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1. Úvod 

 
Zistenie prítomnosti nečakane vysokých koncentrácií 

akrylamidu v niektorých potravinách dennej spotreby, 
ktoré zverejnila �védska národná potravinová správa 
(NFA)1,2 v apríli 2002, vyvolalo mimoriadne veľkú pozor-
nosť odborníkov na bezpečnosť potravín, a to najmä preto, 
lebo akrylamid je podľa Medzinárodnej agentúry pre vý-
skum rakoviny IARC (cit.3) klasifikovaný v skupine 2A 
ako �pravdepodobne karcinogénny pre ľudí�. Následne 
bola jeho prítomnosť v mnohých druhoch tepelne spraco-
vaných potravín potvrdená aj ďal�ími in�titúciami (UK 
FSA (cit.4), WHO/FAO (cit.5), Európska komisia6, FDA/
JIFSAN (cit.7)). Keď�e problematika výskytu tohto konta-
minantu v potravinách je relatívne nová, relevantná odpo-
veď na otázku ohrozenia ľudského zdravia konzumáciou 
potravín, ktoré ho obsahujú, si vy�aduje komplexný multi-
disciplinárny prístup odborníkov na potraviny, analytikov, 
toxikológov i mana�érov rizika. Výskyt akrylamidu v po-
travinách, mechanizmus jeho vzniku, mo�nosti jeho elimi-
nácie alebo minimalizácie jeho obsahu v potravinách 
a odhad zdravotného rizika majú z tohto dôvodu vysokú 
prioritu vo výskume významných in�titúcií na celom svete. 

V Európe tieto aktivity koordinuje Európska komisia8 spo-
lu s EFSA (cit.9) a podľa ich údajov bolo v roku 2004 
v desiatich tematických okruhoch zapojených 156 vý-
skumných projektov. Európska komisia stanovila nasle-
dovné ciele9:  
− vývoj spoľahlivých metód na meranie akrylamidu vo 

v�etkých matriciach, 
− objasnenie mechanizmu vzniku akrylamidu v mode-

lových systémoch a v potravinách, 
− objasnenie karcinogénneho pôsobenia akrylamidu 

u človeka, 
− výskum vzťahu medzi príjmom akrylamidu z potra-

vín a tvorbou glycidamid-DNA aduktov, 
− epidemiologické �túdie výskytu rakoviny v populácii 

so známou expozíciou akrylamidu. 
Problematikou akrylamidu sa zaoberajú aj ďal�ie 

svetové in�titúcie ako WHO/FAO (cit.10,11), JIFSAN 
(cit.12), Codex Alimentarius � CC FAC (cit.13), CIAA 
(cit.14) a ďal�ie, podporu má aj v 6. rámcovom programe 
v projekte HEATOX (cit.15,16), ako i v ďal�ích medziná-
rodných projektoch (ICARE (cit.17), COST 927 (cit.18) ai). 
O tom, �e táto aktuálna téma je v súčasnosti predmetom 
intenzívneho �túdia, svedčia aj mnohé vedecké publikácie 
v renomovaných svetových časopisoch. Dostatočné mno�-
stvo informácií je nevyhnutne potrebné pre stanovenie 
odhadu rizika19 na základe ktorého je mo�né určiť limity 
na maximálny obsah akrylamidu v rizikových potravinách 
a navrhnúť technologické zmeny pri produkcii, spracovaní 
a skladovaní potravín s cieľom minimalizácie jeho obsahu. 

Článok podáva prehľadné informácie o tejto aktuálnej 
tematike z hľadiska výskytu, expozície, mechanizmu vzni-
ku a mo�ností redukcie obsahu akrylamidu v potravinách. 

 
 

2. Charakteristika a pou�itie akrylamidu 
 
Akrylamid (CH2=CH�CONH2) je priemyselne vyrá-

baná tuhá kry�talická látka pou�ívaná ako monomér na 
výrobu netoxického polyakrylamidu. Akrylamid je zlúče-
nina bez farby a vône, s teplotou topenia 84,5 °C. Je roz-
pustný vo vode, acetóne a etanole, má vysokú mobilitu 
v pôde a podzemných vodách, je biodegradovateľný20,21. 
Samotný akrylamid má �iroké pou�itie vo vedeckom vý-
skume, kde sa vyu�íva jeho schopnosť selektívne modifi-
kovať skupiny SH v �trukturálnych a funkčných 
proteínoch21. 

