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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Συνολικά 29 επαγγελματικοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ως καρκινογόνα για τον άνθρωπο. 
Περίπου άλλοι 30 παράγοντες είναι ύποπτοι ως καρκινογόνα ενώ σε τουλάχιστον 12 περιστάσεις 
έκθεσης έχει διαπιστωθεί επακόλουθη ευπάθεια σε καρκίνους. Η έκθεση σε πολλά σημαντικά 
επαγγελματικά καρκινογόνα, όπως ο αμίαντος, ο λιθάνθρακας, το  αρσενικό και το πυρίτιο 
εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη, ιδίως στις υπό ανάπτυξη χώρες. Αν και οι εκτιμήσεις 
του παγκόσμιου φορτίου του επαγγελματικού και περιβαλλοντικού καρκίνου εμφανίζουν 
αριθμητικά στοιχεία της τάξης του 2%, των συνολικών καρκίνων, είναι πιθανό αυτό να 
υπερπολλαπλάσιο. Αξιοσημείωτα οι καρκίνοι αυτοί αφορούν υποομάδες του πληθυσμού και 
μπορεί να μειωθούν με τη μείωση της έκθεσης. Επιπλέον, η έκθεση είναι ακούσια και μπορεί, σε 
μεγάλο βαθμό να αποφευχθεί. Η ελλιπής αναγνώριση του εργασιακού καρκίνου αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο για την αποτελεσματική πρόληψή του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανακάλυψη των πρώτων 
καρκινογόνων επέτρεψε την συσχέτιση του 
καρκίνου με το περιβάλλον εργασίας και 
βοήθησε την περαιτέρω κατανόηση του 
φαινομένου της καρκινογένεσης. Αυτά, 
συνιστούν σημαντικούς παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη ποικίλων 
μορφών καρκίνου [1] και, ακόμα και σήμερα 
αποτελούν μια σημαντική μερίδα του 

συνόλου των πιστοποιημένων καρκινογόνων 
[2]. Ωστόσο υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις σχετικά με το ποσοστό των 
περιπτώσεων καρκίνου που μπορεί να 
αποδοθεί σε επαγγελματική έκθεση. 
Πράγματι, η επιδημιολογία του 
επαγγελματικού καρκίνου είναι εν πολλοίς 
αδιευκρίνιστη. Αν και οι εκτιμήσεις του 
παγκόσμιου φορτίου του επαγγελματικού και 
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περιβαλλοντικού καρκίνου εμφανίζουν 
αριθμητικά στοιχεία της τάξης του 2%, το 
ποσοστό αυτό μπορεί να είναι πολύ 
μεγαλύτερο. Αντίστοιχα αν και η 
θνησιμότητα από επαγγελματικό καρκίνο 
κυμαίνεται μεταξύ 5.41 και 8.33% του 
συνόλου των θανάτων από καρκίνο, το 
ποσοστό αυτό μπορεί επίσης να είναι πολύ 
μεγαλύτερο ξεπερνώντας το 20% [3]. Στο 
παρόν άρθρο καταγράφονται και 
συζητούνται οι τρέχουσες απόψεις πάνω στην 
επιδημιολογία του επαγγελματικού 
καρκίνου.  

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Προσδιορίσαμε μελέτες που 
δημοσιεύθηκαν από 40ετία και έπειτα με 
αναζήτηση της βάσης δεδομένων MEDLINE 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής. Οι 
αρχικοί όροι αναζήτησης ήταν καρκινογόνα, 
επαγγελματικός καρκίνος, περιβάλλον, 
αμίαντος, ο λιθάνθρακας, το  αρσενικό και το 
πυρίτιο. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες στις 
επιλεγμένες δημοσιεύσεις ελέγχθηκαν για 
σχετικές δημοσιεύσεις που δεν 
συμπεριλήφθηκαν στο MEDLINE. Όλες οι 
ανακτηθείσες δημοσιεύσεις αναθεωρήθηκαν 
σε μια προσπάθεια να εξεταστούν οι 
τρέχουσες γνώσεις σχετικά με την 
επιδημιολογία του επαγγελματικού καρκίνου 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η χαρακτηρισμός ενός παράγοντα ως 
καρκινογόνο είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο καθώς αξιολογείται υπό το 
βάρος ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων εάν 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νόσησης από 

