość grzania kolumny 10°C/min do 280°C;
• temperatura injektora - 450°C;
• temperatura detektora - 450°C;
• objętość wstrzykiwanej jednorazowo próbki -1 ul.
Przeprowadzono pomiary próbek trzech rodzajów mięsa: drobiu (kurczak), wieprzowiny i
wołowiny dla czterech dawek: 0; 1,5; 3; 5 kGy oraz tzw. ślepej próby (w celu sprawdzenia
czystości użytych odczynników).

5. WYNIKI I DYSKUSJA

Obecne w próbkach poszczególne węglowodory zidentyfikowano na podstawie porów-
nania chromatogramów próbek z chromatogramem mieszanki kalibracyjnej (czasy retencji).

Obliczono frakcję masy dla każdego zidentyfikowanego węglowodoru na podstawie
wzoru (2):

AHC x M20:0

MHC = x F, (2)
^ 2 0 : 0
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gdzie: MHC - frakcja masy poszczególnych węglowodorów (w fj-g/g tłuszczu), M20:0 - frakcja
masy wzorca wewnętrznego w próbce (w ug/g tłuszczu), A20:0 - powierzchnia piku węglowo-
doru w próbce, A20:0 - powierzchnia piku wzorca wewnętrznego w próbce, F ; - współczynnik
korekcyjny poszczególnych węglowodorów w relacji do wzorca wewnętrznego.

Mając do dyspozycji tablicę 1 zamieszczoną w Normie Europejskiej EN 1784, która
pokazuje średnie zawartości głównych kwasów tłuszczowych w tłuszczu dla poszczególnych
rodzajów mięsa w relacji do powstałych z nich radiacyjnie indukowanych węglowodorów Cn.,
i Cn.2.] [9], obliczono oczekiwane ilości poszczególnych węglowodorów i porównano je z wy-
nikami otrzymanymi z zarejestrowanych chromatogramów (tablice 2-10, rys. 1-3). W rezulta-
cie otrzymano względne ilościowe proporcje między głównymi kwasami tłuszczowymi wy-
stępującymi w tłuszczu a stosunkiem powstałych z nich radiacyjnie indukowanych
węglowodorów.

Najbardziej bezpośrednie i prawie idealnie zbliżone do wartości, które podano w tablicy
1 są proporcje otrzymane w przypadku próbek tuszek kurczaka (tablice 2-4). Proporcje te są
dokładnym odbiciem zawartości macierzystych kwasów tłuszczowych w próbkach. Węglo-
wodory 8-17:1 i 1,7-16:2 powstałe z kwasu oleinowego, stanowiącego w mięsie kurczaka
średnio 32% trój glicerydu, występują w największych ilościach. W stosunkowo dużych ilo-
ściach występują węglowodory 6,9-17:2 i 1,7,10-16:3 powstałe z kwasu linolowego, stano-
wiącego w mięsie kurczaka średnio 25% ogólnej ilości trójglicerydu (zawartości te obliczono
w sposób szacunkowy ze względu na nieobecność w handlu wzorców tych węglowodorów)
oraz węglowodory 15:0 i 1-14:1 powstałe z kwasu palmitynowego, stanowiącego średnio
21%. W najmniejszej ilości występują węglowodory 17:0 i 1-16:1 powstałe z kwasu steary-
nowego, stanowiącego w mięsie kurczaka średnio 6% ogólnej ilości trójglicerydu.

W przypadku wieprzowiny (tablice 5-7) wyniki były następujące. W największych ilo-
ściach występowały węglowodory 8-17:1 i 1,7-16:2 powstałe z kwasu oleinowego, stanowią-
cego w wieprzowinie średnio 35% ogólnej ilości trójglicerydu. Proporcjonalnie niższe były
ilości węglowodoru 15:0 powstałego z kwasu palmitynowego, stanowiącego w wieprzowinie
średnio 25% ogólnej zawartości trójglicerydu. Zawartość drugiego węglowodoru pochodzą-
cego od tego kwasu tłuszczowego, czyli 1-14:1, była szczególnie mała, dużo niższa od warto-
ści oczekiwanej. Jednak jest to cecha charakterystyczna dla wieprzowiny potwierdzająca się w
licznych badaniach i zaznaczona w normie jako wyjątek. Prawdopodobnie węglowodór ten
podlega dalszym przemianom. W zbliżonych ilościach występowały węglowodory 17:0 i 1-16:1
powstałe z kwasu stearynowego, stanowiącego średnio w wieprzowinie 11% ogólnej ilości
trójglicerydu i węglowodory 6,9-17:2 i 1,7,10-16:3 powstałe z kwasu linolowego, stanowią-
cego średnio 10% (podane wartości dla węglowodorów 6,9-17:2 i 1,7,10-16:3 są wartościami
przybliżonymi). Zaobserwowano, że ilości węglowodorów 15:0 i 17:0 są znacznie wyższe od
wartości oczekiwanych. Spowodowane jest to obecnością tych węglowodorów również w
próbce nienapromieniowanej (kontrolnej) i to w dość znacznych ilościach.

