
АКРИЛАМИД - ФАКТИТЕ
Изчислено е, че около 54 000 работници в ЕС са потенциално изложени на 
акриламид. Професионалната експозиция на акриламид е главно при контакт 
с твърд мономер и вдишване на прах и пари по време на производството на 
акриламид и полиакриламид. Експозицията на акриламид увеличава риска 
от няколко вида рак (класифициран е като група 2А от Международната 
асоциация за изследване на рака (МАИР), т.е. вероятен канцероген за 
човека). В организма акриламидът се превръща в съединение, наречено 
глицидамид, което причинява мутации и увреждане на ДНК. Високите нива на 
професионално излагане на акриламид могат също да причинят неврологични 
увреждания. Въпреки това, проучванията на професионалната експозиция 
понастоящем са ограничени и неокончателни.

Къде възникват рискове?

Работниците в производството на хартия и целулоза, 
строителството, леярството, нефтодобива, текстила, 
козметиката, хранително-вкусовата промишленост, 
производството на пластмаси, минното дело и 
селското стопанство са потенциално изложени на 
акриламид.

Повече за веществото

Акриламидът е ненаситен амид, който съществува 
като бяло кристално твърдо вещество без мирис при 
стайна температура. Той се използва предимно за 
получаване на вещества, наречени полиакриламидни 
и акриламидни ко-полимери, които се използват в 
много промишлени процеси, като производството на 
хартия, багрила и пластмаси, както и при пречистване 
на питейна вода и отпадъчни води, включително 
канализационни.

Какви симптоми могат да се проявят?

Продължителната или повтаряща се експозиция 
, независимо от начина на проникване, може да 
причини мускулна слабост, некоординираност, 
кожни обриви, прекомерно изпотяване на ръцете и 
краката, студени ръце, лющене на кожата, изтръпване, 
необичайни кожни или мускулни усещания, умора 
и причиняване на увреждания на централната 
и периферна нервна система. Продължителното 
излагане на акриламид в продължение на години може 
да причини няколко вида рак чрез увреждане на ДНК.

Латентният период между експозицията и свързания с 
акриламид рак варира от 4 до 16 години.

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Проучете дали работниците 
съобщават за ранни симптоми. Работниците трябва да 
са наясно с ефектите от експозицията.
Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията, например чрез избягване на кожен и 
инхалационен (чрез вдишване) контакт. В идеалния 
случай това включва херметизация чрез затворени 
системи за работа с акриламиден мономер. Ако е 
възможно, трябва да се избягва работа с мономера в 
затворено пространство. Работниците, които работят с 
агента, трябва да носят дълги поливинилови ръкавици 
и миещи се комбинезони. Инсталирайте подходящи 
вентилационни системи. Яденето на работното място 
трябва да бъде забранено. Работниците трябва да 
се измиват добре в края на всяка смяна и след всяка 
неволна експозиция. Личните предпазни средства 
трябва да се използват само в краен случай след 
въвеждането на възможните инженерни решения.
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