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Kazimierz Marek

RYZYKO NOWOTWOROWE ZWI¥ZANE Z NARA¯ENIEM NA AZBEST
ASBESTOS-RELATED CARCINOGENIC RISK

STRESZCZENIE Narażenie na pył zawierający azbest i skutki zdrowotne tego narażenia są niedoszacowane w wielu krajach świata, a w szczególności
w Polsce.

Azbest jest udowodnionym czynnikiem rakotwórczym u ludzi. Najbardziej specyficznym dla narażenia na azbest jest międzybłoniak opłucnej,
osierdzia i otrzewnej. Udowodniony jest również związek przyczynowy narażenia z zapadalnością na pierwotnego raka płuc.

W przypadku międzybłoniaka opłucnej związek przyczynowy z narażeniem na azbest może być oparty na liczbie włókien azbestu w tkance płucnej
lub na znaczącym wywiadzie zawodowym i środowiskowym. Okres utajenia w przypadku międzybłoniaka wynosi minimum 10 lat, lecz w większości
przypadków waha się od 20 do 40 lat.

Rak płuca związany z narażeniem na azbest występuje z różną częstością w różnych krajach. Ryzyko jest niedoszacowane, lecz częstość rozpoznań
wzrasta, mimo ograniczenia użytkowania azbestu, dzięki poprawie wykrywalności. Rak płuca występuje wyraźnie częściej u chorych z pylicą azbestową.
W przypadku znacznego narażenia rak może się ujawnić już po roku pracy, lecz minimalny okres utajenia wynosi 10 lat. Med. Pr. 2002, 53, 6, 447–449
Słowa kluczowe: azbest, ryzyko nowotworowe, międzybłoniak, rak płuca, kryteria helsińskie

ABSTRACT Exposure to asbestos containing dust and its health effects are underestimated in many countries throughout the world, particularly in
Poland.

Asbestos has been proved to be carcinogenic to humans. The most specific health effect of asbestos exposure is pleural, pericardial and peritoneal
mesothelioma. The relationship between asbestos exposure and primary lung cancer has been also documented.

The association between pleural mesothelioma and asbestos exposure can be estimated by assessing the number of asbestos fiber in the lung tissue,
or by checking the history of significant asbestos exposure. Minimum latency is 10 years, but in most cases it ranges between 20 and 40 years.

Asbestos-related lung cancer occurs at varied frequency, depending on the country. The lung cancer risk is underestimated, but the frequency of
its diagnosis is increasing owing to better detectability, despite the asbestos-use limitation. Lung cancer is distinctly more frequent in patients with
asbestosis. In case of heavy occupational exposure, lung cancer can occur already after 1 year of work, but as mentioned earlier its minimum latency
period is 10 years. Med Pr 2002, 53, 6, 447–449
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Narażenie na azbest i skutki zdrowotne tego narażenia są
niedoszacowane w wielu krajach świata, a w szczególności
w Polsce. Oficjalna statystyka mówi o kilku tysiącach na-
rażonych zawodowo, dotyczy jednak dużych zakładów prze-
rabiających azbest. W rzeczywistości liczba narażonych jest
znacznie większa i nie jest w Polsce określona. Stałe lub ok-
resowe narażenie na azbest występuje u pracowników bu-
downictwa, hutnictwa, w przemyśle samochodowym, tekstyl-
nym i wielu innych małych zakładach, gdzie to narażenie nie
jest uświadomione u pracowników i pracodawców. W Fin-
landii, w ciągu ostatniej dekady, 50 000 pracowników bu-
downictwa było narażonych na znaczne stężenia azbestu,
a połowa wszystkich chorób związanych z azbestem doty-
czyła pracowników budownictwa (1). W piśmiennictwie ist-
nieją dane, że 20 do 40% dorosłych mężczyzn było zatrud-
nionych w około 3000 różnych rodzajów prac, które mogły
być związane z narażeniem na azbest (2). Produkcja i użyt-
kowanie azbestu w różnych krajach zostały ograniczone,
trwają jednak nadal i wynoszą około 4 milionów ton rocznie,
tj. 0,7 kg na głowę mieszkańca świata (3).

