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CUVI�TE CHEIE: hidrocarburi aromate policiclice,  bezno(a)piren, carcinogen, 
preparate din carne, afumare, HPLC-FLD, LC MS MS, metoda de extracție, doză zilnică 
ingerată, consum mediu. 

I�TRODUCERE 
 
 Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) constituie o clasa mare de compuşi 

organici care conţin doua sau mai multe nuclee aromatice unite.[11, 25]Sute de diferite HAP-

uri pot fi constituite și eliberate în timpul procesului de ardere incompletă sau de piroliză a 

materialului organic.[6] Hidrocarburile aromatice policiclice provin din arderea incompletă a 

combustibililor în special a celor utilizaţi în motoarele cu ardere internă sau din piroliza 

materialului organic. HAP-urile se formează și în mod natural, prin procese cum ar fi cel de 

carbonizare.[1, 10, 25, 31] 

 Hidrocarburile aromatice policiclice sunt lipofilice.[25] Pe măsură ce crește masa 

acestor compuși scade volatilitatea și solubilitatea lor în apă.[25]Datorită acestor proprietăți 

HAP-urile sunt compușii poluanți cei mai des întâlniți în mediu.[9, 20] 

 Rezultatele cercetării științifice demonstrează că unele hidrocarburi aromatice 

policiclice sunt agenți cancerigeni genotoxici pentru om și că nu există un prag identificabil 

sub care aceste substanțe nu prezintă risc pentru sănătatea umană.[4] 

 Efectele hidrocarburilor aromatice policiclice asupra sănătății umane, inclusiv prin 

lanțul trofic, și asupra mediului în ansamblul său se fac simțite prin concentrațiile din aerul 

înconjurător și prin depuneri; trebuie să se țină seama de acumularea acestor substanțe în 

soluri și de protejarea apelor subterane.[4] 

CAPITOLUL1: CO�SIDERAȚII GE�ERALE PRIVI�D 
HIDROCARBURI AROMATE POLICICLICE 

 

1.1 Evaluarea gradului de expunere 
 

Alimentele pot fi contaminate de HAP-urile din mediu care sunt prezente în aer (prin 

depunere), sol (prin transfer) sau apă (prin depunere sau transfer), sau în timpul procesului de 

preparare.[26] În zone izolate de activităţi urbane sau industriale, nivelul de HAP-uri  găsit în 

alimente neprocesate reflectă gradul de contaminare a mediului, care provine de la particule 

din aer care au străbătut distanţe mari sau din emisii naturale din vulcani şi focuri din 
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păduri.[26, 29] În apropierea zonelor industriale sau de-a lungul autostrăzilor, contaminarea 

vegetaţiei este de zeci de ori mai mare decât în zonele rurale.[7, 8, 19, 30] 

Procesarea alimentelor (cum ar fi uscarea şi afumarea) şi gătirea la temperaturi 

ridicate (prăjire, coacere) sunt sursele principale de HAP-uri  din alimente.[12,17, 18, 27] 

1.2 Generarea de HAP-uri în timpul procesării şi a gătirii alimentelor 
 

Procedurile de procesare cum ar fi afumarea, uscarea şi gătirea alimentelor sunt 

considerate principalele surse de contaminare a alimentelor cu HAP-uri.[4, 5, 32] Deşi nu se 

ştiu cu exactitate sunt diferite mecanisme de formare a HAP-urilor cum ar fi topirea grăsimii 

care suferă procesul de piroliză când curg pe sursa de căldura sau procesul de piroliză suferit 

de alimente datorat temperaturilor ridicate, peste 200°C.[20] O comparaţie a nivelului de 

HAP-uri în friptura de pieptul de raţă care a fost procesată în diferite moduri pe durata a 0,5-

1,5 h, a arătat că probele preparate fără piele pe grătar cu cărbune au avut un nivel de 320 

µg/kg, cele preparate cu piele în același mod 300 µg/kg, probele preparate prin afumare 210 

µg/kg, prăjire, prin fierbere 8,6 µg/kg şi cu fum lichid 0,3 µg/kg.[3]Contaminarea apei poate 

duce la ingerarea de HAP-uri prin consumarea de apă sau prin folosirea ei la gătit. Nivelele 

sunt în general sub 1 ng/l în apa de băut pot să fie mai mari dacă tancul în care este depozitată 

apa este izolate cu asfalt.[20] 

