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Oznaczono zawartość akryloamidu w chipsach, frytkach i kawie oraz prze-
prowadzono badania ankietowe poboru tego związku w diecie przez pracow-
ników umysłowych (582 osoby w wieku od 25 do 65 lat). Średnia zawartość 
akryloamidu w chipsach, kawie i frytkach wynosiła odpowiednio 850 μg/kg, 
2450 μg/kg i 16 μg/litr. Średni miesięczny pobór akryloamidu z diety dla badanej 
grupy pracowniczej wynosił 2598 μg/kg × osoba, co stanowi 1,2 μg/doba × kg 
masy ciała. Dokonano statystycznej oceny uzyskanych wyników.
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Od czasu stwierdzenia w 2002 roku obecności akryloamidu w niektórych rodza-
jach żywności (1) problem ten nadal jest aktualny i przyciąga uwagę konsumen-
tów i pracowników kontroli jakości zakładów przemysłu spożywczego i żywienia. 
Biorąc pod uwagę, że akryloamid został zakwalifi kowany przez Międzynarodową 
Agencję Badań nad Rakiem do grupy związków prawdopodobnie kancerogennych 
dla ludzi (probably cancerogenic for humans) – Grupa 2A (2–4) badania akryloamidu 
pochodzenia spożywczego otrzymały dodatkowy impuls aktywizujący. W wielokie-
runkowych badaniach opracowano i udowodniono mechanizmy powstawania akry-
loamidu w procesach termicznej obróbki (smażenie, pieczenie, prażenie) żywności 
bogatej w węglowodany (5–7). Wykazano, że głównym „szlakiem” powstawania 
akryloamidu jest reakcja asparaginy z cukrami redukującymi (glukoza, fruktoza, 
sacharoza). Kinetycznie decydującym czynnikiem powstawania akryloamidu w su-
rowcach i półproduktach spożywczych zawierających asparaginę i cukry redukują-
ce obok wzajemnych relacji ilościowych reagentów jest temperatura stosowanych 
procesów podczas ich obróbki termicznej. Wykazano także, że akryloamid powstaje 
w żywności ogrzewanej do co najmniej 120°C. Drugim czynnikiem regulującym 
relacje ilościowe powstającego w żywności akryloamidu jest czas obróbki termicz-
nej. Żywność węglowodanowo-białkowa to wyjątkowo złożone układy fi zykoche-
miczne. Kontrola analityczna procesów, monitorowanie zawartości akryloamidu 
w produktach i inne badania wymusiły dynamiczny rozwój metod i sposobów ozna-
czania akryloamidu w żywności (8). Opracowane zostały liczne procedury anali-
tyczne oznaczania akryloamidu w różnych matrycach żywnościowych takich jak 
wyroby ziemniaczane, kawa, pieczywo i inne (8–10). W wielu pracach podkreślane 
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są aspekty negatywnego (prawdopodobnie kancerogennego) oddziaływania akry-
loamidu i jego metabolitów na zdrowie człowieka (2–4). Rozwijającym się kierun-
kiem są badania dietetyczne nad ilościowym poborem akryloamidu w diecie (11).

Prezentowana praca jest kontynuacją naszych badań dotyczących zawartości 
w żywności technologicznie uwarunkowanych substancji niepożądanych takich jak 
furan, chloropropandiole, akryloamid i inne oraz badań częstotliwości spożycia pro-
duktów, będących źródłem tych substancji.

MATERIAŁ I METODY

Materiały.  Akryloamid (AA) oznaczano w chipsach i frytkach ziemniaczanych 
oraz w kawie (napoju). Chipsy kupowano w lokalnych sklepach. Frytki (2 × 8 porcji) 
przygotowywano smażąc w oleju (170–190°C) lub piekąc (170–200°C) w piekar-
niku półprodukty handlowe. Czas smażenia lub pieczenia dobierano tak aby barwa 
gotowego, gorącego wyrobu była złocisto-brązowa. Kawę tzw. rozpuszczalną przy-
gotowywano biorąc na porcję 2,5 g sproszkowanej kawy, którą zalewano gorącą 
wodą tak aby całkowita objętość napoju wyniosła 150 cm3. Kawy zwykłe (zaparza-
ne) przygotowywano w porcjach po 150 cm3 stosując zalewanie gorącą wodą lub 
domowy ekspress kawowy.