Odrębny problem stanowi narażenie środowiskowe na
azbest. Największe ryzyko ponosi ludność mieszkająca
w sąsiedztwie dużych zakładów przerabiających azbest, jak
np. zakłady azbestowo-cementowe, gdzie ryzyko międzybło-

niaka opłucnej, w niektórych sytuacjach, przekracza kilka-
dziesiąt razy ryzyko oczekiwane (4). Istnieje jeszcze inny
trudny i nierozwiązany problem. Elewacje i dachy wielu ty-
sięcy domów w miastach i osiedlach wiejskich pokryte są pły-
tami zawierającymi azbest. Według danych zebranych przez
Ministerstwo Gospodarki w obiektach budowlanych zabudo-
wanych jest aktualnie około 15 milionów ton wyrobów azbes-
towych. Nie stanowią one dużego ryzyka dla mieszkańców
dopóki nie ulegają erozji, co następuje zwykle po około 30
latach. W niektórych sytuacjach okres ten może być krótszy
2 do 4-krotnie. Dlatego w Ministerstwie Gospodarki opraco-
wany został program usuwania wyrobów zawierających az-
best, którego realizacja przewidziana jest na 30 lat. Usuwa-
nie i składowanie tych wyrobów musi się odbywać w sposób
profesjonalny, w przeciwnym razie powstaje większe zag-
rożenie niż wynikające z braku interwencji.

Azbest jest minerałem włóknistym, występującym
w dwóch odmianach: serpentynowej i amfibolowej. Przeds-
tawicielem grupy serpentynowej jest chryzotyl (nazywany az-
bestem białym), a grupy amfibolowej krokidolit (nazywany
azbestem niebieskim). Właściwości chorobotwórcze włókien
amfibolowych są o wiele silniejsze niż włókien chryzotylo-
wych.
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NOWOTWORY WYWO£ANE
DZIA£ANIEM AZBESTU

Skutki zdrowotne narażenia na azbest są różnorodne.
Wśród nich najgroźniejsze jest ryzyko nowotworowe. Azbest
jest udowodnionym czynnikiem rakotwórczym u ludzi. Naj-
bardziej specyficznym dla narażenia na azbest jest
międzybłoniak opłucnej, osierdzia i otrzewnej. Udowodnio-
ny jest również związek przyczynowy narażenia z zapadal-
nością na pierwotnego raka płuc, w szczególności wówczas,
gdy współistnieje on z pylicą azbestową (5).

MIÊDZYB£ONIAK

Historia międzybłoniaka rozpoczęła się zaledwie przed kil-
kudziesięciu laty. W 1960 r. Wagner i wsp. opisali 32 przy-
padki międzybłoniaka opłucnej u osób mieszkających
w sąsiedztwie kopalń krokidolitu w Afryce Południowej. Po
dwóch latach liczba tych przypadków wzrosła do 89 (2,5).
Od tej pory zaczynają się mnożyć opisy zachorowań
w różnych krajach świata. Niektóre statystyki podają bardzo
wysoką zachorowalność. W Australii, w latach 1945–1980
stwierdzono 658 przypadków. W roku 1996 zapadalność
wynosiła 8,6 przypadków na 100 000 mężczyzn i była pod-
obna do zapadalności na raka nerki. Wśród tych przy-
padków około 5% stanowił międzybłoniak otrzewnej, a sto-
sunek międzybłoniaka opłucnej do międzybłoniaka otrzew-
nej wynosił jak 18:1 (6). We Włoszech, w rejonie Triestru,
gdzie dominuje przemysł stoczniowy, wśród 350 000 miesz-
kańców stwierdzono w latach 1968–1996 430 przypadków
międzybłoniaka. 67% mężczyzn, u których rozpoznano
międzybłoniaka, pracowało w budownictwie okrętowym (7).
W krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Japonii
i Australii, w populacji około 800 milionów, stwierdza się
rocznie około 10 000 międzybłoniaków związanych z na-
rażeniem na azbest (8).