1. 3 Toxicitatea cronică şi carcinogenitatea HAP-urilor 
 

Caracterizarea riscului pentru care majoritatea îl prezintă HAP-urilor se face prin 

evaluarea potenţialul lor carcinogen. Un număr mare de HAP-uri au fost demonstrate ca au 

un efect carcinogen pe animale experimentale. Efectele genotoxice şi mutagenice au fost 

demonstrate prin cercetări în vitro şi în vivo.[3, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 84] 

Benzo[a] piren când a fost administrată pe cale orală a produs tumori la nivelul 

tractului gastrointestinal, ficat, plămâni şi a glandelor mamale.[14] 

Dintre celelalte HAP-uri testate pentru potenţialul lor carcinogen datorat administrării 

pe cale orală dibenz[a,h]antracene benz[a]antracene au produs tumori la nivelul tractului 

gastrointestinal, plămânilor şi ficatului la şoareci.[14] 

Conform IPCS (1998)[14] HAP-urile care sunt considerate carcinogene sunt 

antantren, benz[a]antracen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, 

benzo[a] piren, chrisene, ciclopenta[cd]piren, dibenz[a,h]antracen, dibenzo[a,e]-pren, 

dibenzo[a,h]pren, dibenzo[a,i]pren, dibenzo[a,l]pren, indeno[1,2,3-cd]-prene, and 5-

metilchrisene. 
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CAPITOLUL 2: DETERMI�AREA HIDROCARBURILOR 
POLICICLICE AROMATE Î� U�ELE PRODUSE ALIME�TARE ŞI 

FACTORI DE MEDIU 
 

2.1Probe luate în analiză 
 

S-au luat în analiză 64 de probe, din care 10 au fost probe de apă, 7 au fost probe de 

sol şi restul de 47 au fost probe de carne, slănină, compoziție de umplut batoane şi preparate 

din carne (Anexa 1). Probele alimentare provin din diferite magazine care comercializează 

preparate din carne.  Probele de apă şi de sol nu o fost prelevate din zone apropiate de 

drumuri circulate. Probele de sol provin de la o adâncime de 0-20 cm, iar cele de apă de la 

locul de alimentare cu apă potabilă a zonei. Preparate din carne analizate sunt produsele care 

au cea mai mare cotă de vânzare din magazinele selecţionate. S-a analizat acelaşi sortimente 

de la mai mulţi producători. Modul de selecţie a probelor a fost în funcţie de conţinutul de 

grăsime precum şi durata şi temperatura de afumare, factori care influențează în mod direct 

incidenţa HAP-urilor.  Probele au fost analizate folosind aceeași metodă cromatografică 

singura diferență fiind modul de extracţie  a probelor şi corelat cu aceasta gradul de 

recuperare care a fost calculat diferit pentru fiecare tip de probă analizat.  

2.2 Metoda lichid cromatografică de evaluare a conţinutului hidrocarburilor 
aromatice policiclice în unele produse alimentare şi factori de mediu 
 

S-au dezvoltat 2 metode de analiza una folosind un LC MS MS 3200 Q TRAP de la 

Applied Biosystems și un HPLC cu detector de fluorescență de la serile 200 de la Perkin 

Elmer (fig. 1). Datorită faptului că prin HPLC FLD s-au obținut limite de detecție și de 

cuantificare mai scăzute, pentru analiza probelor s-a ales metoda dezvoltată pe HPLC FLD. 