Jako standard wewnętrzny w procedurach oznaczania AA stosowano roztwór 
deuterowanego akryloamidu o stężeniu 150 μg/cm3. Przesącz po ekstrakcji wodnej 
akryloamidu z próbki klarowano roztworami Carreza I i Carreza II. 

Przygotowanie próbek.  Wysuszone chipsy i frytki proszkowano w młyn-
ku laboratoryjnym i do odważonej próbki dodawano 50 mm3 roztworu standardu 
wewnętrznego. Próbkę ekstrahowano przez 3h ciepłą (~60°C) wodą stosując łaź-
nię ultradźwiękową. Materiał poekstrakcyjny odwirowywano (2500 × g) przez 15 
min. Supernatant odtłuszczano mieszaniną (1:1) heksanu z heptanem, klarowano 
roztworami Carreza I i Carreza II. Po odwirowaniu osadów, dodawano NaCl i eks-
trahowano akryloamid z fazy wodnej czterokrotnie octanem etylu. Fazę organiczną 
fi ltrowano, zatężano pod próżnią i uzupełniano octanem etylu tak aby całkowita 
objętość wynosiła 1 cm3.

Roztwory kawy poddawano odwirowaniu. Supernatant wytrząsano z mieszaniną 
heksanu i heptanu. Po oddzieleniu fazy wodnej poddawano ją fi ltracji, klarowaniu, 
wysalaniu i ponownej fi ltracji, a następnie ultrafi ltracji. Przesącz ekstrahowano oc-
tanem etylu. Fazę organiczną zatężano i doprowadzano objętość do 1 cm3. 

Oznaczanie  zawartości  akryloamidu.  Akryloamid oznaczano metodą 
GC-MS w systemie jonizacji elektronowej (EI, 70 eV). Zastosowano aparat Hewlett 
Packard GC 5890 Series II wyposażony w kolumnę kapilarną DB ( 30 × 0,25 mm 
średnicy wewnętrznej, grubość fi lmu 0,25 μm) oraz Hewlett Packard MS 5989A. 
Jako gaz nośny stosowano hel – szybkość przepływu 1,0 cm3/min. Przyjęto program 
temperaturowy: 80°C przez 2 minuty, następnie ogrzewanie z szybkością 10°C/min. 
od 80°C do 220°C i utrzymywanie w tej temperaturze przez minutę. Temperatu-
ry injektora i źródła jonów wynosiły odpowiednio 240°C i 200°C. Monitorowa-
no wybrane jony pochodzące z akryloamidu i deuterowanego akryloamidu o m/z
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71→55 i 74→58. Odzysk akryloamidu oznaczany w eksperymentach z deuterowa-
nym akryloamidem oceniono na 97±5%. Powtarzalność oznaczeń wynosiła ± 25 μg/
kg, a granica detekcji około 50 μg/kg. Szczegóły przygotowywania próbek, ozna-
czania akryloamidu i oceny metodyki podano we wcześniejszych pracach (12,13).

Badania  ankietowe.  Badania częstotliwości spożycia produktów będących 
ważnymi źródłami akryloamidu pochodzenia żywnościowego przeprowadzono na 
582-osobowej grupie osób dorosłych w wieku 25–65 lat. Byli to urzędnicy pań-
stwowi instytucji centralnych, pracujący w Warszawie. Ankietowanym zadano py-
tania dotyczące częstotliwości spożycia kawy, chipsów ziemniaczanych oraz fry-
tek. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: A) codziennie, B) kilka 
razy w tygodniu, C) kilka razy w miesiącu, D) sporadycznie, E) nigdy. Dodatkowo 
zadano pomocnicze pytania dotyczące ilości i rodzaju spożywanej kawy, chipsów 
i frytek. Pytano również o wiek, płeć i orientacyjną masę ciała respondentów. Na 
każde pytanie uzyskiwano odpowiedź od więcej niż 98% respondentów. Wyniki 
ankiety oceniono statystycznie stosując test χ2 (chi-kwadrat) oceniający zależność 
między cechami jakościowymi na podstawie liczebności odpowiedzi w postaci tab-
lic kontyngencji. Obliczono również współczynniki Korelacji Rang wg. Spearmana 
do oceny zależności między częstością spożycia poszczególnych produktów (14, 
15). Istotność zależności oceniano przy poziomie α = 0,05. Analizy wykonywano 
w programie statystycznym Statgraphics 4.1. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Oznaczenia stężenia akryloamidu w chipsach ziemniaczanych pokazały, że jego 
zawartość wynosi od 740 do 980 μg/kg. Wartości te są zbliżone do publikowanych 
niedawno wyników badań dotyczących zawartości akryloamidu w chipsach zaku-
pionych na rynku warszawskim (13) oraz wynikami przeprowadzonych oznaczeń 
akryloamidu w chipsach kupowanych w latach 2006–2007 w miastach wojewódz-
kich. Otrzymane w tej pracy wyniki połączono zatem z wcześniejszymi i po odrzu-
ceniu po 5% próbek o najniższej i najwyższej zawartości akryloamidu obliczono 
średnią zawartość akryloamidu w chipsach jako 850 μg/kg. 