Akrylamid mô�e byť potenciálne prítomný 
v �ivotnom prostredí ako dôsledok antropogénnych, ale aj 
prirodzených procesov. Akrylamid je tie� zlo�kou cigare-
tového dymu22, čo indikuje jeho tvorbu počas zahrievania 
biologických materiálov. 
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Tabuľka I  
Potraviny s najčastej�ím výskytom akrylamidu27 

 Potravinové produkty  Počet vzoriek 

    stredná hodnota max. hodnota 
Cereálie a cereálne produkty 3304 343 7834 
Cereálie a cestoviny surové a varené 113 15 47 
Cereálie a cestoviny spracované (opekané, sma�ené, grilované) 200 123 820 
Produkty na báze cereálie, v�etky 2991 366 7834 
Chlieb a ro�ky 1294 446 3436 
Pečivo a keksy 1270 350 7834 
Raňajkové cereálie 369 96 1346 
Pizza 58 33 763 
Ryby a morské produkty 52 25 233 
Mäso a vnútornosti 138 19 313 
Mlieko a mliečne produkty 62 5,8 36 
Orechy a olejoviny 81 84 1925 
Strukoviny 44 51 320 
Hľuzoviny 2068 477 5312 
Zemiakové pyré/zemiaková ka�a/varené zemiaky 33 16 69 
Pečené zemiaky 22 169 1270 
Zemiakové lupienky 874 752 4080 
Zemiakové hranolky 1097 334 5312 
Zemiakové krokety (mrazené) 42 110 750 
Stimulanty a ich analógy 469 509 7300 
Káva (výluh), hotová 93 13 116 
Káva (mletá, instantná alebo pra�ená, nie výluh) 205 288 1291 
Kávové extrakty 20 1100 4948 
Bezkofeinová káva 26 668 5399 
Kávoviny 73 845 7300 
Kakaové produkty 23 220 909 
Zelený čaj ("pra�ený") 29 306 660 
Cukrovinky a med (hlavne čokoláda) 58 24 112 
Zelenina 84 17 202 
Surová, varená alebo konzervovaná 45 4,2 25 
Tepelne spracovaná (opekaná, pečená, sma�ená, grilovaná) 39 59 202 
Ovocie čerstvé 11 <1 10 
Ovocie su�ené, sma�ené, tepelne spracované 37 131 770 
Alkoholické nápoje (pivo, gin, víno) 66 6.6 46 
Chuťové prísady a omáčky 19 71 1168 
Su�ené mlieko pre detskú vý�ivu 82 <5 15 
Detská vý�iva (konzervovaná, zaváraná) 96 22 121 
Detská vý�iva (su�ená) 24 16 73 
Detská vý�iva (pi�kóty, sucháre atď.) 32 181 1217 
Su�ené potraviny 13 121 1184 

Koncentrácia akrylamidu 
[µg.kg-1]  



Chem. Listy 99, 483 − 491 (2005)                                                                                                                                            Referáty 

485 

3. Výskyt akrylamidu v potravinách 
 
Akrylamid sa v �iadnej forme nepridáva do potravín, 

a teda jeho prítomnosť v potravinách má iný pôvod. Mô�e 
to byť jednak kontamináciou z vonkaj�ieho prostredia, 
kontaktom s obalovými materiálmi alebo, čo sa ukázalo 
ako najpravdepodobnej�ie, samotným vznikom akrylamidu 
počas tepelnej úpravy potravín.  

Stopové mno�stvá akrylamidu v potravinách je mo�-
né zistiť po pou�ití akrylamidových polymérov alebo ko-
polymérov počas technologického spracovania potravín 
alebo ako dôsledok ich pou�itia v obaloch na potraviny. 
Pre akrylamidové polyméry prichádzajúce do styku 
s potravinami je povolený obsah voľného akrylamidu naj-
viac 0,2 %. Pre pou�itie polyakrylamidu na úpravu pitnej 
vody je povolený obsah voľného akrylamidu v ňom 
0,05 % (USA)23, v EÚ je limit zvy�kového monoméru 
v polyakrylamide stanovený na 0,1 % (cit.24). Obsah zvy�-
kového akrylamidu je limitovaný v aditívnych látkach, vo 
vode na oplachovanie ovocia a zeleniny, v papierových 
obaloch na potraviny25 aj v modifikovanom �krobe3,26. 
Tieto zdroje vysvetľujú prítomnosť akrylamidu vo väč�ine 
druhov potravín v rozsahu 15�350 µg kg−1. Je v�ak nepravde-
podobné, �e by kontakt potraviny s materiálmi, resp. s vodou 
alebo pôdou obsahujúcou polyakrylamid, bol príčinou vyso-
kých koncentrácií akrylamidu (a� do 12 000 µg kg−1) ziste-
ných najmä v tepelne spracovaných produktoch. Jedná sa 
o potraviny upravované pri teplotách vy��ích ako 120 °C, 
teda pečením, sma�ením, grilovaním alebo mikrovlnným 
ohrevom, a to najmä tie, ktoré obsahujú zároveň proteíny 
a sacharidy (zemiakové a cereálne produkty, káva)1,2. Mo-
nitorovaniu potravín obsahujúcich akrylamid sa venujú 
mnohé svetové laboratóriá a databáza takýchto potravín je 
priebe�ne aktualizovaná na internetových stránkach WHO/
FAO � JIFSAN, EC � EFSA, FDA, FSA, IRMM ai. zame-
raných na akrylamid. 