καρκίνου στους ανθρώπους. Από το 1971 
περίπου 900 παράγοντες έχουν αξιολογηθεί. 
Από αυτούς 110 θεωρήθηκαν καρκινογόνο σε 
ανθρώπους (κατηγορία -1), 64 πιθανώς 
καρκινογόνα για τον άνθρωπο (κατηγορία -
2A) και 243 πιθανώς καρκινογόνο σε 
ανθρώπους (κατηγορία -2Β). Σε ότι αφορά 
τον επαγγελματικό καρκίνο, έχουν 
αναγνωριστεί 29 επαγγελματικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες ή ομάδες αυτών 
ως καρκινογόνα (IARC 1972-2004), ενώ έχουν 
σαφώς προσδιοριστεί 12 περιστάσεις έκθεσης. 
Παραταύτα για ορισμένες καρκινογόνες 
ουσίες, όπως ο αμίαντος, η λιθανθρακόπισσα, 
το αρσενικό και το διοξείδιο του πυριτίου η 
έκθεση εξακολουθεί να είναι ευρέως 
διαδεδομένη.  

 

Αμίαντος 

Ο αμίαντος είναι το πιο σημαντικό 
επαγγελματικό καρκινογόνο. H πρώτη 
τεκμηρίωση βλάβης του πνεύμονα 
(μεσοθηλίωμα και καρκίνος των πνευμόνων) 
ως επακόλουθο της εισπνοής ινών αμιάντου 
σε επαγγελματικό πλαίσιο έγινε στη δεκαετία 
του 1990 [4]. Όλες οι  μορφές του αμιάντου 
(σερπεντίνες) με κύριους εκπροσώπους τον 
χρυσοτίλη και τις  αμφιβόλες. Στις τελευταίες 
ανήκει ο κρικιδολίτης ή κυανούς αμίαντος 
που είναι ο πιο καρκινογόνος τύπος ενώ η 
νοσογόνος δράση του χρυσότιλου είναι 
χαμηλότερη από αυτή των άλλων τύπων, 
ιδίως όσον αφορά τον κινδύνο 
μεσοθηλιώματος (IPCS -Διεθνές Πρόγραμμα 
για την Χημική ασφάλεια, 1998). Μελέτες για 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από την 
έκθεση στον αμίαντο έχουν διεξαχθεί μεταξύ 
ανθρακωρύχων, των εργατών σε κατασκευές 
(αμιαντοτσιμέντο, υφαντικές ύλες, υλικά 



229 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com 
 

 
ΤΟΜΟΣ 22ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2017 

τριβής) και εφαρμοστές. Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μελετών αυτών έδειξε ότι 
ο φόρτος (δόση), ο γεωλογικός τύπος των 
ινών και το είδος του βιομηχανικού υλικού, 
είναι όλα καθοριστικοί παράγοντες κινδύνου 
και συσχετίζονται απόλυτα. Η σχετική 
βιολογική έκθεση 20 ή περισσότερα χρόνια 
πριν την εμφάνιση της νόσου είναι ασαφής 
καθότι η ποσοτική της αξιολόγηση είναι πολύ 
δυσχερής. Σε γενικές γραμμές, ο κίνδυνος 
καρκίνου του πνεύμονα είναι μικρότερος στις 
μελέτες κοόρτης ανθρακωρύχων, 
κατασκευαστών και εργατών προϊόντων 
τριβής, ενδιάμεση στις μελέτες 
κατασκευαστών αμιαντοτσιμέντου και 
προϊόντων αμιάντου και υψηλότερη σε 
μελέτες εργαζομένων ινών αμιάντου. Αυτό 
θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει μια 
ισχυρότερη επιμέρους καρκινογόνο δράση 
των μακρών και λεπτών ινών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία, σε 
σύγκριση με τις κοντές και χοντρές ίνες που 
παράγονται με την εξόρυξη [5]. Η παραπάνω 
υπόθεση διερευνήθηκε και επιβεβαιώθηκε 
απο τους Stayner et. al., που συσχέτισαν τον 
καρκίνο του πνεύμονα με την έκθεση σε 
λεπτές (<0,25 μm) και μακρύτερες (> 10 μm) 
ίνες [6]. Ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται με το 
χρόνο από την πρώτη απασχόληση και τη 
διάρκεια της απασχόλησης. Σε μια πρόσφατη 
μελέτη οι Loomis et. al., όρισαν τον σχετικό 
κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα σε 2.0 (95% 
CI 1,7-2,2), και του μεσοθηλιώματος σε 11,1 
(95% CI 3,0-28,4) [7]. 