W przypadku próbek wołowiny (tablice 8-10) stwierdzono obecność w największych
ilościach węglowodorów 8-17:1 i 1,7-16:2 powstałych z kwasu oleinowego, stanowiącego w
wołowinie średnio 43% ogólnej zawartości trójglicerydu. Odpowiednio niższe były ilości
węglowodoru 1-14:1 powstałego z kwasu palmitynowego, stanowiącego 23% ogólnej ilości
trójglicerydu oraz węglowodoru 1-16:1 powstałego z kwasu stearynowego, stanowiącego
10%. Węglowodory 15:0 i 17:0 występowały w ilościach dużo większych od wartości ocze-
kiwanych, jednak obecność tych węglowodorów stwierdzono również w próbce kontrolnej i
to w dość znacznych ilościach. Spośród węglowodorów 6,9-17:2 i 1,7,10-16:3 powstających z
kwasu linolowego, stanowiącego w wołowinie średnio 2% ogólnej ilości trójglicerydu,
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stwierdzono jedynie obecność węglowodoru 6,9-17:2, natomiast nie stwierdzono obecności
węglowodoru 1,7,10-16:3 dla żadnej z zastosowanych dawek promieniowania. Dla próbki
wołowiny napromieniowanej dawką 3 kGy ilości węglowodorów 17:0 i 1-16:1 były znacznie
wyższe od oczekiwanych. Wynik ten wymaga sprawdzenia kilkakrotnym pomiarem, trzeba
bowiem zaznaczyć, że przedstawione w opracowaniu dane uzyskano w wyniku realizacji jed-
nokrotnego cyklu badawczego.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Identyfikacja próbki jako napromieniowanej następuje na podstawie stwierdzenia obec-
ności w niej par węglowodorów Cn.,/Cn.2:i oderwanych od głównych kwasów tłuszczowych i
występujących w tłuszczach w charakterystycznych dla poszczególnej żywności proporcjach.

Węglowodory nasycone, takie jak 15:0 i 17:0, mogą występować w żywności nie tylko
jako produkty powstałe w czasie radiolizy tłuszczów i ilość ich może nie być proporcjonalna
do ilości macierzystych kwasów tłuszczowych. Dlatego bierzemy głównie pod uwagę węglo-
wodory nienasycone, których ilości powinny być zgodne ze składem kwasów tłuszczowych w
danej próbce żywności. Wyjątek stanowi wieprzowina, gdzie ilość węglowodoru 1-14:1 jest
charakterystycznie niska.

W celu uwiarygodnienia uzyskanych rezultatów zostaną przeprowadzone dodatkowe
badania oraz kilkakrotne pomiary próbek po różnych okresach przechowywania w stanie za-
mrożenia. Zostanie także dokładnie określony, przez wyspecjalizowane laboratorium, skład
kwasów tłuszczowych w próbkach.
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Tablica 1. Zawartość głównych kwasów tłuszczowych w kurczaku, wieprzowinie i wołowinie obliczona na podstawie badań między-
laboratoryjnych oraz ich radiacyjnie indukowane węglowodory C„-i i Cn-2:i.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy
(Cl 6:0)

kwas stearynowy
(Cl 8:0)

kwas oleinowy
(C18:l)

kwas linolowy
(Cl 8:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w tłuszczu całkowitym

kurczak

21

6

32

25

wieprzowina

25

11

35

10

wołowina

23

10

43

2

Radiacynie wzbudzone węglowodory

Cn-1

15:0

17:0

8-17:1

6,9-17:2

Cn-2:1

1-14:1

1-16:1

1,7-16:2

1,7,10-16:3



Tablica 2. Zestawienie wyników dla mięsa kurczaka napromieniowanego dawką 1,5 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn-i i Cn_2:i (w ug na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla mięsa
kurczaka napromieniowanego dawką 1,5 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (Cl8:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