Hlavné skupiny potravín s výskytom akrylamidu sú 
uvedené v tabuľke I (zdroj JECFA 2005 (cit.27)).  

 
 

4.  Expozícia akrylamidom z prostredia  
a potravín 
 
Človek mô�e byť potenciálne vystavený nepotravino-

vej a potravinovej expozícii akrylamidom.  
 

4 . 1 .  N e p o t r a v i n o v á  e x p o z í c i a   
 
− z pracovného prostredia pri výrobe a pou�ití polyak-

rylamidu, a to dermálnou absorpciou akrylamidového 
monoméru z roztoku alebo inhaláciou suchého mono-
méru alebo aerosolu akrylamidového roztoku počas 
výroby akrylamidu a polyakrylamidu a počas prípra-
vy polyakrylamidových gélov v laboratóriu23, 

− z kozmetických prípravkov � obsah akrylamidu 
v kozmetických prípravkoch sa v posledných rokoch 
redukuje zo 100 mg kg−1 na úroveň pod 0,5 mg kg−1. 

Denný príjem z kozmetiky klesol v dôsledku týchto 
opatrení na 0,7 µg kg−1 telesnej hmotnosti/deň28,  

− z upravovanej pitnej vody po pou�ití polyakrylamido-
vých flokulantov. Priemerný denný príjem z tohto 
zdroja sa pohybuje okolo 3,6 ng kg−1 telesnej 
hmotnosti/deň28 , 

− fajčenie � pri dennej spotrebe okolo 20 cigariet 
a obsahu 1�2 µg akrylamidu v jednej cigarete23 mô�e 
príjem akrylamidu predstavovať 0,5 µg kg−1 telesnej 
hmotnosti/deň28. 

 
4 . 2 .  P o t r a v i n o v á  e x p o z í c i a  

 
Expozícii akrylamidom z potravín je vystavená znač-

ná časť populácie, keď�e potraviny, v ktorých sa akryla-
mid nachádza, tvoria asi jednu tretinu denného energetic-
kého príjmu29. Aj keď je odhad denného príjmu akrylami-
du zaťa�ený neistotou spôsobenou rozdielmi v jeho obsahu 
v rámci jednej komodity výrobkov � čo závisí od zlo�enia 
konkrétneho výrobku, spôsobu jeho spracovania a pod. � 
a spotrebou týchto potravín, ktorá �iroko varíruje regionál-
ne i v rámci jednotlivých skupín obyvateľstva, podľa pr-
vých údajov WHO (cit.5) bol odhad priemerného denného 
príjmu akrylamidu z potravín 0,3�0,8 µg kg−1 telesnej 
hmotnosti. V najnov�ej správe výboru JECFA (cit.27) 
z februára 2005 sa uvádza, �e po zohľadnení národných 
údajov zo 17 krajín, ktoré poskytli výsledky svojich pozo-
rovaní, sa priemerný denný príjem akrylamidu v celej po-
pulácii odhaduje na 1 µg kg−1 telesnej hmotnosti a pre 
vysoko zaťa�enú skupinu asi 4 µg kg−1 telesnej hmotnosti. 
Táto skupina zahŕňa aj deti a mláde�, čo súvisí jednak 
s ich ni��ou telesnou hmotnosťou, jednak so stravovacími 
návykmi mláde�e. V tomto prípade v�ak treba brať do 
úvahy, �e v nadväznosti na mo�né karcinogénne dôsledky 
je doba expozície pomerne krátka. Najväč�í podiel na den-
nom príjme akrylamidu majú vo väč�ine krajín nasledovné 
potraviny27: zemiakové hranolky (16�30 %), zemiakové lu-
pienky (6�46 %), káva (13�39 %), pečivo a keksy (10�20 %) 
a chlieb a hrianky (10�30 %). Podiel v�etkých ostatných 
potravín na celkovej expozícii akrylamidom je menej ako 
10 %. 