Ο ρόλος των πιθανών συγχυτικών 
παραγόντων, δεν ειναι ξεκαθαρισμένος και 
μπορεί να περιπλέξει την αξιολόγηση. 
Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για το 
ποσοστό των μεσοθηλιωμάτων που 
αποδίδονται στον αμίαντο. Σε μια μελέτη 

στην Ισπανία υπολογίστηκε ότι μόλις το 62% 
των περιπτώσεων μπορούν να αποδοθούν σε 
επαγγελματική, ενώ το υπόλοιπο σημαντικό 
38% σε περιβαλλοντική έκθεση στον αμίαντο 
[8]. Στις ΗΠΑ, το 85–90% των 
μεσοθηλιωμάτων σε άνδρες στις ΗΠΑ 
αποδίδονται σε εργασιακές εκθέσεις σε 
αμίαντο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις 
γυναίκες κυμαίνεται από 23–90% [9]. Στη 
Γαλλία, υπολογίστηκε ότι το 80% των 
περιπτώσεων μπορούν να αποδοθούν σε 
εργασιακές εκθέσεις σε αμίαντο [10]. Η σχέση 
αμίαντου και καπνίσματος είναι μάλλον 
περίπλοκη. Πράγματι, το κάπνισμα είναι η 
κύρια αιτία του καρκίνου του πνεύμονα, και 
αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους που 
εκτίθενται στον αμίαντο. Παρά την 
περιορισμένη βιβλιογραφία πάνω στο θέμα -
δεδομένου ότι οι διαθέσιμες μελέτες είναι 
ανεπαρκείς και περιορίζουν την ακρίβεια της 
εκτίμησης της συνδυασμένης επίδρασης των 
δύο καρκινογόνων ουσιών- ο σχετικός 
κίνδυνος καρκίνου των επαγγελματιών 
αμιάντου σε παγκόσμια κλίμακα βρέθηκε να 
είναι μεγαλύτερος στους μη καπνιστές [11]. 
Το εύρημα αυτό δεν συνάδει απόλυτα με μια 
πολλαπλασιαστική αλληλεπίδραση αλλά 
μάλλον υποδηλώνει ένα μηχανισμό 
καρκινογένεσης στην οποία οι δύο 
παράγοντες δρουν -τουλάχιστον εν μέρει- 
στα ίδια στάδια της διαδικασίας της 
ανάπτυξης του καρκίνου. Η μελέτη 
συσχέτισης του αμίαντου με τον 
επαγγελματικό καρκίνο του λάρυγγα 
απέδωσε αρκετά συνεπή ευρήματα τόσο σε 
μελέτες κοόρτης (occupational cohort studies) 
όσο και ελέγχου των περιπτώσεων (case-
control studies). Επιπλέον αποδεικτικά 
στοιχεία για θετικές σχέσεις έκθεσης-
αντίδρασης μεταξύ της αθροιστικής έκθεσης 
στον αμίαντο και του καρκίνου του λάρυγγα 
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εχουν αναφερθεί σε αρκετές καλά 
διεξαχθείσες κλινικές μελέτες. Μια μετα-
ανάλυση 29 κλινικών μελετών θεωρεί επαρκή 
τα υπάρχοντα στοιχεία για την τεκμηρίωση 
αιτιώδους σχέσης μεταξύ της έκθεσης στον 
αμίαντο και του καρκίνου του λάρυγγα [12]. 
Ορισμένες μελέτες για τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του παχέως εντέρου μετα απο 
έκθεση στον αμίαντο υποστηρίζουν μια 
αιτιώδη συνάφεια, ισχυρή ώστε να 
δικαιολογεί την ταξινόμηση του αμιάντου ως 
καρκινογόνο, ωστόσο δεν εχει ακομα 
οριστικοποιηθει δεδομένου ότι η ομάδα 
εργασίας ταξινόμησε τα αποδεικτικά στοιχεία 
για  τον καρκίνο του παχέος εντέρου ως 
περιορισμένα. Τέλος, υπάρχουν 
περιορισμένες ενδείξεις στον άνθρωπο για 
καρκίνο του φάρυγγα και του στομάχου [12]. 

