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Полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) са класифицирани като канцерогенни
от група 1 от МАИР, което означава, че те се разглеждат като доказан причинител на рак
при хората. ПАВ могат да бъдат погълнати, вдишани или в някои случаи да преминават
през кожата. Тялото може да преобразува малки количества ПАВ в разградни продукти,
които се изхвърлят от организма чрез урината и изпражненията. Продължителната
експозиция може да причини рак на белия дроб и кожата.

Кога възникват рискове?
Работниците в промишлеността или търговията,
използващи или произвеждащи въглища или
въглищни продукти, са изложени на най-висок риск
от експозиция на ПАВ. Това са работници, изложени
на експозиция на асфалт, въглищен прах и катран,
рибари (мрежи с катран), работници в производството
на графитни електроди, механици (автомобилни
и дизелови двигатели), работници по полагане на
пътни настилки и работници в производството на
автомобилни гуми и гума. Извън професионалната
експозиция, хората обикновено могат да са изложени
на смеси от ПАВ, например от въздуха, замърсен с
изгорели газове от моторните превозни средства,
цигарен дим и дим от полагане на асфалтови пътища.

Повече за веществото
ПАВ са цял клас химични съединения, които се
срещат както естествено, така и при производството,
например във въглища, суров нефт и бензин. Те
се произвеждат и при изгаряне на въглища, нефт,
газ, дърва, отпадъци и тютюн. ПАВ, генерирани от

тези източници, могат да се свържат едни с други
в съединения или да образуват малки частици
във въздуха. Високотемпературното готвене води
до образуване на ПАВ в месото и в други храни.
Цигареният дим също съдържа много ПАВ

Латентният период между експозицията и свързания
с ПАВ рак варира от 5 до 20 години, в зависимост
локализацията и вида на рака.

Какви симптоми могат да се проявят?

Извършвайте редовно и правилно измерванията
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се
предприемат действия. Информирайте работниците
за рисковете и превантивните мерки. Следете дали
съобщават за ранни симптоми.
Най-доброто решение е да се контролира
експозицията чрез елиминиране или заместване.
Въпреки това, тъй като ПАВ произхождат от различни
горивни процеси, не е лесно да се елиминира или
замени този клас вещества. Затова е необходимо да
се елиминира/ограничи източникът им и/или да се
инсталират вентилационни системи, за да се намали
експозицията. Уверете се, че се използват подходящи
лични предпазни средства.

ПАВ имат ниска остра токсичност. Съобщаваните остри
ефекти, дължащи се на експозиция на ПАВ, вероятно
са причинени от други агенти. Дългосрочната
професионална експозиция на ПАВ може да повлияе
на множество системи на тялото. Тя може да
въздейства върху дихателната система (намаляване на
белодробната функция, болка в гърдите, дразнене на
дихателните пътища и рак на белия дроб); стомашночревната система (включително някои видове рак);
кожата (изгаряния и брадавици на места, изложени
на слънце, с възможно израждане до рак); дразнене
на очите, както и да бъде причина за други видове
злокачествени заболявания като левкемия и рак на
пикочния мехур.
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