32%

Cn-1

8-17:1

137,97

Cn-2:1

1,7-16:2

264,77

Suma
Cn-l i Cn-2:l

8-17:1 i 1,7-16:2

402,47

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn.i i Cn-2:i (w ug na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla mięsa kurczaka napromieniowanego dawką 1,5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu

21%

6%

25%

Cn-i

15:0

90,54

17:0

25,86

6,9-17:2

107,78

Cn-2:1

1-14:1

173,75

1-16:1

49,68

1,7,10-16:3

206,85

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

264,12

17:0 i 1-16:1

75,46

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

314,42



Tabela 2. cd. \

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn.j i C„-2:i (w \xg na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla mięsa kurczaka
napromieniowanego dawką 1,5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwas linolowy (Cl 8:2)

Cn-l

15:0

89,28

17:0

87,11

6,9-17:2

100,11*

Cn-2:1

1-14:1

166,75

1-16:1

44,90

1,7,10-16:3

199,19*

Suma
Cn-1 i Cn_2:l

15:0 i 1-14:1

256,03

17:0 i 1-16:1

132,01

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

300,10*

* wartości przybliżone



Tablica 3. Zestawienie wyników dla mięsa kurczaka napromieniowanego dawką 3 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn_i i Cn-2:i (w |ag na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla mięsa
kurczaka napromieniowanego dawką 3 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (C18:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

32%

Cn-1

8-17:1

227,81

Cn-2:1

1,7-16:2

450,81

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

8-17:1 i 1,7-16:2

678,62

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn.j i Cn_2:i (w ug na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla mięsa kurczaka napromieniowanego dawką 3 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwas linolowy (Cl8:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu \

21%

6%

25%

Cn-1

15:0

149,50

17:0

42,71

6,9-17:2

177,97

Cn-2:1

1-14:1

295,84

1-16:1

84,52

1,7,10-16:3

352,19

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

445,34

17:0 i 1-16:1

127,24

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

530,17



Tabela 3. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów C„-i i C„-2:i (w \xg na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla mięsa kurczaka
napromieniowanego dawką 3 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (C16:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

cn.,

15:0

117,72

17:0

67,26

6,9-17:2

172,32*

Cn-2:1

1-14:1

225,24

1-16:1

51,99

1,7,10-16:3

387,72*

Suma
Cn-1 i Cn.2:l

15:0 i 1-14:1

342,96

17:0 i 1-16:1

119,25

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

560,08*

* wartości przybliżone



Tablica 4. Zestawienie wyników dla mięsa kurczaka napromieniowanego dawką 5 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn-i i Cn_2:i (w u.g na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla mięsa
kurczaka napromieniowanego dawką 5 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (C18:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

32%

Cn-i

8-17:1

367,77

Cn-2:1

1,7-16:2

646,13

Suma
Cn-1 i Cn_2:l

8-17:1 i 1,7-16:2

1013,90

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn-i i Cn-2:i (w ug na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla mięsa kurczaka napromieniowanego dawką 5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwas linolowy (Cl8:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trójglicerydu

21%

6%

25%

Cn-i

15:0

241,34

17:0

68,95

6,9-17:2

287,32

Cn-2:1

1-14:1

424,02

1-16:1

121,14

1,7,10-16:3

504,78

Suma
Cn-1 i C„-2:l

15:0 i 1-14:1

664,78

17:0 i 1-16:1

190,10

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

792,10



Tabela 4. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów C„-i i Cn.2:i (w \ig na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla mięsa kurczaka
napromieniowanego dawką 5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Cn-1

15:0

252,39

17:0

100,86

6,9-17:2

244,34*

Cn-2:1

s

1-14:1

333,53

1-16:1

97,66

1,7,10-16:3

508,73*

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

585,92

17:0 i 1-16:1

198,52

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

753,07*

* wartości przybliżone



Tablica 5. Zestawienie wyników dla wieprzowiny napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn_i i Cn.2:i (w ug na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla wieprzowiny
napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (Cl8:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

35%

Cn-l

8-17:1

72,42

Cn-2:1

1,7-16:2

229,84

Suma
Cn-l i Cn_2:i

8-17:1 i 1,7-16:2

302,26

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn.i i Cn_2:i (w u.g na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla wieprzowiny napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu

