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Starea de cunoaştere 

Toxicitatea aerosolilor atmosferici nu este determinată doar de metale grele, ci şi de constituenţi 

organici, precum hidrocarburile aromatice policiclice (PAHs) şi nitroderivaţii cu potenţial efect 

mutagen1,2. 

Obiectivul cercetării 

Studiul propus urmăreşte să aducă noi contribuţii la înţelegerea dinamicii şi a impactului aerosolilor 

organici (din domeniul de dimensiune < 10 μm, 13 fracţii distribuite în intervalul de dimensiuni 

0,0276 - 9,94 μm) din zona urbană Iaşi asupra sănătăţii umane. 

Metodologie 

Cuantificarea trasorilor moleculari s-a realizat prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie 

de masă. Prelevarea probelor s-a efectuat folosind un impactor în cascadă operabil la presiune joasă. 

Rezultate 

Nitroderivaţii aromatici, precum 4-nitrocatechol şi 4-nitrofenol, prezintă maxime ale distribuţiilor în 

modulul fin (381 nm). Distribuţiile sezonale ale concentraţiilor masice asociate cu cele ale ionilor 

solubili în apă (nitrit, nitrat, potasiu) indică oxidarea compuşilor volatili emişi în atmosferă (procese de 

combustie, arderea biomasei) ca principale procese implicate în formarea nitroderivaţilor. Acidul 

ftalic, specie asociată cu foto-oxidarea PAHs, prezintă distribuţie similară cu cea a nitroderivaţilor. 

Domenii de aplicabilitate 

Rezultatele expuse în prezentul material, dar şi studiile de perspectivă generate în baza acestora pot 

contribui la identificarea surselor potenţial controlabile în scopul reducerii impactului negativ al 

aerosolilor atmosferici asupra sănătăţii umane. Susţinerea financiară a unor astfel de studii poate oferi 

beneficii pentru populaţie la nivel local, regional, dar şi global. 
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