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Tiivistelmä

Riskinarvioinnissa tarkasteltiin leivästä, muroista ja mysleistä sekä savustetuista liha- ja 
kalatuotteista peräisin olevien PAH-yhdisteiden aiheuttamaa syövän riskiä sekä lainsäädännöllisten 
rajojen potentiaalista vaikutusta PAH-altistukseen. Ruoankäyttöaineistona käytettiin DAGIS-
tutkimuksessa kerättyjä ruokapäiväkirjoja (n=815) Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla. 
Elintarvikkeiden PAH-pitoisuustiedot olivat peräisin tieteellisestä kirjallisuudesta sekä Evirassa 
vuosina 2012�2017 tehdyistä analyyseistä. Altistuksen arvioinnissa käytettiin bayesiläistä 
mallinnusta. Riskinluonnehdinnassa laskettiin turvamarginaali (MOE) EFSA:n julkaisemien BMDL10-
annoskuvaajien (BMDL10(bentso[a]pyreeni)=0,07 mg/kg/päivä; BMDL10(PAH4)=0,34 mg/kg/päivä) ja 
altistuksen osamääränä. Hyväksyttävän turvamarginaalin alarajana oli 10 000. Keskiarvoaltistus oli 
bentso[a]pyreenille 1 400 pg/kg/päivä ja PAH4:lle 8 100 pg/kg/päivä, kun käytettiin elintarvikkeiden 
keskimääräistä pitoisuutta. Vastaavasti altistuksen 97,5. persentiilit olivat 2 700 pg/kg/päivä ja
14 000 pg/kg/päivä. Turvamarginaalien 2,5. persentiilit olivat bentso[a]pyreenille 263 000 ja 
PAH4:lle 24 000, joten PAH-yhdisteet eivät aiheuta tarkastelluista elintarvikkeista terveysriskiä 
suomalaisille 3�6-vuotialle lapsille. 
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Referat

I riskbedömningen granskades risken för cancer som orsakas av PAH-föreningar från bröd, 
frukost�ingor och müsli samt rökt kött och �skprodukter samt den potentiella effekten av gränser 
i lagstiftningen för PAH-exponering. Som material om matanvändning användes matdagböcker 
(n=815) som samlades in i DAGIS-studien i Nyland och Mellersta Österbotten. Livsmedlens PAH-
halter kom från vetenskaplig litteratur samt analyser som gjordes på Evira under åren 2012�2017. Vid 
bedömningen av exponering användes bayesiansk modellering. I riskkarakteriseringen beräknades 
en säkerhetsmarginal (MOE) som en andel av BMDL10-dosdeskriptorer (BMDL10(bens[a]pyren)=0,07 
mg/kg/dag; BMDL10(PAH4)=0,34 mg/kg/dag) som publicerats av EFSA samt av exponeringen. Den 
nedre gränsen för en godtagbar säkerhetsmarginal var 10 000. Den genomsnittliga exponeringen 
var 1 400 pg/kg/dag för bens[a]pyren och 8 100 pg/kg/dag för PAH4 då man använde den 
genomsnittliga halten i livsmedlen. På motsvarande sätt var 97,5-percentilerna vid exponeringen 
2 700 pg/kg/dygn och 14 000 pg/kg/dygn. Säkerhetsmarginalernas 2,5-percentiler var 263 000 för 
bens[a]pyren och 24 000 för PAH4, varför PAH-föreningarna i de granskade livsmedlen inte utgör 
någon hälsorisk för �nländska barn i åldern 3�6 år.
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Abstract

The cancer risk caused by PAHs in bread, cereals, mueslis and smoked meat and �sh products 
and the potential effect of the maximum levels set for PAH exposure in legislation was examined in 
the risk assessment. The food recods (n=816) collected in the DAGIS study in Uusimaa and Central 
Ostrobothnia were used as the material on food consumption. The details of PAH concentrations 
of foods were obtained from scienti�c literature and from analyses conducted at the Finnish 
Food Safety Authority Evira between 2012 and 2017. Bayesian modelling was used in assessing the 
exposure. In the risk characterisation, the safety margin (MOE) was calculated as the quotient of 
the BMDL10 dose descriptors published by EFSA (BMDL10 (benzo[a]pyrene)=0.07 mg/kg/day; BMDL10 
(PAH4)=0.34 mg/kg/day) and the exposure.  The lowest limit of the acceptable safety margin was 
10,000. The average exposure to benzo[a]pyrene was 1,400 pg/kg/day and to PAH4 8,100 pg/kg/
day, based on their average concentrations in foods. Correspondingly, the 97.5th percentiles of 
exposure were 2,700 pg/kg/day and 14,000 pg/kg/day. The 2.5th percentile of the safety margin was 
263,000 for benzo[a]pyrene and 24,000 for PAH4. In conclusion, PAHs in the examined foods do not 
cause a health risk to Finnish children aged 3�6 years.
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1 Johdanto ja tavoitteet

PAH-yhdisteet ovat syöpävaarallisia ja niitä voidaan havaita elintarvikkeissa eri analyysitekniikoihin 
perustuvilla menetelmillä. Niinpä PAH-yhdisteet ovat olleet vuosikymmeniä mielenkiinnon kohteina 
tieteellisessä tutkimuksessa sekä elintarvikkeiden riskinarvioinnissa, kemiallisessa analytiikassa ja 
elintarvikevalvonnassa.