25%

11%

10%

Cn-i

15:0

51,72

17:0

22,76

6,9-17:2

20,69

Cn-2:1

1-14:1

179,56

1-16:1

72,23

1,7,10-16:3

65,66

Suma
Cn-l i Cn-2:i

15:0 i 1-14:1

236,14

17:0 i 1-16:1

94,99

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

86,36



Tabela 5. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn.i i Cn-2:i (w \xg na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla wieprzowiny
napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwas linolowy (Cl 8:2)

Cn-l

15:0

75,49

17:0

44,93

6,9-17:2

56,58*

Cn-2:1

1-14:1

19,17

1-16:1

68,22

, 1,7,10-16:3

_*

Suma
Cn_i i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

94,66

17:0 i 1-16:1

113,15

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

56,58*

* wartości przybliżone



Tablica 6. Zestawienie wyników dla wieprzowiny napromieniowanej dawką 3 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn-i i Cn-2:i (w \ig na lOOg tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla wieprzowiny
napromieniowanej dawką 3 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (Cl8:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

35%

Cn-l

8-17:1

141,34

Cn-2:1

1,7-16:2

408,56

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

8-17:1 i 1,7-16:2

549,90

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn.i i Cn.2:i (w îg na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla wieprzowiny napromieniowanej dawką 3 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy
(Cl 6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu

25%

11%

10%

Cn-i

15:0

100,95

17:0

44,42

6,9-17:2

40,38

Cn-2:1

1-14:1

291,82

1-16:1

128,40

1,7,10-16:3

116,73

Suma
Cn_i i Cn.2:l

15:0 i 1-14:1

392,78

17:0 i 1-16:1

172,82

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

157,11



Tabela 6. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn-i i Cn.2:i (w
napromieniowanej dawką 3 kGy.

na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla wieprzowiny

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwas linolowy (Cl 8:2)

Cn-l

15:0

116,00

17:0

71,41

6,9-17:2

75,57*

Cn-2:1

1-14:1

59,61

1-16:1

71,15

1,7,10-16:3

122,40*

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

175,61

17:0 i 1-16:1

142,56

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

197,97*

*wartości przybliżone



Tablica 7. Zestawienie wyników dla wieprzowiny napromieniowanej dawką 5 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn-i i Cn-2:i (w |ig na 100 g tłuszczu) otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla wieprzowiny
napromieniowanej dawką 5 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (C18:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

35%

Cn-1

8-17:1

281,62

Cn-2:1

1,7-16:2

581,36

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

8-17:1 i 1,7-16:2

862,98

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn-i i Cn-2:i (w |ig na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla wieprzowiny napromieniowanej dawką 5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu

25%

11%

10%

Cn-1

15:0

201,15

17:0

88,50

6,9-17:2

80,46

Cn-2:1

1-14:1

415,25

1-16:1

182,71

1,7,10-16:3

166,10

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

616,37

17:0 i 1-16:1

271,22

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

246,56



Tabela 7. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn_i i Cn_2.i (w |_ig na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla wieprzowiny
napromieniowanej dawką 5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (C16:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwas linolowy (Cl8:2)

Cn-i

15:0

206,02

17:0

123,59

6,9-17:2

142,38*

Cn-2:1

1-14:1

99,02

1-16:1

122,78

1,7,10-16:3

195,50*

Suma
C„-l i Cn-2:l

15:0 i 1-14:1

305,04

17:0 i 1-16:1

246,37

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

337,88*

* wartości przybliżone



Tablica 8. Zestawienie wyników dla wołowiny napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn.i i Cn-2:i (w ug na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla wołowiny
napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (C18:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

43%

Cn-1

8-17:1

52,80

Cn-2:1

1,7-16:2

159,92

Suma
Cn-i i Cn-2:1

8-17:1 i 1,7-16:2

212,72

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn.i i Cn-2:i (w Lig na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla wołowiny napromieniowanej dawką 1,5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu s

23%

10%

2%

Cn-i

15:0

28,24

17:0

12,27

6,9-17:2

2,45

Cn-2:1

1-14:1

85,53

1-16:1

37,19

1,7,10-16:3

7,43

Suma
Cn-i i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

113,78

17:0 i 1-16:1

49,46

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

9,89



Tabela 8. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn-i i Cn-2:i (w ug na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla wołowiny napromieniowanej
dawką 1,5 kGy. \

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

cn_,

15:0

53,00

17:0

93,28

6,9-17:2

_*

C„-2:l

1-14:1

85,99

1-16:1

46,14

1,7,10-16:3

.*

S u m a
Cn-i i Cn_2:l

15:0 i 1-14:1

138,99

17:0 i 1-16:1

139,42

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

_*

* wartości przybliżone



Tablica 9. Zestawienie wyników dla wołowiny napromieniowanej dawką 3 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn-i i C„-2:i (w u.g na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla wołowiny
napromieniowanej dawką 3 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (C18:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