 

Αρσενικό και βαρέα μέταλλα 

Το ανόργανο αρσενικό είναι γνωστή 
ως καρκινογόνο από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1960. Η έκθεση σε αυτό εμφανίζεται 
κυρίως μεταξύ εργαζομένων που 
απασχολούνται σε εργασίες ζεστής τήξης, 
γουνοποιοί, εργάτες κρεατοβιομηχανίας και 
οι ερχόμενοι σε επαφή με φυτοφάρμακα. Οι 
παραπάνω εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο 
καρκίνου του πνεύμονα, του δέρματος, και 
ενδεχομένως ουροδόχου κύστης και του 
ήπατος [13].  

Οι ενώσεις του χρωμίου είναι ισχυρά 
καρκινογόνα. Αυξάνουν τον κίνδυνο για 
καρκίνο του πνεύμονα και ρινοφαρυγγικό 
καρκίνο σε εργαζόμενους στην παραγωγή 
χρωμιούχων ουσιών, ελασματουργών 
χρωμίου και παραγωγών σιδηροχρωμίου. 
Μελέτες σε μεταλλορύχους νικελίου, εργάτες 

χυτηρίων, εργαζόμενοι στην ηλεκτρόλυση, 
και οι κατασκευαστές υψηλού κράματος 
νικελίου έδειξαν αυξημένο κίνδυνο για 
καρκίνο του πνεύμονα και ρινοφαρυγγικό 
καρκίνο [14, 15]. Δεν είναι σαφές εάν αν όλες 
οι ενώσεις του νικελίου είναι καρκινογόνες 
για τον άνθρωπο καθώς τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν επιτρέπουν σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των διαφορετικών 
αλάτων νικελίου στα οποία εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι.  

Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου του πνεύμονα έχει αποδειχθεί σε 
εργαζόμενους που εκτίθονται στο κάδμιο 
(χυτήρια καδμίου, κατασκευή μπαταριών 
καδμίου, μεταλλουργία κράματος χαλκού-
καδμίου και ανακύκλωση [15]. 

 

Πυρίτιο και άλλες ανόργανες κόνεις 

Ήδη από τη δεκαετία του 90 έχει 
παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος καρκίνου 
του πνεύμονα σε μεγάλες κοόρτεις ασθενών 
με πυριτίαση. Ωστόσο όταν εξετάστηκε ο 
κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα 
σε εργαζόμενους που εκθέτονται σε 
κρυσταλλικό πυρίτιο (λατομεία, χυτήρια, 
κεραμική, τουβλοποιεία, αγγειοπλαστική, 
εργασίες διατομής ή εξόρυξης του εδάφους)  
δεν αποδείχθηκε σε όλες τις μελέτες, ενώ και 
στις μελέτες με θετικό αποτέλεσμα η αύξηση 
ήταν μικρή [16]. Αναλύσεις δόσης-απόκρισης 
στην έκθεση έχουν προτείνει μια γραμμική 
σχέση, χωρίς να καταδείξουν μια οριακή τιμή 
ως επιτρεπτό όριο έκθεσης [17]. Σε ότι αφορά 
την έκθεση σε μη κρυσταλλικές μορφές του 
διοξειδίου του πυριτίου οι ενδείξεις για 
καρκινογόνο δράση είναι ανεπαρκείς.  
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Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογον-
άνθρακες 