Metoda de  extracție folosită este lichid/lichid, iar solventul de extracție folosit este 

ciclohexanul.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1Sistemul HPLC Perkin 
Elmer Model Seria 200 
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CAPITOLUL 3: REZULTATELE OBŢI�UTE Î� URMA EVALUĂRII 
I�CIDE�ŢEI HIDROCARBURILOR AROMATICE POLICICLICE Î� 

U�ELE PRODUSE ALIME�TARE ŞI FACTORI DE MEDIU 
 

 

În figura 2 este prezentată repartizarea concentrației medie totală de HAP-uri pentru 

diferite preparate din carne şi materii prime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Valoarea totală de HAP-uri în diferite probe alimentare exprimată în µg/kg 

 

Concentrații semnificativ mai scăzute s-au obținut în probele supuse afumării la rece 

în comparație cu probele afumate la cald. Benzo(ghi)perilen a avut concentrația cea mai 

mare, în probele afumate la rec de 16,3 µg/kg urmat de fenantren cu o concentrație de 14,9 

µg/kg. Benzo(b)fluoranten are o valoare de 4 ori mai mare decât benzo(a)piren care are o 

concentrație de 1,1 µg/kg. 

 O cantitate mai mică de HAP-uri a fost găsită în probele de salam de vară supus 

procesului de fabricare tradițional, adică în cadru tehnologiei în care procesul de afumare nu 

este înlocuit cu produse de tipul lichidelor de afumare.  

 În produsele afumate tradițional concentrația de HAP-uri este mai scăzută. 

Benzo(ghi)perilen are cea mai mare concentrație de 32,46 µg/kg în slănină afumată și 15,49 

µg/kg în cârnaț afumat, acest compus nu se găsește în produsele afumate tradițional.  

 Fennatrenul și benzo(b)fluorantenul au de  asemenea valori ridicate de 19-17 µg/kg 

respectiv 7-10 µg/kg.  
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Fig. 3Valorile obţinute pentru cele 15 HAP

 În figura 3 este prezentat distribu

media obținută pentru astfel de produse care fac parte din categoria preparatelor afumate la 

cald/pasteurizate/afumate la rece.

Fig. 4Distribuţia benzo(a)piren
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În toate probele benzo(a)piren este sub limita admisă de lege  având valori cuprinse 

2 µg/kg. Acest compus se găsește în cantitate de două ori mai mică în probele 

țional față de cele afumate comercial. 

obţinute pentru cele 15 HAP-uri în diferitele probe de
salam de vară 

 

În figura 3 este prezentat distribuția contaminaților din probele de salam de vară și 

pentru astfel de produse care fac parte din categoria preparatelor afumate la 

cald/pasteurizate/afumate la rece. 
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în raport cu tipul de afumare 



Distribuirea cantității de benzo(a)piren în raport cu tipul de afumare pe ca

preparatele din carne îl suferă în timpul procesului tehnologic de fabricare (fig. 4) arată clar 

ca produsele care suferă atât afumare caldă cât şi afumare rece au cea mai mare cantitate din 

acest compus cancerigen. Valorile sunt sub limita de admisă co

Europene EC No 208/2005 care stabileşte o limită maximă de 5 µg benzo(a)piren/kg produs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Raportul procentual
carne, în func

Din valoarea obţinută pentru HAP total benzo(a)piren reprezintă un procent foarte 

mic sun 2% (fig. 5). 

Fig. 6 Cantitatea de HAP
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ții de benzo(a)piren în raport cu tipul de afumare pe ca

preparatele din carne îl suferă în timpul procesului tehnologic de fabricare (fig. 4) arată clar 

ca produsele care suferă atât afumare caldă cât şi afumare rece au cea mai mare cantitate din 

acest compus cancerigen. Valorile sunt sub limita de admisă conform Regulamentul Comisiei 

Europene EC No 208/2005 care stabileşte o limită maximă de 5 µg benzo(a)piren/kg produs. 

Raportul procentual benzo(a)piren faţă de valoare HAP total din preparatele din 
carne, în funcție de tipul de afumare 
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ții de benzo(a)piren în raport cu tipul de afumare pe care 
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De-a lungul procesului de fabricare și pe parcursul depozitării cantitatea de HAP-uri a 

crescut în sortimentul salam de porc (fig. 6). Cea mai mare creștere s-a înregistrat după 

procesul de afumare la cald.   

 

CAPITOLUL 4: SEM�IFICAȚIA IGIE�ICĂ A HIDROCARBURILOR 
AROMATICE POLICICLICE 

 

4.1 Cercetare aplicativă pentru evaluarea consumului de preparate din carne în 
județul Cluj 
 

 S-a realizat un sondaj, într-un eşantion de 108 adulţi din jud. Cluj, selectați prin 

metoda nealeatoare, a cotelor nelegate,după gen și vârstă. Pentru evaluarea consumului de 

preparate din carne în județul Cluj s-a aplicat un chestionar care este prezentat în anexa IV. 