 
 

5.  Mechanizmus vzniku akrylamidu  
v potravinách 
 
Ako u� bolo spomínané, k vzniku akrylamidu v potra-

vinách dochádza počas tepelného spracovania potravín. Za 
hlavný mechanizmus vzniku akrylamidu je v�eobecne 
pova�ovaná reakcia medzi voľnou geneticky kódovanou 
neesenciálnou aminokyselinou asparagínom a karbonylo-
vými zlúčeninami30−34 ako súčasť Maillardovej reakcie, 
ktorá patrí medzi najvýznamnej�ie a zároveň najroz�írenej-
�ie chemické reakcie prebiehajúce počas skladovania 
a spracovania potravín. Maillardova reakcia35 predstavuje 
súbor reakcií redukujúcich sacharidov s aminozlúčenina-
mi, v priebehu ktorých vzniká celý rad veľmi reaktívnych 
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karbonylových zlúčenín, ktoré reagujú vzájomne a tie� 
s prítomnými aminozlúčeninami. Sprievodným znakom 
týchto reakcií je vznik hnedých pigmentov, melanoidínov, 
a preto sa tieto reakcie nazývajú reakcie neenzymového 
hnednutia. Zároveň dochádza ku vzniku dôle�itých �iadu-
cich senzoricky aktívnych zlúčenín, ktoré dodávajú pro-
duktom charakteristické sfarbenie, chuť a vôňu, ale aj 
k tvorbe niektorých toxických zlúčenín s mutagénnymi 
a karcinogénnymi vlastnosťami. 

Doteraj�ie �túdie poukázali na niekoľko mo�ných 
ciest vzniku akrylamidu. Hoci termicky indukovanou de-
karboxyláciou asparagínu na 3-aminopropánamid (3-APA) 
a následnou deamináciou mô�e vzniknúť akrylamid zo 
samotného asparagínu36, prítomnosť redukujúcich sachari-
dov je nevyhnutná pre efektívnu konverziu asparagínu na 
akrylamid. Nasledujúce �túdie32,36 ukázali, �e na tvorbe 
akrylamidu sa mô�u podieľať akékoľvek karbonylové 
zlúčeniny a �e asparagín sám uprednostňuje intramoleku-
lárnu cyklizáciu37 a tvorbu imidu (3-aminosukcínimid 
a následne maleínimid) pred dekarboxyláciou a tvorbou 
akrylamidu (schéma 1).  

Mechanizmus vzniku akrylamidu z asparagínu v prí-
tomnosti sacharidov má viacero alternatív. Mottram 
a spol.31 uvádzajú oxidatívnu dekarboxyláciu známu ako 
Streckerova degradácia, za vzniku Streckerovho aldehydu, 
ktorý po ďal�ích redukčných a dehydratačných krokoch 
mô�e konvertovať na akrylamid. Druhou mo�nosťou, kto-
rú publikovali Stadler a spol.33, je vznik asparagín-N-gly-
kozidu alebo Schiffovej bázy ako priameho prekurzora 
akrylamidu. V podmienkach s nízkou vlhkosťou sú obidva 
tieto intermediáty relatívne stabilné. Vo vodnom prostredí 
mô�e Schiffova báza hydrolyzovať na prekurzory alebo 
mô�e dôjsť k pre�myku na Amadoriho produkt, ktorý nie 
je efektívnym prekurzorom tvorby akrylamidu (schéma 2 � 
dráha I)39, čo je v súlade s nízkym výťa�kom akrylamidu 
(menej ako 1 mol%). Finálna β-eliminácia30,31,33,37 je limi-
tujúcim krokom a táto cesta tvorby akrylamidu je pova�o-
vaná len za okrajovú (1�5 %)30.  

V podmienkach s vy��ou vlhkosťou Schiffova báza 
mô�e dekarboxylovať na stabilný azometín-ylid, ktorý po 
tautomerizácii vedie k vzniku dekarboxylovaného Amado-
riho produktu35 (schéma 2 � dráha II a III). Predpokladom 
pre túto reakciu je prítomnosť skupiny OH v β-pozícii 
k N-atómu. Yaylayan a spol.37 poskytli ďal�ie detaily tohto 
navrhovaného mechanizmu zalo�eného na náchylnosti 
imínov (alebo Schiffových betainov) tvorených z amino-
kyselín a aldehydov podliehať intramolekulárnej cyklizá-
cii, pričom vzniká intermediát oxazolidin-5-on (schéma 2 
� dráha IIb). Nízka energetická náročnosť dekarboxylácie 
tohto intermediátu umo�ňuje paralelnú cyklizáciu, ktorá 
konkuruje termálne indukovanej dekarboxylácii a tým 
podporuje tvorbu akrylamidu v zmesi sacharid/asparagín. 
K tvorbe akrylamidu dochádza buď priamo roz�tiepením 
azometín-ylidu (schéma 2 � dráha IV) alebo jeho hydrolý-
zou za vzniku 3-APA30,40,41. Zyzak a spol.36 navrhli podob-
ný mechanizmus dekarboxylácie imínu, ale bez toho, aby 
vznikal oxazolidin-5-on (schéma 2 � dráha IIa). Hoci de-
karboxylovaný Amadoriho produkt mô�e vznikať za mier-
nych podmienok, vy�aduje zvý�enú teplotu na roz�tiepenie 
kovalentnej väzby C�N a tvorbu akrylamidu37. Dekarbo-
xylovaný Amadoriho produkt vzniknutý reakciou aspara-
gínu s redukujúcimi sacharidmi je teda kľúčovým prekur-
zorom akrylamidu. Oba dekarboxylované produkty 
(Schiffova báza aj Amadoriho produkt) mô�u tvoriť akry-
lamid buď priamo alebo nepriamo cez 3-APA. Dekarboxylo-
vaný Amadoriho produkt podlieha β-eliminácii iniciovanej 
sacharidovým zvy�kom za vzniku 3-APA alebo 1,2-eli-
minácii iniciovanej aminokyselinovým zvy�kom priamo za 
vzniku akrylamidu. Dekarboxylovaná Schiffova báza mô-
�e hydrolyzovať a uvoľňovať 3-APA, alebo tie� podliehať 
1,2-eliminácii za priameho vzniku akrylamidu38. 

