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Celem badañ by³o oznaczenie zawartoci akryloamidu w chipsach ziemniaczanych pobranych losowo na terenie Polski oraz porównanie pomiêdzy produktami tego samego producenta, ale pochodz¹cymi z ró¿nych partii produkcyjnych, a tak¿e pomiêdzy chipsami pochodz¹cymi od ró¿nych producentów. Przeciêtna zawartoæ akryloamidu wynosi³a 998 mg/kg produktu, wahaj¹c siê od 352
do 3647 mg/kg w zale¿noci od rodzaju chipsów. Stwierdzono, ¿e zawartoæ badanego zwi¹zku w produkcie zale¿a³a zarówno od producenta jak równie¿ partii
produktu.
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WSTÊP
Akryloamid (2-propenamid, amid akrylowy, amid winylowy) jest zwi¹zkiem, który nie
wystêpuje naturalnie w przyrodzie. Jest produkowany przemys³owo jako substrat do syntezy polimerów poliakrylamidowych szeroko stosowanych na wiecie, m.in. jako wype³niacze filtrów do uzdatniania wody pitnej i przemys³owej, sk³adniki cementu i zapraw murarskich, sk³adniki nawozów mineralnych, poliakrylamidowe ¿ele w laboratoriach badawczych,
do elektroforetycznego rozdzia³u bia³ek i innych sk³adników, w przemyle papierniczym,
tekstylnym i kosmetycznym.
W licznych badaniach [3, 5, 6, 9, 13, 14, 20] wykazano, ¿e akryloamid ma dzia³anie
neurotoksyczne, powoduj¹c uszkodzenia orodkowego i obwodowego uk³adu nerwowego
zarówno u zwierz¹t dowiadczalnych, jak i ludzi. U zwierz¹t dowiadczalnych wykazano
równie¿ dzia³anie genotoksyczne [18, 19] i kancerogenne [2, 7, 8] akryloamidu. Dlatego
te¿ Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem w 1994 sklasyfikowa³a akryloamid jako
zwi¹zek prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi [11].
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W kwietniu 2002 r. grupa naukowców z Uniwersytetu w Sztokholmie razem ze Szwedzk¹
Narodow¹ Agencj¹ ds. ¯ywnoci og³osi³a, ¿e akryloamid powstaje w czasie przetwarzania
¿ywnoci i jest obecny w ¿ywnoci poddanej sma¿eniu i pieczeniu [21].
Obecnie wiadomo, ¿e akryloamid powstaje przede wszystkim w produktach wysokowêglowodanowych, poddanych obróbce termicznej jako jeden z produktów reakcji Maillarda,
zachodz¹cej pomiêdzy woln¹ asparagin¹ i cukrami redukuj¹cymi (najbardziej reaktywne s¹
glukoza i fruktoza). Wród czynników sprzyjaj¹cych powstawaniu akryloamidu w ¿ywnoci wymienia siê du¿¹ zawartoæ wolnej asparaginy, du¿¹ zawartoæ cukrów redukuj¹cych,
wilgotnoæ poni¿ej 30%, temperaturê procesu przetwarzania ¿ywnoci w zakresie 120-170°C
oraz relatywnie niereaktywn¹ matrycê przeszkadzaj¹c¹ w eliminacji zwi¹zku.
G³ównym ród³em akryloamidu w diecie s¹ produkty wysoko wêglowodanowe poddane
obróbce termicznej, przede wszystkim chipsy i frytki ziemniaczane, sma¿one i pieczone
ziemniaki, a tak¿e przetwory zbo¿owe, m.in. chleb, p³atki niadaniowe, pieczywo cukiernicze. Istotnym ród³em akryloamidu w diecie mo¿e byæ równie¿ kawa oraz kakao i produkty
czekoladowe.
Przeciêtna zawartoæ akryloamidu w ¿ywnoci  jak wynika z badañ prowadzonych w wielu
krajach europejskich  waha siê w granicach od poni¿ej 30 do ponad 3500 mg/kg produktu [17].
