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Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) ταξινομούνται ως καρκινογόνα
κατηγορίας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), που σημαίνει
ότι θεωρούνται ότι επιβεβαιωμένα προκαλούν καρκίνο στους ανθρώπους. Οι ΠΑΥ μπορούν
να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω κατάποση, εισπνοής ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να
απορροφηθούν μέσα από το δέρμα. Το σώμα μπορεί να διασπάσει μικρές ποσότητες ΠΑΥ σε
προϊόντα που αποβάλλονται με τα ούρα και τα κόπρανα. Η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να
προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα και του δέρματος.
Που υπάρχει κίνδυνος
Εργαζόμενοι στις βιομηχανίες ή στο εμπόριο που
χρησιμοποιούν ή παράγουν άνθρακα ή προϊόντα
άνθρακα είναι σε υψηλότερο κίνδυνο για την έκθεση
σε ΠΑΥ. Αυτές συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους στη
βιομηχανία καουτσούκ, εργαζομένους στον τομέα του
φυσικού αερίου, αλιείς (λιθανθρακόπισσα στα δίχτυα),
εργάτες ηλεκτροδίων γραφίτη, μηχανικούς (μηχανές
αυτοκινήτου και ντίζελ), εργαζόμενους στην οδοποιία
(πεζοδρόμιο) και εργαζόμενους στην κατασκευή λάστιχων
οχημάτων και άλλων ελαστικών προϊόντων. Οι άνθρωποι
εκτίθενται συνήθως σε μείγματα ΠΑΥ, παραδείγματος
χάριν αναπνέοντας μολυσμένο αέρα με καυσαέρια από
τις εξατμίσεις οχημάτων, τον καπνό των τσιγάρων και
τους καπνούς από τις ασφαλτοστρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία
Οι ΠΑΥ είναι μια κατηγορία χημικών ουσιών που
απαντώνται στη φύση στον άνθρακα, το αργό πετρέλαιο
και τη βενζίνη. Παράγονται επίσης όταν ο άνθρακας, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ξύλο, τα σκουπίδια και ο
καπνός καίγονται. Οι ΠΑΥ που παράγονται από αυτές τις

πηγές μπορούν να δεσμευτούν ή να σχηματίσουν μικρά
σωματίδια στον αέρα. Το μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία
μπορεί να σχηματίσει ΠΑΥ στο κρέας και σε άλλα τρόφιμα. Ο
καπνός του τσιγάρου περιέχει πολλούς ΠΑΥ.

Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης και της
εκδήλωσης καρκίνου που σχετίζεται με εργασία με ΠΑΥ,
ποικίλλει από 5 έως 20 έτη, ανάλογα με το τύπο του
καρκίνου.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία

Τι μπορείτε να κάνετε

Οι ΠΑΥ δεν έχουν ιδιαίτερα οξεία τοξικότητα. Οξέα
αποτελέσματα που αποδίδονται σε έκθεση σε ΠΑΥ,
πιθανώς να αποδίδονται στην έκθεση σε άλλους
παράγοντες. Η μακροχρόνια επαγγελματική έκθεση σε
ΠΑΥ μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά οργανικά συστήματα
του σώματος. Η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να
επηρεάσει το αναπνευστικό σύστημα (επιβάρυνση της
αναπνευστικής λειτουργίας, πόνο στο στήθος, ερεθισμό
των αεραγωγών και εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα),
το γαστρεντερικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων
κάποιων καρκίνων), το δέρμα (εγκαύματα και βλατίδες σε
εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές του σώματος, τα οποία
μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο δέρματος), τα μάτια
(ερεθισμό των ματιών) και να αποτελέσει αιτία άλλων
μορφών καρκίνου, όπως λευχαιμίας και καρκίνου της
ουροδόχου κύστης.

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου
να γνωρίζετε πότε πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ενημερώστε
τους εργαζόμενους για τους κινδύνους και τα προληπτικά
μέτρα. Διερευνήστε εάν οι εργαζόμενοι αναφέρουν
κάποια από τα παραπάνω πρώιμα συμπτώματα.
Η καλύτερη λύση είναι ο έλεγχος της έκθεσης με
εξάλειψη ή υποκατάσταση. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι
ΠΑΥ προέρχονται από δραστηριότητες καύσης δεν είναι
εύκολο να εξαλειφθεί ή να αντικατασταθεί αυτή η ουσία.
Είναι επομένως απαραίτητο να απομονώσετε την πηγή
παραγωγής τους ή/και να εγκαταστήσετε συστήματα
εξαερισμού για τη μείωση της έκθεσης. Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείται τα σωστά μέσα ατομικής προστασίας.
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