Okrem týchto mo�ností bolo v ďal�ej �túdii42 na mo-
delovom systéme ukázané, �e za určitých podmienok sa 
mô�e na tvorbe akrylamidu podieľať aj akroleín a kyselina 
akrylová po reakcii s asparagínom, k čomu mô�e dôjsť 
napr. v potravinách bohatých na lipidy.  

Schéma 1. Termálna degradácia asparagínu38 
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Koncentrácie akrylamidu zistené v potravinách sú 
výsledkom rovnováhy reakcií vzniku a eliminácie. Elimi-
načné reakcie akrylamidu prebiehajú s veľkým počtom 
potravinových zlo�iek, ako sú napr. inherentné nukleofily 
(amíny a tióly), pričom dôle�itú úlohu majú aj tepelné 
degradačné produkty sacharidov a �krobu. Rýchle elimi-
načné reakcie mô�u byť vysvetlením nízkych hladín akryl-
amidu v niektorých typoch potravín, napr. v mäse43. Hladi-
na akrylamidu klesá aj po prekročení určitej teploty, pri-

čom sa predpokladá, �e rýchlosť eliminácie je väč�ia ako 
rýchlosť tvorby. 

�túdie so značenými zlúčeninami [6-13C]glukózou 
a [1-15N]asparagínom dokázali, �e skelet akrylamidu je 
tvorený z asparagínu33,36. Produkcia akrylamidu z iných 
aminokyselín (okrem glutamínu) nebola signifikantná. Iné 
aminokyseliny prítomné alebo pridané do potravín, napr. 
glycín44, mô�u reagovať s redukujúcimi sacharidmi, čím 
v konečnom dôsledku zni�ujú hladinu vznikajúceho akryl-

Schéma 2. Mechanizmus tvorby akrylamidu z asparagínu v prítomnosti α-hydroxykarbonylových zlúčenín39  
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amidu. Mno�stvo vzniknutého akrylamidu je závislé na 
dostupnosti redukujúcich sacharidov a asparagínu. Rých-
losť tvorby je aproximovaná z bimolekulárnych reakcií 
glukózy, resp. fruktózy s asparagínom45,46, treba v�ak brať 
do úvahy aj príspevok následných krokov, ktoré determi-
nujú rýchlosť. Viacero �túdií poukázalo na vplyv typu 
sacharidu na celkový výťa�ok akrylamidu. Ketosacharidy 
(fruktóza) sú efektívnej�ie v tvorbe akrylamidu pri relatív-
ne nízkej teplote a nízkej vlhkosti v porovnaní s aldosacha-
ridmi (glukóza). Fruktóza je dvakrát reaktívnej�ia ako 
glukóza a dokonca 15× reaktívnej�ia ako laktóza43,45. 
V modelových reakciách medzi aminokyselinami a glukó-
zou bol dosiahnutý výťa�ok akrylamidu pribli�ne 0,1 %
(cit.32,45). Sacharóza ako neredukujúci sacharid neprispieva 
k tvorbe akrylamidu, čo mô�e byť dôle�ité pri redukcii 
akrylamidu v niektorých potravinách, napr. medovní-
koch47. 

