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Moduuli 1
Keskeiset asiat asbestista
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Moduuli 1 tarkastelemme:
- Mitä asbesti on?
- Miksi asbestia käytetty?
- Minkä tyyppisiä asbesteja on?
- Mitkä ovat asbestin terveyshaitat?
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Mitä asbesti on?
- Asbesti on mineraali jota louhitaan vieläkin joissain maissa
- Asbesti-sana tulee kreikan kielen sanasta asbestos = palamaton. Ensimmäiset tunnetut
käyttökohteet 4000 vuotta sitten kreikkalaisissa ja roomalaisissa ruukuissa
- Moderni käyttö alkoi n. 100 vuotta sitten
- Yhteen sokeripalaan kokoiseen kuutioon mahtuu n. 15 miljoonaa kuitua
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Tuotanto maailmalla
-

Etelä-Afrikassa on vuorijono nimeltään Asbestos
Kanadassa on Asbestos niminen kaupunki
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Miksi asbestia käytettiin?
Asbestilla on ollut useita eri haluttuja ominaisuuksia, kuten:
- Fyysinen kestävyys
- Palamattomuus
- Kemiallinen kestävyys
- Halpa hinta (halpa työvoima)
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Minkä tyyppisiä asbesteja on?
Kolme tavallisinta asbestia ovat:
- Krysotiili (valkoista)
- Amosiitti (ruskeaa)
- Krokidoliitti (sinistä)

On myös kolme harvinaisempaa lajia:
- Aktinoliitti
- Tremoliitti
- Antofyliitti
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Krysotiili – valkoinen asbesti
- Noin 90 % tuotetusta asbestista
- Käyttö kielletty suomessa 1994
- Hienokuituinen mineraali
- Lämpökestävä, ei haponkestävä
- Pehmeänä ja joustavana kuituna helposti muokattavissa esim. kankaaksi
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Krysotiili kerroksia kivessä
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Amosiitti – ruskea asbesti
- Käyttö kielletty suomessa 1994
- Lämmön- ja haponkestävä, eritäin kova mineraali
- Suoria, neulamaisia kuituja
- Väriltään vaalean ruskea tai harmaa
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Lähikuva amosiitista

Slide 11
Krokidoliitti – sininen asbesti
- Käyttö kielletty suomessa 1976
- Lämmön- ja haponkestävä
- Suoria sinisiä neulamaisia kuituja
- Käytetty paljon laivoissa
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Lähikuva krokidoliitista
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Muistatko asbestin 3 eri lajia?
- Vedä ja tiputa kuva oikeaan lokeroon
- Amosiitti (ruskea)
- Krysotiili (valkoinen)
- Krokidoliitti (sininen)
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Muita asbestin lajeja
- Aktinoliitti, Antofylliitti ja Tremoliitti
- Harvinaisempia mutta esiintyvät joskus muiden asbestilajien seassa
- Kuuluvat samaan ryhmään amosiitin ja krokidoliitin kanssa
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Terveysvaarat
- Pääasiallinen altistumisreitti on hengityksen kautta

- Pidemmät kuidut tarttuvat nenäkarvoihin ja hengitysteiden limakalvoille mutta osa kuiduista ovat
niin pieniä että ne päätyvät syvälle keuhkoihin
- Tässä piilee suurin terveysvaara!
osa kuiduista voi päätyä ruoansulatuskanavaan esim. syömällä tai polttamalla tupakkaa
saastuneessa tilassa, tai jos limakalvoille tarttuneet kuidut niellään
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Terveysvaarat
- Kuten näimme aikaisemmin asbestimineraalit muodostuvat useista pienistä kuiduista
- Kun kuituja hengitetään niillä on useita terveysvaikutuksia
- Nämä vaikutukset voivat olla hengenvaarallisia