Kansainvälinen syöväntutkimusinstituutti (IARC) julkaisi ensimmäisen monogra�an PAH-yhdisteistä 
jo vuonna 1973 (IARC, 1973). EFSA on julkaissut lausunnon elintarvikkeiden PAH-yhdisteistä vuonna 
2008 (EFSA, 2008). Suomessa on julkaistu raportti PAH-yhdisteiden saannista vuonna 1999 
(Hietaniemi ym. 1999). Ensimmäinen EU:n laajuinen asetus PAH-yhdisteille asetuista elintarvikkeiden 
enimmäispitoisuuksista on vuodelta 2006 (c).

Tämän riskinarvioinnin tavoite on arvioida suomalaisten lasten altistumista PAH-yhdisteille ja verrata 
sitä altistumisen viitearvoihin sekä arvioida muuttuneen lainsäädännön potentiaalista vaikutusta 
altistumiseen. Uudessa lainsäädännössä (asetus EY 1327/2014) annettiin jäsenmaille mahdollisuus 
hakea savustetuille liha- ja kalatuotteille korkeampia PAH-yhdisteiden pitoisuusrajoja kuin 
asetuksessa EY 1881/2006.

Riskinarvioinnin vaaran tunnistamiseen liittyvä osuus perustuu pääosin EFSA:n (EFSA, 2008) ja IARC:in 
raportteihin (IARC, 2010), joita referoidaan lyhyesti.
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2 Vaaran tunnistaminen

2.1 PAH-yhdisteet ja niiden lähteet
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ovat iso ryhmä yhdisteitä, joissa on kaksi tai useampia 
aromaattisia renkaita (Kuva 1.). Ne koostuvat vain hiilestä ja vedystä. Useimmilla biologisesti 
aktiivisilla PAH-yhdisteillä on kahdesta kuuteen toisiinsa liittynyttä aromaattista rengasta (IARC, 2010).  

Kuva 1. Rakennekuvat neljästä tässä raportissa mukana olevasta PAH-yhdisteestä, joiden summaa 
käytetään kokonaisaltistuksen mittarina.

Tässä raportissa keskitytään neljään yhdisteeseen ((bentso[a]pyreeni (B[a]P), kryseeni, bents[a]
antraseeni, bentso[b]�uoranteeni), sillä EFSA on määritellyt näiden summan (PAH4) ja  bentso[a]
pyreenin kuvaamaan syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden kokonaisaltistusta (EFSA, 2008). PAH4:ään 
yhdisteiden yhdistelmä on valittu siten, että kyseisten yhdisteiden pitoisuuksien korrelaatio 
elintarvikkeissa on mahdollisimman pieni (EFSA, 2008). EFSA:an lähetetyissä, jäsenmaista kerätyistä 
pitoisuustiedoista on havaittu, että vain noin 50 % näytteistä havaittiin bentso[a]pyreeniä, vaikka 
muita syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä havaittiin merkittäviä määriä. Vaikka bentso[a]pyreeniä 
ei havaittu, 30 %:ssa näistä näytteistä havaittiin kuitenkin syöpävaarallisia ja genotoksisia PAH-
yhdisteitä. Näistä yleisin oli kryseeni.

PAH-yhdisteitä syntyy pääasiassa orgaanisen materiaalin epätäydellisessä palamisessa tai 
pyrolyysissä (pyrolyysilla tarkoitetaan kuumuuden aiheuttama materiaalien (esim. elintarvikkeiden) 
hajoamista)) sekä monissa teollisissa prosesseissa (IARC, 2010). Siten PAH-yhdisteiden sekä 
luonnollisia, että ihmisen toiminnan aiheuttamia lähteitä ovat mm. metsäpalot, tulivuoret, puun, 
jätteiden, kaasun ja hiilen poltto, metallien jalostus, liikenne. PAH-yhdisteet esiintyvät pääsääntöisesti 
monimutkaisissa seoksissa, joissa voi olla satoja yhdisteitä. Seosten koostumus vaihtelee PAH-
yhdisteiden syntytavan mukaisesti.

PAH-yhdisteet ovat kiinteitä huoneenlämpötilassa. Ne liukenevat huonosti veteen, mutta hyvin 
orgaanisiin liuottimiin. Siten vedessä PAH-yhdisteet ovat pääosin sitoutuneita hiukkasiin. PAH-
yhdisteet eivät haihdu herkästi, joten myös ilmassa ne ovat yleensä sitoutuneita hiukkasiin.

2.2 PAH-yhdisteet elintarvikkeissa
PAH-yhdisteet päätyvät elintarvikkeisiin monin tavoin (EFSA, 2008). Pienimolekyyliset PAH-yhdisteet 
voivat konsentroitua ilmasta vahapintaisten kasvisten ja hedelmien pinnalle. Suurimolekyyliset PAH-
yhdisteet voivat päätyä elintarvikkeisiin laskeumana ilmasta, esim. veteen ja edelleen ravintoketjun 
myötä kaloihin. PAH-yhdisteitä voi päätyä elintarvikkeisiin myös savustaminen seurauksena ja 
elintarvikkeita kuumennettaessa (esim. grillaaminen) tai kuivatessa, mikäli palamistuotteet (esim. 
savu) ovat suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin.














