Z ogólnopolskich reprezentatywnych badañ sposobu ¿ywienia przeprowadzonych przez
I¯¯ w 2000 roku wynika, i¿ spo¿ycie chipsów ziemniaczanych w Polsce nie jest wysokie,
jednak szczegó³owa analiza w grupach wiekowych wykaza³a, ¿e wród spo¿ywaj¹cych ten
produkt dzieci w wieku 7-15 lat przeciêtne dzienne spo¿ycie chipsów wynosi oko³o 65 g
(Szponar i wsp. 2000, dane niepublikowane).
Celem badañ by³a ocena zawartoci akryloamidu w losowo pobranych na terenie Polski
próbkach chipsów ziemniaczanych.
MATERIA£ I METODY
Materia³ do badañ stanowi³y 24 próbki chipsów (14 rodzajów) pobrane w losowo dobranych
sklepach na terenie Polski w marcu i lipcu 2004 r. przez pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Produkty w oryginalnych opakowaniach handlowych, w iloci nie mniejszej ni¿ 250 g by³y
niezw³ocznie dostarczane  w warunkach podanych na opakowaniu przez producenta  do Instytutu
¯ywnoci i ¯ywienia, gdzie wykonywano badania.
Do homogenizowanej próbki chipsów ziemniaczanych (3 g) dodawano 100 ml roztworu wzorcowego  akryloamidu deuterowanego (d3  akryloamidu) (Cambridge Isotope Laboratories) o stê¿eniu 100 mg/ml. Próbkê ekstrahowano 25 ml wody destylowanej, a nastêpnie ogrzewano przez 2 godziny w ³ani wodnej w temp. 60°C. Po sch³odzeniu do temperatury pokojowej próbkê poddawano
wirowaniu przez 30 min (12 000 obr/min; MPW Med. Instruments, Polska), a nastêpnie wymra¿ano
w temp.  20°C przez 20 min w celu usuniêcia t³uszczu. Do ekstraktu dodawano ~ 2,5 g bromku
potasu, 0,1 ml kwasu bromowodorowego (48%; Fluka) oraz 2,5 ml nasyconego roztworu wody bromowej. Próbkê poddawano ca³onocnemu bromowaniu w temp. ~ 0°C. Nadmiar bromu zobojêtniano
kilkoma kroplami 1 M roztworu tiosiarczanu sodu (Sigma-Aldrich). Próbkê przenoszono do kolby
wirowej, dodawano ~1 g bezwodnego siarczanu sodu, a nastêpnie 2-krotnie ekstrahowano 3 ml mieszaniny heksanu i octanu etylu (4:1; v/v) przez wytrz¹sanie (5 min) i poddawano wirowaniu przez
10 min (10 000 obr/min). Po rozdzieleniu siê warstw, ka¿dorazowo pobierano warstwê organiczn¹
i przenoszono do ampu³ki szklanej. Po odparowaniu do sucha pod azotem (temp. bloku grzejnego
50°C), do próbki dodawano 100 ml octanu etylu (do HPLC) i przenoszono do wialek do autosamplera [4, 23].
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Bromowaniu poddawano równie¿ mieszaninê 100 ml roztworów wzorcowych akryloamidu (Fluka) i d3 - akryloamidu o stê¿eniach 100 mg/ml. Analizê roztworów wzorcowych prowadzono równolegle z badan¹ próbk¹. Pozosta³e zastosowane odczynniki by³y klasy cz. d. a.
Oznaczenia zawartoci bromowych pochodnych akryloamidu wykonano metod¹ chromatografii
gazowej z wykorzystaniem aparatu GCQ firmy Finnigan wyposa¿onego w detektor masowy z pu³apk¹ jonow¹ oraz dozownik typu split/splitless. Próbkê w iloci 1 ml analizowano technik¹ MS/MS
z wykorzystaniem EI (70 eV). Analizê zawartoci akryloamidu prowadzono na kolumnie chromatograficznej Rtx-5 MS firmy Restek, d³. 30 m, r. 0,25 mm, film 0,25 mm. Pierwszym krokiem by³o
uzyskanie jonu prekursora m/z 152 pochodz¹cego od bromopochodnej akryloamidu oraz 155 m/z
pochodz¹cego od d3-bromopochodnych akryloamidu, a nastêpnie w wyniku kolizji MS/MS, uzyskiwano jony-potomne m/z 152 ® m/z 135 i m/z 155 ® m/z 137. Stosunek pola powierzchni pod
pikiem pochodz¹cym od jonów m/z 135 i m/z 137 by³ u¿yty do obliczeñ ilociowych. Warunki
analizy chromatograficznej:
 gaz nony: He, przep³yw gazu sta³y: 40 ml/sek.
 program temperaturowy pieca: temp nastrzyku 65°C, wzrost temp. 1°C przez 15 min do 250°C,
czas analizy 23,33 min, linia transferowa: 250°C, temperatura ród³o jonów: 180°C.