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογον-άνθρακες (PAH) αποτελούν μια 
σημαντική ομάδα χημικών ουσιών που 
σχηματίζονται κατά τη διάρκεια ατελούς 
καύσης οργανικού υλικού. Είναι 
διαδεδομένοι στο περιβάλλον καθώς το 
ψήσιμο κρέατος και το κάπνισμα αποτελούν 
τις σημαντικότερες πηγές έκθεσης σε αυτούς. 
Μια σειρά από επαγγέλματα σχετίζονται με 
περισσότερη ή λιγότερη έκθεση σε υψηλά 
επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων. Το σημαντικότερο 
πρόβλημα στη μελέτη τους είναι ότι 
βρίσκονται με τη μορφή πολύπλοκων 
μιγμάτων μεταβλητής σύνθεσης οπότε η 
αξιολόγηση του κινδύνου από αυτούς είναι 
εξαιρετικά δύσκολη. Σε πολλές 
δραστηριότητες με αυξημένη έκθεση (όπως η 
παραγωγή αλουμινίου, σιδήρου και χάλυβα, 
αεριοποίηση του άνθρακα, παραγωγή κοκ, 
παραγωγή και εφαρμογή πίσσας) έχει βρεθεί 
αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα 
[18]. Λιγότερου βαθμού επίδραση και 
συνακολούθως μικρότερος κίνδυνος 
καρκίνου του πνεύμονα έχει βρεθεί σε 
εργάτες βιομηχανίας, εξόρυξης πετρελαίου 
και σχιστόλιθου, παραγωγής μαύρου 
άνθρακα, εμποτισμού ξύλου, κατασκευής 
ηλεκτροδίων άνθρακα και σε μέλη 
συνεργείων ασφαλτόστρωσης δρόμων [18]. 
Άλλοι καρκίνοι που έχουν οριστικά σχετιστεί 
με επαγγελματική έκθεση σε πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες είναι του 
δέρματος (εργάτες παρασκευής και 
εφαρμογής πισσασφάλτου λιθανθρακόπισσας 
και μη επεξεργασμένων ορυκτέλαιων), της 
αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού και 
της ουροδόχου κύστης (έκθεση σε 

λιθανθρακόπισσα, αλουμίνιο και 
αεριοποιημένο άνθρακα). Τα καυσαέρια των 
κινητήρων πάσης φύσεως οχημάτων είναι 
μείγμα πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων που συμβάλλουν στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση και την ανάπτυξη 
καρκίνου του πνεύμονα στο γενικό πληθισμό 
και σε επαγγελματικές ομάδες. Τα διαθέσιμα 
επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν πως στο 
40-50% των περιστατικών καρκίνου του 
πνεύμονα υπάρχει ιστορικό επαγγελματικής 
έκθεσης σε καυσαέρια κινητήρων ντίζελ [19]. 
Τα στοιχεία για άλλες μορφές καρκίνου είναι 
ανεπαρκή ενώ και τα στοιχεία για άλλους 
τύπους καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των κινητήρων βενζίνης, δεν 
επιτρέπουν οποιαδήποτε συμπεράσματα [20]. 