Participanții la sondaj au fost întrebați care este preparatul din carne pe care îl consumă cel 

mai des. Răspunsurile lor (tabel 1) au fost destul de variate, salamurile din carne de porc 

împreună cu preparate din carne de pui având o pondere foarte mare. În categoria de alte 

preparate din carne intră și produsele din categoria aripioarelor picante care se găsesc la 

diferite fast-food-uri. [87] 

Tabel 1 
Cele mai consumate preparate din carne 

Preparat din carne �umărul de respondenți 
șuncă curcan  4 
salam de Sibiu  4 
cârnaț de porc  5 
parizer  6 
alte preparate din carne  6 
șuncă din carne de pui  8 
crenvurști  8 
șuncă Praga  9 
salam  10 
mușchi file  10 
salam de vară  15 
specialităţi 20 
�umărul total de respondenți 108 
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Locurile de achiziție a preparatelor din carne sunt prezentate în tabelul 2. Ponderea 

cea mai mare o au supermarketurile urmate de magazinele de desfacere a producătorilor. 

Tabel 2 

Locul de achiziţie al preparatelor din carne 

Locul de achiziţie �umărul de respondenți 
Supermarket  65 
Magazin de desfacerea al producătorului 24 
Carmangerie 11 
Magazinul din cartier 5 
Altundeva  3 

�umărul total de respondenți 108 
 

Pentru evaluarea consumului de preparate din carne respondenții au fost rugați sa-și 

estimeze consumul de preparate din carne săptămânal.  

În general persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-35 au consumul cel mai diversificat 

de preparate din carne. Femeile cu vârsta sub 25 de ani prefer preparatele din carne de pui, au 

o dietă puțin diversificată și un consumul cel mai redus de preparate din carne (70,99 g/zi). 

Aceasta categorie consumă în special preparatele de tip grătare, mici și cârnăciori. Femeile cu 

vârsta între 25-34 de ani au consumul cel mai diversificat de preparate din carne. Ele 

consumă cel mai mult șuncă și crenvurști din piept de pui.  Consumul mediu de carne este 

90,56 g/zi. Femeile cu vârsta între 35-44 de ani au consumul cel mai ridicat de grătare, mici, 

cârnați  și cârnăciori. Ele consumă în cantitate mare și parizer şi mușchi file. Consumul 

mediu de carne este cel mai mare de 98,29 g/zi. Femeile cu vârsta între 45-54 de ani au 

consumul cel mai mare de salam și parizer dintre respondenți și consumul cel mai mic de 

grătare, mici, cârnați  și cârnăciori. Consumul mediu de carne este 75 g/zi. [87] 

Bărbații cu vârsta sub 25 de ani au un consum ridicat de grătare, mici, cârnați  și 

cârnăciori. Preparatul care îl consumă în cantitatea cea mai mare salamul. Consumul mediu 

de carne este 122,79 g/zi. Bărbații cu vârsta între 25-34 de ani consumă în cantitatea cea mai 

mare șuncă de piept de pui și salam. Au consumul cel mai diversificat de preparate din carne. 

Consumul mediu de carne este 162,86 g/zi.  Bărbații cu vârsta între 35-44 de ani au consumul 

cel mai redus de grătare, mici, cârnați și cârnăciori dintre respondenții de gen masculin. Ei 

consumă în cantitatea cea mai mare produse de tipul specialităților și preparate din carne 

produse în gospodăria proprie. Consumul mediu de carne cel mai mare este de 169,056 g/zi.  

Bărbații cu vârsta între 45-54 de ani au consumul cel mai ridicat de grătare, mici, cârnați și 
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cârnăciori dintre respondenții de gen masculin. Consumul mediu de carne este cel mai mare 

de 158,81 g/zi. 