Na reakciách neenzymového hnednutia sprevádzajú-
ceho Maillardovu reakciu sa zúčastňujú aj ďal�ie karbony-
lové zlúčeniny (aldehydy, ketóny, sacharidy, lipidy) a ami-
nozlúčeniny (amoniak, alkylamíny, aminokyseliny, proteí-
ny, peptidy a fosfolipidy) za vzniku veľkého mno�stva 
zlúčenín. Niektoré z týchto reakčných produktov obsahu-
júce tri uhlíkové jednotky (napr. akroleín, propanal, pro-
pánnitril, propánamid a metylglyoxal) mô�u byť prekur-
zormi akrylamidu. Naproti tomu, oxidácia lipidov a �krob 
nehrajú významnú úlohu v tvorbe akrylamidu v potra-
vinách48−50. Akrylamid je vo v�eobecnosti tvorený v potra-
vinách bohatých na �krob, av�ak vplyv �krobu je limitova-
ný viac fyzikálnymi ako chemickými vlastnosťami �krobu, 
napr. jeho vplyv na obsah su�iny. Zahrievaním lipidov 
v neprítomnosti sacharidov bol zdrojom dusíka amoniak 
uvoľnený deamináciou aminokyselín42. Tento alternatívny 
mechanizmus v�ak zatiaľ nie je potvrdený v reálnom po-
travinovom systéme. 

 
 

6.  Minimalizácia obsahu akrylamidu  
v potravinách 
 
Asparagín, glukóza a fruktóza sú teda pova�ované za 

hlavné prekurzory tvorby akrylamidu, pričom asparagín so 
svojou amidovou skupinou tvorí základ molekuly akryla-
midu. Z doteraz poznaného mechanizmu tvorby akrylami-
du v tepelne upravovaných potravinách je mo�né uva�ovať 
o spôsoboch eliminácie vzniku akrylamidu v potravinách 
buď cestou zni�ovania obsahu asparagínu alebo redukciou 
obsahu sacharidov, zásahom do mechanizmu elimináciou 
prekurzorov alebo úpravou technologického procesu spra-
covania potravín. Výber spôsobu je podmienený mnohými 
faktormi (zachovanie senzorických a kvalitatívnych vlast-
ností výrobku, mikrobiologická bezpečnosť, technologická 
náročnosť spracovania ai.). V cereálnych produktoch je 
limitujúcim krokom dostupnosť asparagínu, v zemiako-
vých produktoch zase dostupnosť redukujúcich 
sacharidov43. 

V cereálnych výrobkoch je mo�né dosiahnuť ni��ie 
hodnoty akrylamidu cestou selekcie obilovín s nízkym 

obsahom asparagínu48, ktorý je dominantnou aminokyseli-
nou v p�eničnej múke (14�16 %) a ra�nej múke (18�26 %)
51,52. Ďal�ou mo�nosťou je aplikácia enzýmu asparaginázy 
počas prípravy cesta (patentové prihlá�ky US-
20040101607 (cit.53) a US-20040058046 (cit.54)), pou�itie 
hydrogénuhličitanu sodného55 ako kypriaceho prostriedku 
namiesto hydrogénuhličitanu amónneho, ktorý urýchľuje 
tvorbu akrylamidu43,45,47, ďalej aplikácia sacharózy na-
miesto invertného sirupu55, prípadne acetylácia asparagínu 
na N-acetylasparagín, čím sa predíde tvorbe N-glyko-
zidových intermediátov, z ktorých sa tvorí akrylamid48. 
Kombináciou niektorých z týchto postupov sa dá dosiah-
nuť e�te výraznej�í efekt55. 

Zemiaky majú síce relatívne vysoký obsah asparagínu 
(38�40 % z celkového obsahu voľných aminokyselín)41,51, 
ale jeho koncentrácia je relatívne kon�tantná. Väč�í zásah 
do potenciálnej tvorby akrylamidu umo�ňuje regulácia 
obsahu redukujúcich sacharidov. Ni��í obsah akrylamidu 
v zemiakových výrobkoch mô�e byť dosiahnutý selekciou 
kultivarov s nízkym obsahom sacharidov a so správnym 
pomerom glukózy a fruktózy48, ale aj dodr�aním technolo-
gických podmienok pri zbere, skladovaní a spracovaní 
zemiakov. Kultivary zemiakov s nízkym obsahom reduku-
júcich sacharidov majú aj nízky potenciál tvorby akrylami-
du. Vplyvom skladovania v�ak dochádza k významnej 
zmene. Zní�enie teploty pod 8 °C má za následok drastic-
ký nárast potenciálnej tvorby akrylamidu spôsobený prud-
kým nárastom obsahu redukujúcich sacharidov56. Ďal�ím 
technologickým krokom na odstránenie asparagínu a sa-
charidov z povrchu očistených zemiakov je blan�írovanie 
a premývanie v horúcej alebo studenej vode57. Teplotný 
re�im spracovania výrobkov je takisto dôle�itý, preto�e 
tvorba akrylamidu sa začína pri teplote nad 100 °C 
a s rastúcou teplotou v rozmedzí 120 a� 210 °C sa zvy�uje, 
ale zároveň stúpa aj rýchlosť degradácie43,45,58. To zname-
ná, �e niektoré vzorky obsahujú viac akrylamidu pri vyso-
kých teplotách, zatiaľ čo iné naopak. 

