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Polyaromatiske hydrocarboner (PAH’er, aromatiske kulbrinter) klassificeres som
kræftfremkaldende stof i gruppe 1 af IARC, hvilket betyder, at det anses som
dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. PAH’er kan indtages, indåndes eller i
nogle tilfælde passere gennem huden. Kroppen kan omdanne små mængder PAH til
affaldsprodukter, der forlader kroppen i urinen og afføringen. Langvarig udsættelse
kan forårsage lunge- og hudkræft.

Hvor opstår risikoen

Hvordan kan PAH’er påvirke dig

Hvad kan du gøre

Arbejdstagere i industrier eller brancher, der bruger
eller producerer kul eller kulprodukter, har højest risiko
for PAH-udsættelse. Disse arbejdstagere omfatter
asfaltarbejdere, kul- og gasarbejdere, fiskere (pga.
stenkulstjære på net), arbejde med grafitelektroder,
mekanikere (benzin- og dieselmotorer), vejarbejdere
samt dæk- og gummi arbejdere. Folk udsættes endvidere
for blandinger af PAH’er ved f.eks. indånding af
udstødningsgasser, cigaretrøg og dampe fra asfaltveje.

PAH’er har en lav akut giftighed. Akutte virkninger, der
skyldes eksponering af PAH’er, skyldes sandsynligvis
andre stoffer. Langvarig erhvervsmæssig udsættelse
for PAH kan påvirke flere systemer i kroppen. Det kan
påvirke åndedrætssystemet (nedsat lungefunktion,
brystsmerter, irritation af luftvejene og lungekræft),
mave- og tarmsystemet (herunder visse kræftformer),
hud (forbrændinger), øjne (øjenirritation) og være årsag til
andre former for kræft som leukæmi og blærekræft.

Udføre en risikovurdering, så det kan fastslås hvornår der
skal træffes foranstaltninger. Informere arbejderne om
risici og forebyggende foranstaltninger.

Mere om stoffet

Latensperioden mellem påvirkning og PAH-relateret kræft
varierer fra 5 til 20 år afhængig af de forskellige kræfttyper.

PAH’er er en gruppe af kemikalier, som forekommer
naturligt i kul, råolie og benzin. De produceres også når
kul, olie, gas, træ, affald og tobak brændes. PAH’er der
genereres fra disse kilder, kan binde sig til eller danne
små partikler i luften. Madlavning ved høje temperaturer
vil danne PAH’er i kød og andre fødevarer. Cigaretrøg
indeholder mange PAH’er.
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Den bedste løsning er at forbygge ved eliminering eller
substitution. Da PAH’er stammer fra brændende processer,
er det imidlertid ikke let at fjerne eller erstatte dette stof.
Det er derfor vigtigt at indkapsle kilden og/eller installere
ventilationssystemer for at reducere eksponeringen. Sørge
for at bruge egnede personlige værnemidler. Bemærk
at visse arbejdsprocesser med asfaltmaterialer kun må
udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse
og er i besiddelse af et uddannelsesbevis
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