 

Ισχυρώς αντιδρώντα χημικά 

Επαγγελματική έκθεση σε αρκετές 
ισχυρώς αντιδρώντα χημικα έχει αποδειχθεί 
ότι προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο. Οι 
εργαζόμενοι που εκτίθενται σε χλωρομεθυλ-
μεθυλαιθέρα και διχλωρομεθυλαιθέρα 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 
πνεύμονα ιδίως του μικροκυτταρικού τύπου 
[21]. Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του 
λάρυγγα έχει αποδειχθεί σε μελέτες 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ισχυρά 
ανόργανα οξέα - ιδίως θειϊκό οξύ- όπως στην 
κατασκευή μεταλλικών ελασμάτων, 
μπαταριών και στη χημική βιομηχανία. 
Αυξημένος κίνδυνος ηπατικού 
αγγειοσαρκώματος -και πιθανώς άλλων 
όγκων- έχει αναφερθεί σε μελέτες 
εργαζομένων που εκτίθενται σε χλωριούχο 
βινύλιο [22].  
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Ιοντίζουσα ακτινοβολία 

Η έκθεση σε Χ- και g-ακτινοβολία 
προκαλεί λευχαιμία και συμπαγείς όγκους 
στον άνθρωπο [23]. Επαγγελματική έκθεση 
λαμβάνει χώρα σε αρκετές περιστάσεις, ιδίως 
στον ιατρικά επαγγέλματα και στην 
πυρηνική βιομηχανία. Αυξημένος κίνδυνο 
λευχαιμίας, καρκίνου του δέρματος και 
λιγοτερο συχνα καρκίνων συμπαγών 
οργάνων έχει περιγραφεί σε παλαιότερες 
μελέτες σε ακτινολόγους και βοηθούς 
ακτινολόγων. Καθώς τα επίπεδα έκθεσης 
έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες δεν είναι σαφές αν εξακολουθεί να 
υπάρχει ένας υπολειπόμενος κίνδυνος. Ο 
κίνδυνος καρκίνου μεταξύ των εργαζόμενων 
σε πυρηνικούς σταθμούς έχει εκτενώς 
μελετηθεί σε πολλές χώρες: οι πιο ακριβείς 
εκτιμήσεις προτείνουν ένα σχετικό κίνδυνο 
ανάπτυξης λεχαιμίας της τάξης του 2.2% [24]. 
Στοιχεία για κατηγορίες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε X και g ακτινοβολία (π.χ. 
εργαζόμενοι καθαρισμού πυρηνικών 
ατυχημάτων) υποδηλώνουν επίσης αυξημένο 
κίνδυνο λευχαιμίας [24]. Δεν παρατηρήθηκε 
ξεκάθαρη επίδραση για δημιουργία 
συμπαγών όγκων [25]. Ανθρακωρύχοι που 
εκτίθενται σε ραδιενεργό ραδόνιο και 
προϊόντα αποσύνθεσής τους τα οποία 
εκπέμπουν α-σωματίδια, έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα 
[26]. Ο κίνδυνος αυξάνεται με την 
εκτιμούμενη αθροιστική έκθεση και μειώνεται 
με την αύξηση της ηλικίας, την αύξηση του 
χρόνου από την έκθεση και την αύξηση του 
χρόνου από την παύση της έκθεσης [27] ώστε 
ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του 
πνεύμονα, υπολογίστηκε σε 0,0049 ανά μήνα 
εργασίας υπό έκθεση [28]. Περαιτέρω 
βελτιώσεις αυτών των εκτιμήσεων πήραν 

υπόψη την ηλικία κατά την έκθεση και τον 
χρόνο από την πρώτη έκθεση, καθώς και το 
κάπνισμα [29]. Αξιοσημείωτα, πιο έντονα 
επηρρεάζονται οι ουδεποτε καπνίσαντες σε 
σχεση με τους καπνιστές. Η επίδραση της 
έκθεσης σε ραδόνιο σε όργανα διαφορετικά 
από τον πνεύμονα δεν τεκμηριώνεται. Άλλα 
ραδιονουκλίδια στα οποία είχαν ή έχουν 
άνθρωποι εκτεθεί στο χώρο εργασίας τους 
περιλαμβάνουν το ράδιο-226 (Αυξημένος 
κίνδυνος οστεοσαρκώματος) και πλουτώνιο-
239 (αυξημένος κίνδυνος καρκίνου 
πνευμόνων, ήπατος και οστών) [30]. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η επιδημιολογία του επαγγελματικού 
καρκίνου είναι εν πολλοίς αδιευκρίνιστη. Οι 
λόγοι για το παραπάνω φαινόμενο είναι 
πολλαπλοί και μπορούν χονδρικά να 
ταξινομηθούν ως εξής:  