Identyfikacja badanych zwi¹zków zosta³a przeprowadzona na podstawie czasów ich retencji
i widma masowego. Wynik zosta³ przyjêty jako rednia z trzech równoleg³ych oznaczeñ.
Wyniki by³y oceniane za pomoc¹ pakietu statystycznego Statistica ver. 6.0 Zawartoæ akryloamidu przedstawiono jako redni¹ ± SD w mg/kg produktu.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
rednia zawartoæ akryloamidu w badanych próbkach chipsów wynosi³a 998 mg/kg produktu, przy czym wartoci te waha³y siê od 352 do 3647 mg/kg w zale¿noci od rodzaju
chipsów (tabela I). Szczegó³owa analiza uzyskanych danych wykaza³a, i¿ w wiêkszoci
analizowanych chipsów (17 próbek) zawartoæ akryloamidu nie przekracza³a wartoci
1000 mg/kg produktu, a w 3 próbach by³a w zakresie od 1000 do 2000 mg/kg produktu.
Jedynie dwie z badanych próbek zawiera³y akryloamid w iloci ponad 3000 mg/kg produktu. Nale¿y podkreliæ, ¿e by³y to wyroby jednego producenta, produkowane dla tanich sieci
handlowych.
Uzyskane wyniki by³y zbli¿one do danych z innych krajów. Przeciêtna zawartoæ akryloamidu oznaczana w chipsach ziemniaczanych w Szwecji waha³a siê od 1360 [22] do 1439
mg/kg produktu [23], przy czym stwierdzano znaczne ró¿nice pomiêdzy zawartoci¹ badanego zwi¹zku w poszczególnych produktach, wynosz¹ce nawet ponad 2000 mg/kg produktu. Podobne przeciêtne zawartoci akryloamidu w chipsach ziemniaczanych uzyskali równie¿ Konings i wsp. [12] w Holandii oraz Ono i wsp. [16] w Japonii.
Nieco ni¿sze przeciêtne zawartoci akryloamidu w chipsach (730 mg/kg), jednak¿e dla
poszczególnych produktów bardzo zbli¿one do naszych wyników, oznaczyli Becalski i wsp.
[1], badaj¹c chipsy ziemniaczane w Kanadzie. Równie¿ ni¿sze zawartoci akryloamidu
w porównaniu z naszymi wynikami stwierdzono w chipsach badanych w Austrii i Niemczech [10, 15], gdzie przeciêtna zawartoæ tego sk³adnika wynosi³a oko³o 550 mg/kg produktu.
Pobrane do badañ próbki chipsów by³y wytwarzane przez czterech producentów. Na
ryc. 1 przedstawiono porównanie przeciêtnej zawartoci akryloamidu w chipsach produkowanych przez ró¿nych producentów. Stwierdzono, ¿e rednia zawartoæ akryloamidu w chipsach produkowanych przez trzech producentów (producenci 1, 2 i 3) waha³a siê od 626 do
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Zawartoæ akryloamidu w chipsach ziemniaczanych, pobranych z rynku na terenie
ca³ej Polski w 2004 r. (n = 24)
Acrylamide content in potato crisps, randomly collected on Polish market in 2004
(n = 24)
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899 mg/kg produktu. W przypadku producenta nr 4 rednia zawartoæ akryloamidu w produkowanych przez niego chipsach wynosi³a 2023 mg/kg produktu i by³a od dwóch do ponad
trzech razy wy¿sza w stosunku do pozosta³ych producentów. Podobne wyniki uzyskali Becalski i wsp. [1], badaj¹c w Kanadzie chipsy pochodz¹ce od 5 ró¿nych producentów.