4.2 Estimarea dozei zilnice de HAP-uri ingerată prin consumarea de preparate 
din carne 

În vedere estimării dozei zilnice de HAP-uri ingerată prin consumarea de preparate 

din carne s-au intersectat datele obținute din analiza, prin HPLC FLD, a diferitelor preparate 

din carne cu date obținute din chestionare. 

 Formula folosită pentru calculul estimativ al dozei zilnice de HAP-uri ingerată 

prin consumarea de preparate din carne este următoarea: 

��� =  
��∗�	


���
 (2) 

unde: 

VDZ – valoarea dozei zilnice de HAP-uri ingerată prin consumarea de preparate din 

carne (µg/zi) 

VA – valoarea obținută în analiza prin HPLC FLD a preparatelor din carne (µg/kg) 

VC – cantitatea consumată de respondenți de preparate din carne (g/zi) 

 În tabelul 3 este prezentată doza zilnice de HAP-uri ingerată prin consumarea 

de preparate din carne pentru bărbați și femei pe grupe de vârste. 

Tabel 3 
Estimării dozei zilnice de HAP-uri ingerată prin consumarea de preparate din carne 

(µg/zi) 
 

Total HAP 
(µg/zi) 

Total HAP 
(µg/săptămână) 

Total HAP 
(µg/lună) 

Total HAP 
(µg/an) 

Femei 
Sub 25 ani 77,8436 544,9051 2335,307 28412,91 
25-34 ani  173,3110 1213,177 5199,329 63258,5 
35-44 ani 107,5584 752,909 3226,753 39258,82 
45-55 ani 82,1210 574,8468 2463,629 29974,16 
Barbati 
Sub 25 ani 135,1012 945,7082 4053,035 49311,93 
25-34 ani  175,6531 1229,572 5269,593 64113,38 
35-44 ani 184,4148 1290,904 5532,444 67311,41 
45-55 ani 173,3010 1213,107 5199,029 63254,85 

 
 

 În figura 7 este prezentat modul în care crește doza zilnică de HAP-uri ingerată odată 

cu vârsta după care se înregistrează o scădere în special la femei unde este un semnificativă. 
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Fig. 7 Doza zilnică de HAP-uri ingerată de respondenți(µg) 
 

 Tabelul 4 prezintă valorile ingerate zilnic de HAP-uri cunoscute pentru efecte lor 

mutagenice, teratogenice și carcinogenice.  

 
Tabel 4 

Doza zilnică ingerată de către respondenți de HAP-urile cunoscute pentru efecte lor 
mutagenice, teratogenice și carcinogenice 

 
 Benzo(a) 

antracen 
 

Crisen 
 

Benzo(b) 
fluoranten 

 

Benzo(k) 
Fluoranten 

 

Benzo(a) 
piren 

 

Dibenzo(a,h) 
antracen 

 

Benzo(ghi) 
Perilen 

 

Indeno 
(1,2,3-cd) 

Piren 
Femei 

Sub 
25 ani 

0,1597 0,1757 1,6231 0,5679 0,1400 0,2805 0,2552 0,1002 

25-34 
ani  

0,2554 0,2319 5,3791 0,6786 0,2173 0,6309 0,3291 0,1838 

35-44 
ani 

0,1704 0,1859 2,3594 0,6012 0,1612 0,3946 0,3629 0,1099 

45-55 
ani 

0,1272 0,1489 2,4535 0,5617 0,0862 0,2556 0,3518 0,0102 

Bărbați 
Sub 
25 ani 

0,2570 0,3359 2,8375 1,1491 0,2425 0,4260 0,5575 0,1323 

25-34 
ani  

0,2674 0,3167 2,6199 1,0314 0,2594 0,5332 0,6203 0,1405 

35-44 
ani 

0,2034 0,1746 6,1754 0,5522 0,1400 0,7488 0,6758 0,0843 

45-55 
ani 

0,2554 0,2319 5,3791 0,6786 0,2173 0,6309 0,3291 0,1838 
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CAPITOLUL 5: CO�CLUZII GE�ERALE  
 
 

 În urma evaluării datelor obţinute în laborator precum și a datelor obținute în urma 

aplicării chestionarului și a estimării consumului s-au ajuns la următoarele concluzii: 

� Prin metoda de extracție lichid/lichid s-au obținut cele mai bune recuperări dar și cel 

mai mic consum de reactivi și timp de muncă. Metoda fiind rapidă și ușor de aplicat 

necesitând instrumente banale de laborator. 