Slide 17
Asbesti tappaa
- Asbesti sairastuttaa suomessa vuosittain n. 800-1000 henkilöä, ja aiheuttaa n. 200 kuolemaa
suomessa vuosittain
- Kuolemat johtuvat menneestä altistumisesta sillä asbestisairauksien kehittyminen kestää kauan
- Lainsäädäntö ja valvonta suojelevat nykyisiä ja tulevia työntekijöitä, ei jo altistuneita
- Asbestisairauksilla on pitkä kehittymisaika, viidestä kuuteenkymmeneen vuotta, joten sairauksia
voidaan todeta vuosia/vuosikymmeniä altistumisen päätyttyä
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Miksi asbesti on vaarallista?
Asbestia sisältäviä materiaaleja ei sinänsä pidetä vaarallisina. Ne ovat vaarallisia vasta kun niistä
vapautuu pölyjä tai kuituja ilmaan, jolloin asbesti voidaan hengittää sisään tai kuidut voivat joutua
ruoansulatuselimistöön.
Materiaalien vahingoittuminen lisää asbestin vapautumista ilmaan. Esimerkiksi seuraavat tilanteet
voivat vahingoittaa materiaaleja, lisäten kuitujen mahdollista vapautumista ilmaan:
- vesivahingot
- jatkuva tärinä
- ikääntyminen
- fysikaaliset vaikutukset kuten:
- poraaminen

- hiominen
- leikkaaminen ja sahaaminen
- lyöminen
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Suuressa riskissä olevat henkilöt:
- Suojaamattomat työntekijät jotka valmistivat, asensivat tai poistivat asbestia sisältäviä materiaaleja
- Asbestille altistuneiden työntekijöiden perheenjäsenet
- Perheenjäsenet ovat voineet altistua työntekijöiden vaatteissa, kengissä tai kehossa olleisiin
kuiduille
- Ihmiset jotka asuvat alueilla joissa maassa/maaperässä on paljon asbestia
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Hengitettävät kuidut
- Asbestikuidut voivat olla niin pieniä että päätyvät syvälle keuhkoihin
- Nämä kuidut ovat yhtä pieniä kuin kärpäsen jalan karvat
- Kuidut ovat hengitettäviä ja kulkeutuvat kehoon nenän tai suun kautta ja tarttuvat keuhkoihin
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Mesoteliooma
Mesoteliooma on harvinainen syöpä joka lähes aina johtuu asbestista

Mihin se vaikuttaa?
- Rintaonteloon (pleura)
- Vatsaonteloon (peritoneus)

Miten se syntyy?
-

Altistuminen johtaa elinten tukikudosten syöpään

Mikä on tuloksena?
-

Kuolema. Diagnoosin jälkeen yleensä kuolema noin vuodessa, hyvin hoidettuna yhden-viiden
vuoden sisällä
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Vaikutukset keuhkoihin
- Tappavia asbestisairauksia ovat niitä jotka vaikuttavat keuhkoihin ja ympäröiviin kudoksiin
- Asbestikuidut juuttuvat kudoksiin eivätkä hajoa kehossa
- Arpikudosta kasvaa kunnes oireita ilmenee
- Tämä voi kestää 15-40 vuotta ensimmäisestä altistumisesta
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Muita terveysvaikutuksia
Seuraavilla sivuilla tarkastelemme tiettyjä asbestin aiheuttamia sairauksia tarkemmin:
-Pleura plakit
- Muut pleuran muutokset
- Asbestoosi
- Mesoteliooma
- Keuhkosyöpä
- Keuhkoputken syöpä
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Pleuraplakit
Pleuraplakit ovat sidekudoslisää eli ns, fibroosia keuhkopussissa.

Mihin ne vaikuttavat?
Keuhkopussiin, itse keuhkon ulkopuolella.

Miten se syntyy?
Aiheutuvat vähäisemmästä altistumisesta kuin muut asbestisairaudet. Asbestikuidut
aiheuttavat keuhkopussin paksuuntumia

Lopputulos?
-Yleensä vaarattomia muutoksia keuhkopussissa.. Pleuraplakit havaitaan yleensä vasta 20-40 vuoden
kehittymisajan jälkeen. Voivat laaja-alaisina aiheuttaa hengenahdistusta ja keuhkojen
toimintahäiriöitä
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Asbestoosi
Asbestoosi on fibroosi, tarkemmin keuhkojen arpeutumista johtuen pitkäaikaisesta tai voimakkaasta
asbestialtistumisesta

Mihin se vaikuttaa?
Keuhkoihin kokonaisuudessaan

Miten se syntyy?
Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa keuhkojen arpeutumista pienentäen hapenottokykyä.