Zaujímavé sú údaje týkajúce sa kávy. Obsah akryl-
amidu v káve závisí od druhu, �ar�e, podmienok pra�enia, 
v prípade rozpustnej kávy aj od podmienok extrakcie 
a su�enia59. Rozsah teplôt pra�enia od 220 do 250 °C, doba 
a rýchlosť pra�enia podstatne ovplyvňujú senzorické vlast-
nosti kávy, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé kávové 
produkty. Priemerný obsah akrylamidu v pra�enej zrnko-
vej káve sa pohybuje v rozsahu 170�351 µg kg−1 (cit.48). 
Pri relatívne nízkej koncentrácii akrylamidu v zrnách pra-
�enej kávy je vysoký príspevok kávy v expozícii akrylami-
dom (pribli�ne jedna tretina denného príjmu60) spôsobený 
relatívne vysokou spotrebou kávy. Pri porovnaní dvoch 
druhov zelenej kávy (Robusta a Arabica) je v�eobecne 
vy��í obsah akrylamidu v káve typu Robusta, čo súvisí 
s mierne vy��ou koncentráciou voľného asparagínu v tom-
to type kávy61. Akrylamid v káve je tvorený na začiatku 
procesu pra�enia kávových zŕn39,48. Na rozdiel od iných 
tepelne spracovaných potravín, pri ktorých s vy��ou teplo-
tou i dobou tepelného pôsobenia stúpa aj obsah akrylami-
du, silnej�ie pra�ené kávy majú ni��í obsah akrylamidu 
(cca 5 µg l−1 výluhu) ako stredne alebo slabo pra�ené (cca 
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10 µg l−1 výluhu)39. Súvisí to s eliminačnými reakciami, 
ktoré prevládajú ku koncu dlh�ie trvajúceho pra�enia kávy 
pri vy��ích teplotách. Mo�nosti na zní�enie obsahu akryla-
midu sú v prípade kávy značne obmedzené, jednak je to 
úzky rozsah obsahu asparagínu v kávových zrnách (30�90 
µg/100 mg)61, nezávislosť obsahu akrylamidu od koncentrá-
cie sacharidov v zelených zrnách, jednak �pecifickosť proce-
su spracovania kávy, v ktorom u� malá zmena má veľký 
dosah na senzorické vlastnosti a kvalitu kávy62. Pozoruhod-
né je, �e obsah akrylamidu počas skladovania kávy pri izbo-
vej teplote nie je stabilný a dochádza k 40�60 % stratám61, 
ale vzhľadom k tomu, �e čerstvosť kávy patrí medzi základ-
né atribúty jej kvality, ani tento fakt neposkytuje vhodnú 
mo�nosť na zní�enie obsahu akrylamidu v káve. 

Na redukciu obsahu u� vzniknutého akrylamidu bolo 
v modelových systémoch pou�itých viacero spôsobov48, 
napr. kyslá alebo enzýmová hydrolýza amidovej skupiny 
akrylamidu na kyselinu akrylovú a amoniak, polymerizá-
cia akrylamidu na netoxický polyakrylamid pôsobením 
UV �iarenia, radiácie alebo voľnými radikálmi prítomný-
mi vo fenolických zlúčeninách, flavonoidoch, Maillardo-
vých produktoch (melanín), tryptofane, v niektorých mast-
ných kyselinách (kyselina arachidónová) a pod., reakcia 
akrylamidu so skupinou SH aminokyselín, esterov, pepti-
dov a proteínov, úprava pH kyselinou citrónovou počas 
pečenia a sma�enia63. Tieto postupy v�ak majú vá�ne ob-
medzenia v reálnych systémoch, preto�e priamo zasahujú 
do kvality výrobku. Zatiaľ je málo preskúmané pou�itie 
antioxidantov pri redukcii obsahu akrylamidu v potravi-
nách. V doteraz publikovaných výsledkoch je popísaný 
pozitívny vplyv prídavku rozmarínu32, kyseliny askorbovej 
a jej solí64. Prídavok fenolických antioxidantov nemal 
pozitívne účinky na zní�enie koncentrácie akrylamidu65. 
Asi 50% zní�enie obsahu akrylamidu bolo dosiahnuté 
aplikáciou zmesi korenia obsahujúceho flavonoidy66. Je to 
pravdepodobne spôsobené antioxidačnými vlastnosťami 
flavonoidov a ich reakciami so zlúčeninami podieľajúcimi 
sa na tvorbe akrylamidu v potravinovej matrici, ale mecha-
nizmus pôsobenia nebol zatiaľ popísaný. 