� HPLC-FLD s-a demonstrat a fi instrumentul optim pentru analiza HAP-urilor. 

Sensibilitatea ridicată a detectorului de fluorescență,  programul complex de lungimi 

de undă și de gradient, împreună cu coloana ZORBAX Eclipse PAH (Agilent 

Technologies) au dus la obținerea unei metode cu sensibilitate ridicată, limite de 

cuantificare fiind foarte scăzute ( 0,5-1,1 ng/L),  cu selectivitate ridicată, s-a reușit o 

separe optimă a tuturor celor 15 compuși, precum și repetabilitate ridicată, deviația 

standard fiind între 1,5119-5,0434. 

�  Valori semnificative de HAP-uri un fost găsite în materiile prime. Aceste valori au 

crescut treptat de-a lungul procesului de fabricare, în special după procesul de 

afumare, dar și pe parcursul depozitării (lucru care este datorat evaporări apei din 

produs). 

� Preparate din carne fabricate de același producător dar achiziționate de la magazine de 

desfacere diferite au concentrații diferite de HAP-uri. 

�  Nivele mai ridicate de HAP-uri s-au găsit în produsele afumate comercial decât în 

cele afumate tradițional. 

� Cea mai mare cantitate de HAP-uri totale a fost întâlnită la produsele tip prospături 

(parizer şi crenvurşti). 

� Cea mai mare cantitate de beanzo(a)piren a fost întâlnită în preparatele afumate la 

cald/pasteurizate/afumate la rece (salamul de vară). 

� Deşi beanzo(a)piren a fost la valori mici alte hidrocarburi cu acţiune cancerigenă au 

fost la valori mult mai mari. Cum ar fi în cazul probelor de kaizer unde 

benzo(b)fluoranten a fost găsit în concentrație de 400 de ori mai mare decât 

beanzo(a)piren. Aceşti compuşi nu au valori minime impuse de lege. 

� Produsele de tip ceafă la grătar şi mici conţin cantități importante de HAP-uri; acest 

lucru poate fi explicat prin: 



14 

 

• procesul de tratament termic la temperaturi ridicate la care 

aceste produse sunt supuse (proces în timpul căruia se formează 

HAP-uri) 

• modul și spațiul de comercializare care nu protejează produsul 

de contaminarea cu HAP-uri apărute odată cu gazele de 

eșapament. 

� Cele mai consumate preparate din carne sunt salamurile, urmate de produsele din 

carne de pui. 

� Respondenții cu vârste sub 25 de ani consumă în cantitatea cea mai mare produsele 

din carne de pui.  

� Cea mai diversificată gamă de preparate din carne o consumă respondenții cu vârste 

între 25-34 de ani. Tot această categorie de respondenți consumă cea mai mare 

cantitate de preparate din carne. 

� Respondenții cu vârste între 25-34 ingerează cea mai mare cantitate de benzo(a)piren 

o dată cu preparatele din carne. Acest lucru poate fi explicat atât prin cantitatea 

consumată cât și prin tipul de preparat de carne consumat. 

� Valoarea benzo(a)piren ingerată este între 0,086-0,217 µg/zi la femei și între 0,14-

0,26 µg/zi la bărbați față de media europeană care este de 0,05-0,29µg/zi. 

� O pondere mare de respondenți consumă în mod frecvent grătare, mici, cârnați și 

cârnăciori pe care preferă să-și-le prepare acasă. 

� Majoritatea respondenților nu cred ca produsele afumate au efecte negative asupra 

organismului. Iar doar 9 din ei adică 8,33 % știu că produsele afumate au efecte 

cancerigene.   

� Dintre HAP-uri cunoscute pentru efectele lor carcinogene, teratogene și mutagene 

benzo(b)fluoranten este ingerat în cantitatea cea mai mare 1,62-5,37 µg/zi la femei și 

între 2,62-6,17 µg/zi la bărbați valori de sute de ori mai mari decât la benzo(a)piren 

singurul dintre aceștia care are limite maxime admise de lege (0,5 µg/kg). 