W Polsce, w ostatnich kilku latach, ma miejsce około 160
zgonów z powodu międzybłoniaka opłucnej, w tym etiologię
zawodową stwierdza się zaledwie w kilku przypadkach (4),
jakkolwiek w 2001 r. nastąpił wzrost do 18 przypadków (9).
Wskazuje to na wyraźne niedoszacowanie rozpoznań tego
nowotworu. Według danych w piśmiennictwie światowym
narażenie na azbest stwierdzano w 80% przypadków
międzybłoniaków. Nie można wykluczyć, czy w pozostałych
20% przypadków nowotwór nie był również spowodowany
przez azbest w wyniku narażenia środowiskowego i domo-
wego nawet wtedy, gdy liczba włókien azbestu w tkance płuc-
nej nie wykraczała poza poziom uznany za normalny. Nie da
się jednak udowodnić tej hipotezy, gdyż nie jest możliwe zna-
lezienie grupy kontrolnej bez narażenia na azbest. Jeżeli na-
wet istnieje naturalny poziom zachorowalności to jest on
prawdopodobnie bardzo niski, poniżej jednego przypadku
na milion mieszkańców na rok (10).

Nie ustalono dokładnie jak długi musi być minimalny ok-
res narażenia niezbędny do wystąpienia międzybłoniaka.
Prawdopodobnie może to być okres kilku miesięcy, a nawet

kilku tygodni, natomiast okres utajenia (latencji) jest bardzo
długi i w większości przypadków wynosi 20 do 40 lat, a mi-
nimalnie 10 lat (8).

W roku 1997, międzynarodowa grupa robocza eks-
pertów z 8 krajów Ameryki Północnej, Azji i Europy opraco-
wała kryteria diagnostyczne skutków zdrowotnych związa-
nych z narażeniem na azbest, oparte na aktualnym stanie
wiedzy. Grupa ta przygotowała raport, zwany kryteriami hel-
sińskimi (8). W raporcie podkreślono, że rozpoznanie kli-
niczne chorób związanych z narażeniem na azbest opiera się
na dokładnym wywiadzie zebranym od pacjenta, danych
o narażeniu zawodowym na azbest i okresie latencji, obja-
wach klinicznych, radiologicznych i czynnościowych, bada-
niach cytologicznych, histologicznych i innych laboratoryj-
nych. Podstawowe narzędzie diagnostyczne stanowi radiog-
rafia klatki piersiowej. Tomografia komputerowa rozszerza
możliwości diagnostyczne w przypadkach indywidualnych,
nie jest jednak zalecana do badań skriningowych. Wartość in-
nych technik obrazowania nie została ustalona i badania te
nie są zalecane do rutynowej diagnostyki klinicznej.

Międzybłoniak przebiega często z wysiękiem opłucno-
wym, dusznością i bólem w klatce piersiowej. Dowodem
związku przyczynowego międzybłoniaka z narażeniem na
azbest jest liczba włókien azbestu w tkance płucnej przekra-
czająca normę danej pracowni lub obecność ciałek azbesto-
wych w tkance płucnej albo wykazanie badaniem radiolo-
gicznym lub anatomopatologicznym objawów pylicy azbesto-
wej lub blaszek opłucnej. Przy braku takich dowodów wys-
tarczający jest wywiad o znaczącym narażeniu zawodowym,
domowym lub środowiskowym. Krótkie i niskie narażenie
może być wystarczające, jednak przy bardzo niskim naraże-
niu ryzyko jest bardzo małe. Palenie tytoniu nie ma żadnego
wpływu na ryzyko rozwoju międzybłoniaka.

PIERWOTNY RAK P£UCA

Narażenie na azbest wyraźnie zwiększa ryzyko zachorowal-
ności na raka płuca, istnieje przy tym wyraźny synergizm
z paleniem tytoniu. Zachorowalność jest prawie wyłącznie
związana z narażeniem w środowisku pracy. Początkowo u-
ważano, że rak płuca jest nowotworem w bliźnie i rozwija się
na podłożu zwłóknienia tkanki płucnej występującego w py-
licy azbestowej. Może za tym przemawiać częste umiejsco-
wienie nowotworu, podobnie jak azbestozy, w dolnych pła-
tach płuc. W związku z tym w wielu krajach rak oskrzela
u pracowników narażonych na azbest uznawany jest za cho-
robę zawodową pod warunkiem, że towarzyszy azbestozie
(2,5). Obecnie wiadomo, że taka lokalizacja nowotworu nie
jest regułą. Wiadomo również, że większość, lecz nie wszys-
tkie, badań wykazuje, że nadwyżka raka płuca jest związana
z azbestozą. Wszystkie typy histologiczne raka mogą być
związane z narażeniem na azbest i nie potwierdził się pogląd
o przewadze gruczolakoraków (2,8).