Zawartość akryloamidu we frytkach była znacząco wyższa niż w chipsach
(1570–3240 μg/kg) i zależała od temperatury przygotowania oraz partii surowca 
przy czym wyższe zawartości akryloamidu stwierdzano we frytkach pieczonych lub 
smażonych w wyższych temperaturach 190–200°C. Nie stwierdzano różnic we fryt-
kach smażonych w oleju i pieczonych w zbliżonych temperaturach. Do dalszych 
obliczeń przyjęto wartość średnią (2450 μg/kg) obliczoną z wyników oznaczeń wy-
konanych dla poszczególnych porcji przygotowanych jak podano w sekcji Materia-
ły i Metody. 

Oznaczone zawartości akryloamidu w kawie (w napoju) wynosiły od 11 do 21 μg/
dm3, przy czym niższe zawartości akryloamidu występowały w kawach instant. Jako 
średnią zawartość akryloamidu w kawie przyjęto 16 μg/dm3.Wynik ten jest zgodny 
z rezultatami podawanymi w pracach Andrzejewskiego i innych (9) oraz Grandby 
i Fagt (10). Ze względu na specyfi kę próbek oznaczenia akryloamidu w kawie wy-
kazywały najgorszą powtarzalność w przeprowadzanych analizach. 
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Ta b e l a  I. Zawartość akryloamidu w analizowanych produktach (μg/kg)

Ta b l e  I. Acrylamide content in products studied (μg/kg)

Rodzaj żywności Granice zawartości  Wartość średnia Odchylenie standardowe

Kawa 11 – 21 0016 ±3,5

Chipsy 740 – 980 0850 ±52

Frytki 1570 – 3240 2450 ±282

Badania ankietowe, których bezpośrednie wyniki przedstawiono w tabeli I wyka-
zały, że 51,2% spośród pytanych osób codziennie pije kawę, zaś 22,8% pije kawę 
3 razy w tygodniu. Około 12% badanych pije kawę rzadko, a 14% w ogóle nie pije 
kawy. Spośród osób często pijących kawę (codziennie lub kilka razy w tygodniu) 
44% badanych wypija jedną fi liżankę kawy (około 150 cm3) dziennie, 25% dwie, 
zaś 31% trzy lub więcej. Osoby pijące kawę kilka razy w tygodniu często podawały, 
że spożywają dziennie dwie lub więcej fi liżanek. Może być to związane z charakte-
rem pracy (dłuższe zebrania i narady lub nierównomierne obciążenie obowiązkami 
służbowymi). Nieco częściej spożywana jest kawa rozpuszczalna, ok. 52% całej 
populacji pije kawę rozpuszczalną, nieco ponad 48% kawę zaparzaną tradycyjnie 
lub z ekspresu. Na podstawie średniej zawartości akryloamidu w kawie (napoju) 
obliczono, że osoby pytane pijące kawę codziennie przyjmują średnio dziennie 
około 3,1 μg akryloamidu. Osoby pijące kawę kilka razy w tygodniu przyjmują 
średnio około 1,4 μg akryloamidu w przeliczeniu dziennym. Głównym powodem 
(40%) sięgania po kawę według ankietowanych jest zamiar „pokonania zmęczenia” 
jak twierdzi połowa ankietowanych, pijących kawę natomiast 35% ankietowanych 
twierdzi, że pije kawę bo ją lubi. Udział osób, które nie piją kawy był większy wśród 
mężczyzn (16%) niż wśród kobiet (12%).