43%

Cn-i

8-17:1

128,03

Cn-2:1

1,7-16:2

330,60

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

8-17:1 i 1,7-16:2

458,63

B) Oczekiwane ilości węglowodorów C„-i i Cn-2:i (w ug na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla wołowiny napromieniowanej dawką 3 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu

23%

10%

2%

Cn-i

15:0

68,48

17:0

29,77

6,9-17:2

5,95

Cn-2:1

1-14:1

176,83

1-16:1

76,88

1,7,10-16:3

15,37

Suma
Cn-1 i Cn_2:l

15:0 i 1-14:1

245,31

17:0 i 1-16:1

106,65

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

21,33



Tabela 9. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn-i i C„.2:i (w (j.g na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla wołowiny napromieniowanej
dawką 3 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl 8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Cn-i

15:0

114,73

17:0

164,52

6,9-17:2

25,02*

Cn-2:1

1-14:1

194,09

N 1-16:1

125,62

1,7,10-16:3

_*

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

308,82

17:0 i 1-16:1

290,14

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

25,02*

* wartości przybliżone



Tablica 10. Zestawienie wyników dla wołowiny napromieniowanej dawką 5 kGy.

A) Ilość węglowodorów Cn-i i Cn.2:i (w (ig na 100 g tłuszczu), otrzymanych z głównego nienasyconego kwasu tłuszczowego dla wołowiny
napromieniowanej dawką 5 kGy.

Główny nienasycony
kwas tłuszczowy

kwas oleinowy (Cl8:1)

Średni procentowy udział głównego nienasyconego
kwasu tłuszczowego w całkowitej ilości trój glicerydów

43%

Cn-i

8-17:1

233,22

Cn-2:1

1,7-16:2

468,89

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

8-17:1 i 1,7-16:2

702,11

B) Oczekiwane ilości węglowodorów Cn.i i Cn.2:i (w ug na 100 g tłuszczu) obliczone na podstawie procentowej zawartości kwasów
tłuszczowych dla wołowiny napromieniowanej dawką 5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

Średnia procentowa zawartość kwasu tłuszczowego
w całkowitej ilości trój glicerydu

23%

10%

2%

Cn-1

15:0

124,74

17:0

54,23

6,9-17:2

10,84

Cn-2:1

1-14:1

250,80

1-16:1

109,04

1,7,10-16:3

21,80

Suma
Cn-1 i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

375,54

17:0 i 1-16:1

163,28

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

32,65



Tabela 10. cd.

C) Otrzymane ilości węglowodorów Cn-i i Cn.2:i (w ug na 100 g tłuszczu) powstałe z kwasów tłuszczowych dla wołowiny napromieniowanej
dawką 5 kGy.

Kwas tłuszczowy

kwas palmitynowy (Cl6:0)

kwas stearynowy (Cl8:0)

kwaslinolowy(C18:2)

C„.i

15:0

172,47

17:0

140,20

6,9-17:2

48,09*

Cn-2:1

1-14:1

> 269,48

1-16:1

120,99

1,7,10-16:3

_*

Suma
Cn-i i Cn-2:1

15:0 i 1-14:1

441,95

17:0 i 1-16:1

261,19

6,9-17:2 i 1,7,10-16:3

48,09*

* wartości przybliżone
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Rys.l. Chromatogramy próbek kurczaka: a) próbka kurczaka nienapromieniowana, b) próbka
kurczaka napromieniowana dawką 1,5 kGy, c) próbka kurczaka napromieniowana dawką
3 kGy, d) próbka kurczaka napromieniowana dawką 5 kGy.
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Rys.2. Chromatogramy próbek wieprzowiny: a) próbka wieprzowiny nienapromieniowana,
b) próbka wieprzowiny napromieniowana dawką 1,5 kGy, c) próbka wieprzowiny napromie-
niowana dawką 3 kGy, d) próbka wieprzowiny napromieniowana dawką 5 kGy.
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Rys.3. Chromatogramy próbek wołowiny: a) próbka wołowiny nienapromieniowana, b) prób-
ka wołowiny napromieniowana dawką 1,5 kGy, c) próbka wołowiny napromieniowana dawką
3 kGy, d) próbka wołowiny napromieniowana dawką 5 kGy.
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