1) Προβλήματα καταγραφής: μόνο το 
8% του παγκόσμιου πληθυσμού καλύπτεται 
από τα μητρώα του καρκίνου, κυρίως από 
χώρες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος [31]. 
Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το 43% 
των περιπτώσεων καρκίνου και 53% των 
θανάτων από καρκίνο συμβαίνουν σε 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες δηλ. 
χώρες σε χαμηλό ή μέσο επίπεδο του δείκτη 
ανθρώπινης ανάπτυξης [32]. Σημειώνεται ότι 
οι μελέτες επαγγελματικού καρκίνου από 
βιομηχανικές χώρες με μικρή ή ανύπαρκτη 
περιβαλλοντική μέριμνα όπως η Βραζιλία, η 
Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα είναι ελάχιστες, 
ενώ δεν υπάρχουν καθόλου από χώρες της 
Μέσης Ανατολής (εκτός Ισραήλ) και την 
Αφρική (εκτός από τη Νότια Αφρική).  
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2) Προβλήματα ταξινόμησης: Τόσο 
στις χώρες με χαμηλό ή μέσο επίπεδο όσο και 
σε εκείνες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος 
ένας απροσδιόριστος αριθμός σχετίζεται 
έμμεσα με τις συνθήκες εργασίας ή είναι 
αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής έκθεσης η 
οποία, σε πολλές περιπτώσεις, σχετίζεται με 
επιχειρηματικές δραστηριότητες [33]. Με το 
δεδομένο αυτό ενώ π.χ. στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο, ο 
αριθμός των θανάτων που οφείλεται σε 
επαγγελματική έκθεση μπορεί να είναι πολύ 
υψηλότερος από 65000-100000 που αναλογεί 
στην άμεση επαγγελματική έκθεση [34]. 
Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) το 
2010, παγκοσμίως, καταγράφηκαν 223.000 
έμμεσοι θάνατοι -οι οποίοι προέκυψαν από 
την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία με την 
σειρά της οφείλονταν στις μεταφορές, την 
παραγωγή ενέργειας, τις βιομηχανικές και 
γεωργικές εκπομπές, την θέρμανση κατοικιών 
και το μαγείρεμα- μόνο από καρκίνο του 
πνεύμονα [35].  

3) Προβλήματα αλληλοεπικάλυψης: 
Από τους κακοήθεις όγκους που 
συσχετίζονται πιο συχνά με επαγγελματικές 
εκθέσεις (κυρίως βιομηχανικές), εκείνοι του 
πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης 
σχετίζονται επίσης με το κάπνισμα. Καθώς 
εμφανίζονται συνήθως σε μεγάλες ηλικίες 
είναι δύσκολο σε μακροχρόνια καπνιστές να 
αποδοθεί η νόσος σε επαγγελματικό αίτιο. 
Αξιοπρόσεκτα μια πρόσφατη Ιαπωνική 
μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνεργοι και οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης 
έχουν όμοια 8-11 φορές αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα, του 
στομάχου και του παχέως εντέρου [36].  