Ta b e l a  II. Częstotliwość (% ankietowanych) spożycia kawy, chipsów ziemniaczanych oraz frytek przez przedsta-
wicieli ankietowanej grupy

Ta b l e  II. Frequency (% of responded population) of coffee, potato chips and French fries consumption among 
members of group studied

Rodzaj żywności A) codziennie B) kilka razy 
w tygodniu

C) kilka razy 
w miesiącu

D) sporadycznie E) nigdy

Kawa 25,2 44,0 9,5 10,3 11,0

Chipsy 1,4 7,5 34,1 47,7 9,3

Frytki 9,0 3,5 31,2 52,2 4,1

Według obiegowych opinii chipsy ziemniaczane są chętnie spożywanym rodza-
jem tzw. żywności przekąskowej i stanowią one element życia towarzyskiego. Na-
sze badania nie potwierdziły takich poglądów. Ponad 62% ankietowanych spożywa 
chipsy sporadycznie (rzadziej niż raz w miesiącu) lub nie jada ich zupełnie, a tylko 
ok. 3% ankietowanych spożywa je codziennie. Pozostali spożywają je kilka razy 
w miesiącu (24%) lub kilka razy w tygodniu (11%). 

Z wyników zawartości akryloamidu w chipsach ziemniaczanych i zebranych in-
formacji ankietowych można obliczyć, że w tej grupie (obejmującej blisko 35% 
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respondentów) przy spożyciu 1 paczki chipsów tygodniowo (100 g), przeciętny 
dzienny pobór akryloamidu do organizmu wynosi 12 μg.

Statystycznie istotne (oceniane na podstawie testu χ2) różnice występowały w gru-
pach wiekowych – największe ilości chipsów były spożywane w grupie wiekowej 
25–35 lat, zaś najmniejsze w grupie najstarszych respondentów (55–65 lat).

Z badań ankietowych wynika, że 10% ankietowanych spożywa frytki codziennie 
i około 5,5% kilka (2–4 razy) w tygodniu. Największy odsetek stanowiły osoby 
spożywające frytki kilka razy w miesiącu (28,5%), a sporadycznie lub nigdy (56%).
W przypadku frytek stwierdzono, że ich spożycie zależy od wieku, masy ciała i płci 
ankietowanego. Relatywnie częściej frytki spożywali mężczyźni niż kobiety co moż-
na prawdopodobnie wyjaśnić troską kobiet o tzw. linię oraz osoby o większej masie 
ciała. Tylko 6% osób o masie ciała do 60 kg spożywało frytki codziennie, podczas 
gdy dla osób o masie ciała powyżej 80 kg udział ten wynosił 19,6%. Według opinii 
autorów to stosunkowo spore spożycie frytek może być związane z ich powszechną 
dostępnością w bufetach i restauracjach pracowniczych instytucji, w których pracu-
ją respondenci ankiety.

Poszczególnym odpowiedziom dotyczącym częstotliwości spożywania produk-
tów nadano rangi od 1 do 5 (1 – nigdy, 5 – codziennie). Na podstawie tak przypo-
rządkowanych rang określono wartości współczynników korelacji R-Spearmana, 
które zestawiono w tabeli II. Biorąc pod uwagę wartości współczynników R można 
stwierdzić, że istnieje istotna zależność dodatnia pomiędzy częstościami spożywa-
nia frytek i chipsów. Osoby częściej spożywające chipsy wykazują tendencję do 
częstszego spożywania frytek. 

Ta b e l a  III. Macierz współczynników korelacji R (Spearmana) wyrażająca zależności pomiędzy częstością spoży-
wania kawy, chipsów ziemniaczanych i frytek

Ta b l e  III. Matrix of Spearman coefficients R of correlation describing relationships between frequency of coffee, 
potato chips and French fries consumption

Rodzaj żywności Kawa Chipsy Frytki

Kawa 1,00*

Chipsy  0,17* 1,00*

Frytki  0,14* 0,38* 1,00

* Współzależność istotna statystycznie przy α = 0,05.

