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 المضافات الغذائية

 (E250نرتيت الصوديوم )

 2018مايو  1الخليج بتاريخ  نشر في جريدة أخبار

 جيبقلم الدكتور زكريا خن
 

(، NaNO2نتريت الصوديوم، مركب غير عضوي، ورمزه الكيميائي )
مسحوق بلوري أبيض يميل إلى اللون األصفر قليالً، ناري، خطير، 
حساس للهواء، قابل للذوبان في الماء. يتحلل فوق درجة حرارة 

درجة مئوية؛ وتستخدم كالمتوسط للصبغات ولتخليل  320
المنسوجات، ويستخدم في العديد من  اللحم، صباغة

المستحضرات الصيدالنية واألصباغ والمبيدات الحشرية، ولكنها 
ربما تكون معروفة على أنها المضافات الغذائية لمنع التسمم 

هو على قائمة األدوية األساسية لمنظمة الصحة ، والغذائي
العالمية، وهي أدوية مهمة للغاية مطلوبة في نظام صحي 

 أساسي.

ال توجد بصورة طبيعية وإنما هو مركب مشتق من وهو مركب 
نترات الصوديوم بواسطة بعض التفاعالت الكيميائية أو 

 البكتيرية.

في أوائل القرن العشرين، كانت البحوث تتواصل للوصول إلى كل 
أنواع المضافات الغذائية التي يمكن االستفادة منها لعالج األنواع 
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ما أدي إلى إجراء العديد من البحوث حول المختلفة من األغذية، م
استخدام نتريت الصوديوم كمضاف في الطعام، ومن خالل تلك 

يثبط نمو ذو قدرة على الدراسات تبين أن نتريت الصوديوم 
بكتيريا وخاصة  الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض

(، Clostridium botulinumكلوستريديوم البوتولينوم )
ووجد أنها المسؤولة عن إحداث أخطر نوع من التسممات الغذائية، 

غير فعّالة في السيطرة على مسببات األمراض المعوية سالبة 
إضفاء  ، كما يمكنهاالجرام مثل السالمونيال واإلشريكية القولونية

بعض المذاق والطعم واللون إلى اللحم؛ وتمنع الدهون من التزنخ. 
على استخدامه في االتحاد األوروبي وأعطي  لذلك تمت الموافقة

(، وكذلك تمت الموافقة عليه في الواليات المتحدة E250رقم )
 األمريكية وأستراليا ونيوزيلندا.

من المركبات القادرة على تأخير ( E250)ويُعد نتريت الصوديوم 
فعالية التزنخ، وتعتبر أكسدة الدهون أو تزنخ الدهون من المواد 

تدهور جودة منتجات اللحوم، لذلك فإن نتريت األساسية ل
الصوديوم يعمل كمضاد لألكسدة، وتتساوى عملها في ذلك 
كعملها المسؤول عن تلوين اللحوم، إذ يتفاعل النتريت مع 

 هيموجلوبين البروتينات وأيونات المعادن.

عنصر النتريت قادر على دخول مجرى الدم ولكن بعد ذلك تبين أن 
الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء، ومن وتغيير طبيعة 

، المعروف أن الهيموجلوبين هو المسؤول عن نقل األوكسجين
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قدرة الدم على حمل األكسجين، لذلك فإنه يخفض أو يقلل من 
تحدث صعوبة في التنفس مما يؤدي إلى الشحوب والدوخة أو 

بمتالزمة الطفل األزرق الصداع، وهي حالة تعرف 
( خصوصًا methemoglobinemiaية الدم ميتهيموغلوبين

، لذلك فإنه ال يسمح بوجود مادة أشهر 6األطفال تحت سنة 
 النتريت في األطعمة المخصصة لألطفال دون سن ستة أشهر.

ومن مصادر القلق الرئيسية التي تدور حول استخدام نتريت 
هو تشكيل مادة )النتروزامين( المسببة ( E250)الصوديوم 

للحوم التي تحتوي على نتريت الصوديوم، إذ يمكن للسرطان في ا
أن تتكون هذه النتروزامينات المسببة للسرطان من تفاعل 
األمينات النتريتية تحت الظروف الحمضية مثل ما يحدث في 
المعدة البشرية، وكذلك أثناء عملية المعالجة المستخدمة 

ت للحفاظ على اللحوم. ومن المصادر الغذائية للنيتروسامينا
اللحوم األمريكية المعالجة مع نتريت الصوديوم باإلضافة إلى 

تم  1920األسماك المملحة التي تؤكل في اليابان، لذلك ففي 
تغيير كبير في ممارسات معالجة اللحوم في الواليات المتحدة 
وذلك بتخفيض نسبة نتريت الصوديوم مما أدى إلى انخفاض 

 نسبة الوفيات بأمراض سرطان المعدة. 

وجد أن حمض  السبعينيات من القرن العشرينوفي حوالي 
( وهو الفيتامين الذي ُيعد مضاد Cاألسكوربيك )فيتامين 

لألكسدة، يمكن أن يثبط تشكيل النيتروزامين. عندئذ تمت إضافة 
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جزء في المليون على األقل من حمض األسكوربيك إلى اللحوم  550
 المصنعة في الواليات المتحدة. 

إلى أن تناول الفيتامينات أيضًا  تراشأوفي المقابل فإن الدراسات 
A وC وE  في صورة خضار طازجة يمكن أن يمنع حدوث سرطان

في حين أظهرت دراسة أجريت في وزارة الزراعة األمريكية  المعدة.
( من النتريت مضاف إليها لقاح ppmجزء من المليون ) 40أن 

( تعد فعالة Pediococcus acidilactiللبكتيريا غير الضارة )
جزء في المليون من النتريت المستخدمة في  120بنفس فعالية 

الحفاظ على اللحوم المقددة، ويمكن أن تؤدي إلى مستويات أقل 
 بكثير من النتروزامين.

ومن جهة أخرى وجدت بعض الدراسات أن استهالك نتريت 
فراد الذين الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي لدى األ

 يعانون أصالً منهم. 

وجدت دراسة واحدة وجود عالقة بين التناول المتكرر للغاية بين 
اللحوم المعالجة بالملح الوردي ومرض االنسداد الرئوي المزمن من 
المرض، وهذا أدى إلى اقتراح أن الملح الوردي المخلوط بنتريت 

المقابل لم ( هو المسؤول عن ذلك، ولكن في E250الصوديوم )
تثبت الدراسة أن النتريت أو اللحم المشوي يمكن أن تتسبب في 
معدالت أعلى من مرض االنسداد الرئوي، ولكن العلماء علقوا على 
أنهم ال يستطيعون استبعاد األسباب أو المخاطر غير القابلة 
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للقياس المحتملة لمرض االنسداد الرئوي المزمن باإلضافة إلى 
(E250 .) 

 

 

 

 

 