 
 

 

 

 

 

 



15 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
 

[1] Adonis, M., Martinez, V., Riquelme R, Ancic P, Gonzalez G, Tapia R, și col., 2003, 

Susceptibility and exposure biomarkers in people exposed to PAHs from diesel 

exhaust, Toxicol Lett 144(1), pp. 3–15. 

[2] Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 2009, Case Studies in 

Environmental Medicine, Toxicity of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). 

[3] Chen, B.H., and Lin, Y.S., 1997, Formation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

durinprocessing of duck meat, J. Agric. Food Chem., 45, pp. 1394-1403. 

[4] EC (European Communities), 2001c, 2001, Ambient Air Pollution by Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons (PAH) - Position Paper Annexes, (prepared by the Working 

70 Group On Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). 

[5] Farhadian, A., Jinap, S., Faridah A,, Sakar, Z. I., 2010, Determination of polycyclic 

aromatic hydrocarbons in grilled meat, Food Control, Volume 21, Issue 5, pp. 606-

610. 

[6] Fetzer, J. C., 2000, The Chemistry and Analysis of the Large Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Compounds (New York: Wiley) 27 (2), p.143. 

[7] Food Standards Agency, 2005, PAHs in dietary supplements, Food Survey 

Information Sheet 86/05. 

[8] Food Standards Agency, 2006, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in baby 

foods and infant formulae, Food Survey Information Sheet 09/06. 

[9] Grimmer, G., 1979, Sources and occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons, 

Environmental carcinogens: Selected methods of analysis. Volumul  3, Analysis of 

polycyclic hydrocarbons in environmental samples. Lyon,  International Agency for 

Research on Cancer, pp 31-54 (IARC Scientific  Publications No. 29). 

[10] Grimmer G, Jacob J, Dettbarn G, & Naujack K-W, 1988, Effect of the  pH-value of 

diesel exhaust on the amount of filter-collected nitro-PAH, Polynuclear aromatic 

hydrocarbons: A decade of progress.  Columbus, Ohio, Battelle Press,  pp 341-351. 

[11] Grimmer, G., 1983, Environmental carcinogens: Polycyclic aromatic hydrocarbons, 

Boca Raton, Florida, CRC Press, pp 27-60. 

[12] Guillen, M.D., Sopelana, P., and Partearroyo, M.A., 1997, Food as a source of 

polycycli aromatic carcinogens, Rev. Environ. Health, 12, pp. 133-146. 



16 

 

[13] Hughes, N.C., and Phillips, D.H., 1997, P-postlabelling analysis of the covalent 

binding of benzo[ghi]perylene to D-A in vivo and in vitro, Carcinogenesis, 14, pp. 

127-133. 

[14] IPCS (International Programme on Chemical Safety), 1998. Selected -on-heterocyclic 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Environmental Health Criteria 202, International 

Programme on Chemical Safety, World Health Organization, Geneva. 

[15] IARC (Agenția Internațională pentru Cercetări legate de  Cance - International 

Agency for Research on Cancer), 1973, Certain Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

and Heterocyclic Compounds, IARC Monographs on the Evaluation of the 

Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 3, International Agency for 

Research on Cancer, Lyon. 

[16] IARC, 1983, Polynuclear Aromatic Compounds. Part 1, Chemical, Environmental 

and Experimental Data, IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic 

Risk of Chemicals to Humans, Vol. 32, International Agency for Research on Cancer, 

World Health Organization, Lyon. 

[17] IARC, 1984, Polynuclear Aromatic Compounds: Part 3, Industrial Exposures to 

Aluminum Production, Coal Gasification, Coke Production, and Iron Steel Founding, 

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to 

Humans, Vol. 34, International Agency for Research on Cancer, World Health 

Organization, Lyon. 

[18] IARC, 1986, Tobacco Smoking. IARC Monographs on the Evaluation of the 

Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 38, International Agency for 

Research on Cancer, World Health Organization, Lyon. 

[19] Larsson, B., și Sahlberg, G., 1982, Polycyclic aromatic hydrocarbons in lettuce. 