Mikä on lopputulos?
Lievissä tapauksissa hengitysvaikeuksia, vakavissa tapauksissa kuolema
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Mesoteliooma

Mesoteliooma on harvinainen syöpämuoto joka aiheutuu aina asbestista

Mihin se vaikuttaa?
Keuhko-pussiin (pleura)
vatsaonteloon (peritoneaali)

Miten se syntyy?
Suuri altistus johtaa elinten tukikudosten/sidekudosten syöpään

Mikä on lopputulos?
Kuolema. Keskimääräinen elinaika diagnoosin jälkeen on noin vuosi, vuodeta viiteen vuotta hoidolla.
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Huonoja uutisia tupakoijille

Tupakointi yhdistettynä asbestialtistumiseen lisää keuhkosyövän riskiä

Tupakoijien riski on n. 50-kertainen tupakoimattomiin verrattuna
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Asbestiin liittyviä sairauksia

Asbestisairauksien kehittymisessä ratkaisevia ovat altistuksen määrä ja kesto. Mitä enemmän altistut
asbestille ja mitä enemmän kuituja kehoosi päätyy, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sinulle
kehittyy terveysvaikutuksia.

Hengittyvät kuidut päätyvät hengityksen kautta keuhkoihin joihin ne jäävät kiinni.
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Hengittyvät kuidut
-osa kuiduista ovat niin pieniä että päätyvät syvälle keuhkoihin
-pieniä kuin kärpäsen jalan karvat
-kemiallisesti inertti, vaikutukset tulevat ns. ”ylimääräisestä tavarasta keuhkoissa”
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Pleura plakit/paksuuntuminen

-arpikudosta keuhkopusseissa.
-harvoin oireita pelkästään plakeista tai paksuuntumisesta
-noin puolet eivät näy röntgenissä
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Asbestoosi
-aiheutuu keuhkokudoksen arpeutumisesta (fibroosi)

-Ensin todettu vuonna 1907
-Kaikki asbestityypit aiheuttavat
- Lievät tapaukset eivät juurikaan aiheuta oireita – vakavat tapaukset voivat johtaa kuolemaan
-Hidas kehittyminen yli 20 vuoden aikana
-Lisääntyvä hengenahdistus
-yhdistetty keuhkosyövän kehitykseen

Asbestoosi syntyy n. 10-12 % asbestille altistuneista työntekijöistä

Sairas keuhko

Terve keuhko
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Mesoteliooma
-pleura
-peritoneum
-keskimääräinen elossaoloaika diagnoosista n. vuosi
-Ensimmäisen kerran todettu vuonna 1943
-Altistumistasot vaihtelevat
-Kaikki asbestityypit aiheuttavat – erityisesti amfiboliasbestit (krokidoliitti)
-Tupakoinnilla ei vaikutusta
-Tappaa myös ei suoranaisesti asbestin kanssa kosketuksissa olleita (opettajia, avopuolisoita jne)

70-80 % mesotelioomista syntyy työperäisestä altistuksesta

Sairas keuhko

Terve keuhko
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Keuhkosyöpä
-huonolaatuinen kasvain keuhkossa tai keuhkoputkissa
-Asbestin kanssa kosketuksissa oleilla kohonnut riski
-Tupakointi lisää riskiä

-tupakoijan keuhkosyöpäriski tupakoimattomaan verrattuna on n. X 10
-Asbestin kanssa työskennelleen riski verrattuna altistumatomaan on n X 5
-Tupakoivan ja asbestin kanssa kosketuksissa oleen riski on n. X 50
-Yleisin asbestiin liittyvä syöpätyyppi
-Oireet samanlaisia riippumatta syövän syntymekanismista
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-3500 – 4000 ihmistä kuolee vuosittain maailmanlaajuisesti asbestin aiheuttamiin sairauksiin
-Määrä voi lisääntyä tulevaisuudessa ellemme toimi nyt
-Asbestin vaikutukset eivät ole välittömiä
Nyt kuolevat altistuivat vuosia-vuosikymmeniä sitten