W produktach trzech producentów przeciêtna zawartoæ akryloamidu waha³a siê od 530 do
730 mg/kg, natomiast u dwóch pozosta³ych wynosi³a 1500 i 3500 mg/kg.
Porównano równie¿ zawartoæ akryloamidu w tych samych rodzajach chipsów wytwarzanych przez jednego producenta, ale pochodz¹cych z ró¿nych partii produkcyjnych, oznaczonych jako chipsy nr 1-4 (ryc. 2). W przypadku partii chipsów nr 1 oraz nr 3 ró¿nice
w zawartoci akryloamidu pomiêdzy produktami pochodz¹cymi z ró¿nych partii by³y nie-
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Ryc. 1.

Porównanie zawartoci akryloamidu w chipsach ziemniaczanych ró¿nych producentów
Comparison of acrylamide content in potato crisps produced by various manufacturers
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znaczne. W przypadku partii chipsów nr 2 i nr 4 stwierdzono natomiast nawet czterokrotne
ró¿nice w zawartoci akryloamidu w produktach pochodz¹cych z ró¿nych partii. Uzyskane
wyniki mog¹ potwierdzaæ wp³yw zastosowanego surowca, w tym przypadku odmian ziemniaków o ró¿nej zawartoci asparaginy i cukrów redukuj¹cych oraz zastosowanych procesów technologicznych (temperatura i czas trwania obróbki termicznej) na poziom akryloamidu w produkcie finalnym.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e przedstawione w pracy zawartoci akryloamidu
w losowo pobranych na terenie Polski próbkach chipsów ziemniaczanych nie ró¿ni³y siê
znacz¹co od poziomów stwierdzanych w innych krajach europejskich. Ró¿nice w zawartoci akryloamidu pomiêdzy produktami tego samego producenta, ale pochodz¹cymi z ró¿nych partii produkcyjnych oraz pomiêdzy produktami pochodz¹cymi od ró¿nych producentów mog¹ wskazywaæ na wp³yw zarówno surowca jak i zastosowanego procesu technologicznego na zawartoæ akryloamidu w chipsach ziemniaczanych.
Ze wzglêdu na potencjalnie niekorzystne dzia³anie akryloamidu niezbêdne jest dalsze
prowadzenie badañ nad jego zawartoci¹ w innych produktach spo¿ywczych. W celu pe³nej
oceny ryzyka zagro¿enia zdrowia wynikaj¹cego z obecnoci w ¿ywnoci akryloamidu nale¿y oszacowaæ wielkoæ pobrania tego zwi¹zku z diet¹, uwzglêdniaj¹c reprezentatywne dane
o spo¿yciu ¿ywnoci oraz wyniki dalszych badañ nad zawartoci¹ akryloamidu w innych
grupach produktów spo¿ywczych, które mog¹ byæ jego znacz¹cym ród³em w diecie.
H . M o j s k a , I . G i e l e c i ñ s k a , L . Szponar, K. Chajewska
ACRYLAMIDE CONTENT IN POTATO CRISPS IN POLAND
Summary
The main source of acrylamide in the diet are thermally processed carbohydrate-rich products,
mainly those obtained from potatoes. Acrylamide is a substance with neurotoxic, genotoxic and
carcinogenic properties. The International Agency for Research on Cancer classified it as a potential
human carcinogen in 1994.
The purpose of this study was to assess acrylamide content in 24 samples of crisps randomly
collected in Poland in 2004. Acrylamide was determined in the form of brominated derivatives by
gas chromatography coupled with mass spectrometry.
The average acrylamide content in the crisp samples examined was 998 mg/kg of the product,
ranging from 352 to 3647 mg/kg, depending on the type of the crisps. The factor determining the
differences in acrylamide content in the product was also the manufacturer. The average content of
acrylamide in the crisps produced by three different manufacturers (manufacturers 1-3) was ca. 600900 mg/kg, and in the crisps produced by manufacturer 4 was ca. 3 times higher. Moreover, substantial differences were found between the same types of crisps produced by the same manufacturers but
originating from different manufacturing batches.
The results obtained suggest the effects of various technological processes and raw material types
on the level of acrylamide in crisps.
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