Ryzyko raka płuca, przy narażeniu na bardzo duże
stężenia pyłu azbestowego, może być zwiększone kilkunas-
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tokrotnie, a u intensywnych palaczy nawet pięćdziesięciok-
rotnie w porównaniu z populacją referencyjną. Częstość
rozpoznań jest niedoszacowana w większości krajów świa-
ta. Wyniki badań ostatnich lat mówią o 30 000 zachorowań
w krajach Europy Zachodniej (3). W Polsce, w ostatnich
kilku latach, częstość rozpoznań wahała się od kilkunastu
do 37 przypadków i była wyraźnie niedoszacowana (4,9).
Ryzyko zachorowalności wykazuje zależność od stopnia na-
rażenia. Według „kryteriów helsińskich” rok znacznego na-
rażenia (np. przetwórstwo wyrobów azbestowych, prace i-
zolacyjne, usuwanie azbestu w budownictwie) lub 5–10 lat
umiarkowanego narażenia na azbest (np. budownictwo, bu-
dowa okrętów) mogą zwiększać ryzyko raka dwukrotnie
i więcej razy. Ocenia się, że ryzyko względne raka płuca
wzrasta o 0,5–4% na każde włókno/cm3 rocznie skumulo-
wanego narażenia, czyli narażenie skumulowane 25
włóknolat ( przyjmując górną granicę ryzyka ) zwiększa ry-
zyko raka płuca dwukrotnie. Dwukrotny wzrost ryzyka
związany jest z zatrzymaniem w płucach 2 milionów
włókien amfibolowych (>5 µm) lub 5 milionów włókien am-
fibolowych (>1 µm) na g suchej tkanki płucnej. Odpowiada
to w przybliżeniu 5000–15 000 ciałek azbestowych na g su-
chej tkanki płucnej lub 5–15 ciałek azbestowych na ml
popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych. W przypadku
włókien chryzotylowych wywiad zawodowy (narażenie
w włóknolatach) jest prawdopodobnie lepszym wskaźni-
kiem ryzyka raka płuca niż analiza liczby włókien. U pac-
jenta z rakiem płuca i liczbą włókien w granicach spotyka-
nych u nienarażonych mieszkańców miast, zależność no-
wotworu od narażenia na azbest amfibolowy jest wątpliwa.
Orzecznictwo w indywidualnym przypadku jest trudne
i winno być oparte na racjonalnym rozumowaniu i zasadzie
przeważającego prawdopodobieństwa. Narażenie skumu-
lowane winno być uważane za główne kryterium. Duże na-
rażenie, przy braku radiologicznych objawów azbestozy,
jest wystarczające do przyjęcia związku przyczynowego ra-
ka płuca z narażeniem na azbest. Obecność azbestozy jest
wskaźnikiem wysokiego narażenia i znacznie wzmacnia
ten związek przyczynowy. Jest on bardziej prawdopodobny
u osoby niepalącej z objawami azbestozy niż u narażonego
palacza bez azbestozy. Blaszki opłucnej mogą być wskaźni-
kiem narażenia na niskie stężenia azbestu i dlatego ich o-
becność wymaga uzupełnienia wywiadem zawodowym lub
pomiarami liczby włókien azbestu. Minimalny okres laten-
cji od początku narażenia wynosi 10 lat. Palenie tytoniu nie
może wykluczać udziału narażenia na azbest w etiologii ra-
ka płuca (8).

Dane o umiejscowieniu nowotworów w innych narzą-
dach są rozbieżne. W niektórych, lecz nie we wszystkich

badaniach, opisywano częste występowanie raka przełyku,
żołądka, trzustki, jelita grubego, nerki, a nawet niektórych
chłoniaków. Istnieją również rozbieżne opinie dotyczące
związku przyczynowego raka krtani z narażeniem na az-
best (2,5).
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