Influence of a highway and an aluminium smelter, Polynuclear Aromatic 

Hydrocarbons: Physical and biological chemistry, Battelle Press, Colombus, Ohio, pp. 

417-426. 

[20] Lechner, W., Huber, M., Bonn, G.K., and Daxenbichler, G., 1991, Analysis of 

polycyclic aromatic hydrocarbons in lipid-containing biological matrices, Study of 

contamination of breast milk by benzo(a)pyrene along transit routes through Tyrol. 

Wien. klin. Wochenschr, 103, pp. 88-90. 

[21] Montizaan, G.K., Kramers, P.G.N., Janus, J.A., și Posthumus, R, 1989, Integrated 

Criteria Document Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH): Effects of 10 selecte 



17 

 

compounds. Appendix to RIVM Report no. 758474007, National Institute of Public 

Health and Environmental Protection, RIVM, Bilthoven. 

[22] �aghiu, Anca, M.O. Naghiu, C. Laslo, 2012, Applied research to assess the 

consumption of meat products in cluj county, Agricultura, agricultural practice and 

science journal, Vol. 79, nr. 1-2. 

[23] �aghiu, Anca, D. Simedru, C. Laslo, A. Mihaltan, 2012, An easy and reliable 

method for PAH extraction from food samples, Agricultura, agricultural practice and 

science journal, Vol. 79, nr. 1-2.  

[24] �aghiu, Anca,  R. Laslo, D. Simedru,  C. Laslo, 2012, The present of PAH’s in 

meat products found on the Cluj-Napoca market, Agricultura, agricultural practice 

and science journal, Vol. 79, nr. 1-2. 

[25] Nielsen, T., Jørgensen, H.E., Larsen, J.C., and Poulsen, M., 1996, City air pollution of 

polycyclic aromatic hydrocarbons and other mutagens: occurrence, sources and 

health effects, Sci. Tot. Environ., 189/190, pp. 41-49. 

[26] Obolenskaya, M. Yu., Teplyuk, N. M., Divi, R. L., Poirier, M. C., Filimonova, N. B., 

Zadrozna M., Pasanen M. J., 2010, Human placental glutathione S-transferase 

activity and polycyclic aromatic hydrocarbon D-A adducts as biomarkers for 

environmental oxidative stress in placentas from pregnant women living in 

radioactivity- and chemically-polluted regions, Toxicology Letters, Volume 196, 

Issue 2, pp. 80-86. 

[27] Quilliam MA și Sim PG, 1988, Determination of polycyclic aromatic compounds by 

high-performance liquid chromatography with simultaneous mass spectrometry and 

ultraviolet diode array detection, J Chromatogr  Sci, 26: pp. 160-167. 

[28] Stall, W., and Eisenbrand, G., 1988, Determination of Polynuclear Aromatic 

Hydrocarbons and -itrosamines, HPLC in Food Analysis, Academic Press, New 

York, pp. 377-408. 

[29] Tao S., și col, 2006, Dispersion modeling of polycyclic aromatic hydrocarbons from 

combustion of biomass and fossil fuels and production of coke in Tianjin, Environ Sci 

Technol 40, pp. 4586–4591. 

[30] Primbs, T., și col., 2008, Influence of Asian and Western United States Urban Areas 

and Fires on the Atmospheric Transport of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 

Polychlorinated Biphenyls, and Fluorotelomer Alcohols in the Western United States, 

Environmental Science & Technology 42, 17, pp. 6385-6391. 



18 

 

[31] Wretling, S., A. Eriksson, G.A. Eskhult, B. Larsson, 2010, Polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) in Swedish smoked meat and fish, Journal of Food Composition 

and Analysis, Volume 23, Issue 3, pp. 264-272. 

[32] US EPA, 1984, Review and evaluation of the evidence for cancer associated with air 

pollution. EPA-450/5-83-006R, U.S. Environmental Protection Agency, Arlington. 

 

LISTĂ DE ABREVIERI ȘI ACRO�IME 
 

 

� HAP – hirdocarburi aromatice policiclice, 

� HPLC – Lichid cromatograf de înaltă presiune, 

� FLD – detector de fluorescență 

� LC MS MS – Lichid cromatograf cu spectrometru de masă, 

 