Na podstawie danych z ankiet można oszacować miesięczne spożycie badanych 
produktów zawierających akryloamid przypadające na osobę, tj. około 23,5 fi liża-
nek kawy, 1,8 opakowania chipsów i 6,5 porcji frytek. Przyjmując wcześniej po-
dane ilości jednostkowe i zawartość w nich akryloamidu miesięczny średni pobór 
akryloamidu wynosi około 2598 μg/osobę. Przy czym główne źródło akryloamidu 
stanowią frytki (92%). Akryloamid wprowadzany z kawą, mimo jej stosunkowo 
dużego spożycia, jednakże ciągle mniejszego niż w Skandynawii i krajach Europy 
Zachodniej, stanowi tylko 2,2%. Jak wynika z ankiet średnia masa ciała ankieto-
wanego wynosi 72 kg. Przyjmując tą wartość wyznaczono średni dobowy pobór 
akryloamidu w przeliczeniu na 1 kg masy ciała ankietowanego (1,2 μg/doba × kg 
masy ciała). Parzefall (2) powołując się na najnowsze dane podaje, że przeciętny 
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dzienny pobór akryloamidu z diety wynosi 1 μg/kg masy ciała. Uzyskana przez 
nas wartość poboru 1,2 μg/kg masy ciała dobrze koreluje z danymi literaturowymi 
(2, 9–12). Analiza danych uzyskanych dla odpowiednich populacji Belgów, Holen-
drów, Szwedów i Norwegów prowadzi do podobnych rezultatów, przy czym noto-
wany jest wzrost poboru akryloamidu z kawy (9–11). Dla konsumentów zjadających 
zdecydowanie większe niż przeciętne ilości chipsów, frytek i wypijających ponad 
przeciętne ilości kawy pobór akryloamidu w diecie wynosi do około 4–5 μg/doba × 
kg masy ciała. Przyjmuje się, że wyroby ziemniaczane wnoszą około 50% wkład do 
całkowitego poboru akryloamidu w diecie. Pozostała ilość akryloamidu pobierana 
jest z używkami (kawa), przekąskami i pieczywem.

Przeprowadzone przez nas badania, w których monitorowano w przybliżeniu 
60–70% poboru akryloamidu w diecie dorosłych, umysłowo pracujących ludzi dały 
wyniki realistyczne i w nieznacznym tylko stopniu odbiegające od rezultatów podob-
nych badań przeprowadzanych w innych krajach Europy Zachodniej i Północnej. Po-
twierdza to postulowaną wcześniej (13) zbieżność modeli i nawyków żywieniowych 
badanej populacji z odpowiadającymi populacjami innych krajów europejskich (11).

WNIOSKI

Na podstawie oznaczonej zawartości akryloamidu w chipsach, frytkach i kawie 
oraz badań częstotliwości spożycia tych produktów przez 582 grupę pracowników 
umysłowych w wieku od 25 do 65 lat obliczono średni dzienny pobór akryloamidu 
z diety dla badanej grupy pracowniczej. Wynosił on 1,2 μg/doba × kg masy ciała. 
Wielkość ta jest zbliżona do tego typu danych publikowanych w literaturze – mieści 
się w dolnym zakresie poboru akryloamidu ze spożywaną żywnością.

W.  B e k a s,  D.  K o w a l s k a,  M.  Ł o b a c z,  B.  K o w a l s k i

DIETARY ACRYLAMIDE INTAKE BY REPRESENTATIVES
OF SELECTED GROUP OF WHITE COLLAR WORKERS

S u m m a r y

The laboratory studies on acrylamide contents in chips, French fries and coffee have been performed. 
Mean values for acrylamide contents were 850 μg/kg, 2450 μg/kg and 16 μg/L for chips, French fries and 
coffee, respectively. The clerks working for central state institutions in Warsaw (849 persons, age group 
25-65 y.o.) were inquired into their nutritional habits. Special attention was paid on chips, French fries and 
coffee consumption Based on the information gathered from the questionaires the dietary acrylamide in-
take (2598 μg/person × month or 1.2 μg/day × kg body weight) among population studied was calculated. 
The results were statistically evaluated. 
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