Úsilie o minimalizáciu obsahu akrylamidu na�lo odo-
zvu v mnohých krajinách. Napr. v Nemecku bola zavedená 
tzv. signálna hodnota pre kategórie potravinových výrob-
kov, ktoré patria medzi 10 % produktov s najvy��ím obsa-
hom akrylamidu67,68. Pre ka�dú z týchto kategórií bola 
fixne stanovená signálna hodnota, ktorá predstavuje 90 
percentil obsahu akrylamidu v danej kategórii výrobkov. 
Pomocou tejto hodnoty je mo�né porovnať obsah akryla-
midu v danom výrobku v rámci kategórie jemu podobných 
výrobkov. Cieľom tejto kategorizácie je dynamická 
a progresívna redukcia obsahu akrylamidu v priemyselne 
spracovaných výrobkoch, ktorá vyvíja tlak najmä na pro-
ducentov. Ukázalo sa v�ak, �e pre mnohé výrobky tento 
zjednodu�ený prístup nie je vhodný a rýchle stanovenie 
fixných hodnôt nie je mo�né. Kvôli variabilite pou�íva-
ných surovín, agronomických a technologických faktorov 
a komplexnosti celého procesu spracovania potravín jed-
noduché praktické a ekonomické rie�enie vlastne neexistu-
je. Pokrok v tejto oblasti je v�dy kompromisom medzi 

kvalitou výrobku, jeho akceptovateľnosťou spotrebiteľmi 
a potenciálnou hrozbou �neznámeho� kontaminantu62. 

 
 

7. Záver 
 
Problematika akrylamidu, kontaminantu s karcino-

génnymi účinkami vznikajúceho počas tepelnej úpravy 
potravín, vyvolala �ivý ohlas v zainteresovaných vedec-
kých, výrobných a spotrebiteľských kruhoch i v in�titú-
ciách zodpovedných za bezpečnosť potravín. Odhadovaná 
priemerná expozícia akrylamidom z konzumácie potravín 
1 µg na 1 kg telesnej hmotnosti denne pochádza predo-
v�etkým z potravín na zemiakovej (hranolky, lupienky, 
placky) a cereálnej báze (chlieb, hrianky, müsli, cestoviny, 
pečivo, medovníky) a významný podiel na expozícii tvorí 
káva. Doteraj�ie úsilie o zní�enie expozície akrylamidom 
cestou redukcie jeho koncentrácie v potravinách prinieslo 
najvýznamnej�í pokrok v sektore zemiakových výrob-
kov69, kde bola dosiahnutá redukcia obsahu akrylamidu 
o 50 a� 80 %. Pri pekárenských výrobkoch sa zní�enie 
obsahu akrylamidu týkalo len malého počtu komodít, nie 
v�ak be�ne roz�írených po�ívatín (chlieb, káva). Mo�no 
očakávať, �e po ďal�ích opatreniach, ako sú selekcia vhod-
ných kultivarov, správne skladovanie zemiakov, dodr�anie 
miernych podmienok spracovania zemiakových i cereál-
nych výrobkov počas výroby, v zariadeniach spoločného 
stravovania i v domácnostiach a �ir�ej informovanosti 
spotrebiteľov o odporúčaní redukcie konzumácie kritic-
kých potravín, je mo�né dosiahnuť zní�enie expozície na 
asi 20 a� 40 µg akrylamidu denne pre v�etkých spotrebite-
ľov, ďal�ie zní�enie je veľmi problematické68. Reálny 
úspech minimalizácie zaťa�enia obyvateľov akrylamidom 
veľmi závisí od prístupu zodpovedných in�titúcií k podpo-
re optimalizačného procesu. Stále toti� zostávajú nezodpo-
vedané otázky týkajúce sa detailného mechanizmu vzniku 
akrylamidu, merania expozície, jeho toxického pôsobenia 
v ľudskom organizme a relevantných epidemiologických 
�túdií. Informácie z týchto oblastí sú nevyhnutné, aby bolo 
mo�né určiť mieru skutočného rizika, stanoviť vhodný 
spôsob na jeho elimináciu a tieto informácie komunikovať 
v priemyselnom odvetví, oblasti gastronómie aj v celej 
populácii.  

 
 

Z o z n a m  s k r a t i e k  
 
3-APA  3-aminopropánamid 
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Z. Ciesarová (Food Research Institute, Priemyselná 
4, 824 75 Bratislava, Slovakia): Minimization of Acryla-
mide Content in Food  

 
The occurrence of toxic acrylamide in heat-treated 

food has caused a boom of activities associated with the 
research of food-borne contaminants. The presence of 
acrylamide in food, estimation of the exposure, the mecha-
nism of its formation, and minimization of acrylamide 
content in potato products, cereals and coffee as well as 
new approaches to acrylamide reduction are the main top-
ics of the article. 


