
Rezultatele proiectului național 

„Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra  
nivelului de acrilamidă din cartofi prăjiți și cafea” 
Faza 3/15.05.2020: "Evaluarea parametrilor de performanță ai metodei de determinare a AA din       
cartofii prăjiti, în conformitate cu Regulamentul UE 2158/20.11.2017. Diseminare rezultate"
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Acrilamida (AA) este un contaminant 
chimic de proces, care se formează atunci 
când produsele alimentare sunt supuse 
proceselor tehnologice de prăjire, coacere, 
la temperaturi mai mari de 1200C și     
umiditate scăzută, fiind rezultatul 
reacțiilor chimice dintre o serie de           
aminoacizi specifici (de ex. asparagină) și 
compuși cu grupări carbonil (ex. glucoză, 
fructoză). 

Conținutul de AA din alimente este          
variabil, în funcție de calitatea materiei 
prime, rețeta de fabricație, condițiile de 
procesare, metoda de producție,              
obiceiurile alimentare etc. Având în vedere 
că, prezența AA în produsele alimentare ar 
putea crește riscul de apariție al cancerului 
la consumatorii de toate vârstele, o          
prioritate, pe plan internațional, este 
aceea de a dezvolta metode de analiză 
fiabile, care să cuantifice concentrațiile 
mici de AA din alimente, la nivel de zeci de 
ppb și de a găsi modalitățile de reducere 
ale acestui contaminant. 

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
2158/2017, statele membre trebuie să 
determine nivelul de AA al produselor 
alimentare ținând cont de cerințele privind 
eșantionarea și analizarea reprezentativă 
a acestora. 

Eșantioanele trebuie să se analizeze 
într-un laborator care participă la             
programe adecvate de testare a              
competenței și care utilizează metode 
aprobate pentru detecția și cuantificarea 
AA.

Astfel, în Laboratorul de Cromatografie 
din cadrul Institutului Național de             
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – IBA București a fost             
dezvoltată și validată intern o metodă 
pentru determinarea AA din produsele 
pe bază de cartofi (cartofi prăjiți, chipsuri 
și alte produse similare), prin aplicarea 
unei tehnici noi de extracție și                
purificare SPE (extracție în fază solidă).
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DEZVOLTAREA METODEI 

Diagrama determinării conținutului de AA din cartofi 
prăjiți, chipsuri și alte produse similare, prin GC-MS/MS

   
 
 
 
 
 

 

Probe de cartofi prajiți, chipsuri Măcinare probe                                             Probe măcinate și omogenizate Cântărire probe 
    

   

Purificare SPE 1; SPE2 Centrifugare – separare extract AA Agitare probe - Vortex                        
    

Deriva�zare AA Extracție  Concentrare - recons�tuire reziduu Injec�e GC-MS/MS 
    

 
Separare, detecție, iden�ficare, cuan�ficare AA 
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Validarea "in house" a metodei s-a         
realizat conform SR EN ISO/CEI 
17025:2018 prin verificarea următoarelor 
caracteristici de performanță: liniaritate, 
sensibilitate, domeniul de linearitate, 
domeniul concentrațiilor de lucru,          
acuratețe, precizie, robustețe și incertitu-
dine de măsurare.

Rezultatele obținute confirmă faptul că 
metoda dezvoltată și validată intern este 
adecvată scopului și respectă toate          
criteriile de performanță impuse prin    
Regulamentul (CE) nr. 2158/2017 (LOQ ≤ 
50 µg/kg; LOD = 1/3*LOQ; Recuperare = 
75- 110% etc.). 

Metoda prezintă sensibilitate (LOD = 10,29 
µg/kg și LOQ = 30,87 µg/kg pentru matrici 
de tip "cartofi prăjiți"; LOD = 6,94 µg/kg și 
LOQ = 20,83 µg/kg pentru matrici de tip 
"chipsuri"), precizie (RSD(r) < 5%; 
RSD(R)<9%) și acuratețe (bias = 2,85%; 
recuperare = 85,64 - 109,22%).

Funcționalitatea metodei dezvoltate și 
validate intern a fost demonstrată prin 
rezultatele obținute la testele de             
comparări interlaboratoare FAPAS: 

PT 3095/septembrie - noiembrie 2019 
"Acrylamide in French-Fries (pre -cooked)", 
z = - 0.8; 

PT 3099/februarie - martie 2020            
"Acrylamide in Potato-crisps", z = 0.

POTENŢIALI UTILIZATORI: 

Laboratoare de analiză a calității            
produselor alimentare

Agenții economici din industria de          
prelucrare a cartofilor sub formă de    
chipsuri și produse de tip "fast-food" de 
pe piața din România, care vor putea să-și 
verifice     calitatea produselor din punct 
de vedere al siguranței alimentare,       
conform Regulamentului (UE) 2158/2017.

EFECTE SOCIO-ECONOMICE:

Creşterea serviciilor către terți, prin          
introducerea în practica laboratorului de      
Cromatografie din cadrul IBA, a unei 
metode de determinare a AA din cartofi 
prăjiți, chipsuri și alte produse similare pe 
bază de cartofi;

Creșterea siguranței alimentare și          
protecției consumatorilor.
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