4) Σε πολλές περιοχές του κόσμου 
συμβαίνουν μεγάλες δημογραφικές και 
κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που 
αυξάνουν την επίπτωση του εργασιακού 
καρκίνου και συνακολούθως την 
θνησιμότητα από αυτόν [37]. Έτσι η 
αυστηρώς εκτιμούμενες αξιολογήσεις ως προς 
την επιβάρυνση της νόσου καλύπτουν μόνο 
ένα ποσοστό των καρκινογόνων ουσιών [38]. 
Επιπλέον, η τοξικότητα πολλών 
καρκινογόνων χημικών ουσιών έχει 
υποεκτιμηθεί για πολλά χρόνια έτσι ώστε 
ένας μεγάλος αριθμός σχετιζόμενων θανάτων 
δεν έχει αποδοθεί σε αυτές. Στην 
πραγματικότητα, η ισχυρότερη θετική 
απόδειξη του επαγγελματικού κινδύνου για 
νόσηση από καρκίνο είναι η αξιολόγηση της 
σχέσης δόσης-απόκρισης μεταξύ της έντασης 
της επαγγελματικής έκθεσης και της νόσου 
[39]. Επιπλέον οι ποσοτικές εκτιμήσεις της 
έκθεσης για τις αναλύσεις της σχέσης δόσης-
απόκρισης είναι κρίσιμης σημασίας για την 
καθιέρωση επιτρεπτών ορίων έκθεσης, 
(Τhreshold Limit Values-TLVs) που βοηθούν 
στον έλεγχο της επαγγελματικής έκθεσης [40]. 
Αξιοσημείωτα σε ένα μεγάλο αριθμό 
επιδημιολογικών μελετών επαγγελματικού 
καρκίνου εκτιμώνται τρόπον τινά 
ακατέργαστα επιδημιολογικά στοιχεία 
γεγονός που μπορεί να αξιολογήσει αρνητικά 
την σχέση έκθεσης και αποτελέσματος και 
οδηγεί σε υποτίμηση του σχετικού κινδύνου 
[41]. Ωστόσο, η μέτρηση της έκθεσης μπορεί 
να είναι δύσκολη. Σε μια ευρεία ανασκόπηση 
της τρέχουσας βιβλιογραφίας μόνο το 38% 
των μελετών περιλάμβαναν αναλύσεις δόσης-
απόκρισης [42]. Στο ίδιο άρθρο μάλιστα 
παρατηρήθηκε ότι η ανάλυση δόσης-
απόκρισης ήταν πιο κοινή για τους άνδρες 
εργαζομένους παρά για τις γυναίκες 
εργαζόμενες. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
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μάλλον στο ότι το εργατικό δυναμικό του 
βιομηχανικού τομέα είναι μάλλον 
ανδροκρατούμενο. Ωστόσο, υπάρχει 
αξιόλογα γυναικοκρατούμενο εργατικό 
δυναμικό, όπως στον τομέα της υγείας, που 
επίσης εκτίθεται σε καρκινογόνους 
παράγοντες, όπως η ακτινοβολία (π.χ. 
ακτινογραφίες) και οι αντινεοπλασματικοί 
παράγοντες. Εκτός από τις μελέτες κοόρτης, 
ένας σημαντικός αριθμός άρθρων αφορά 
μελέτες ασθενών-μαρτύρων (Case–control 
studies) στις οποίες το ποσοστό των 
εκτιθέμενων ατόμων μπορεί να είναι χαμηλό 
(μεταξύ 100-500 ατόμων) [43]. Μια άλλη 

αδυναμία αυτού του τύπου των μελετών 
βρίσκεται στα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται (συνήθως από διοικητικά 
αρχεία, αντί λεπτομερών βιομηχανικών 
καταγραφών) [44]. Τέλος, για προϊόντα που 
περιέχουν καρκινογόνα όπως για 
παράδειγμα τα φυτοφάρμακα -που μάλιστα 
χρησιμοποιούνται συχνά σε μεγάλες 
ποσότητες στην βιομηχανοποιημένες χώρες, 
με αποτέλεσμα την έκθεση σε μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων- δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα για την ταξινόμησή τους ως 
καρκινογόνα [45]. 
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ABSTRACT  

A total of 29 occupational agents are established human carcinogens. Almost another 30 agents are 
suspected carcinogens, while at least 12 exposure circumstances have been associated with 
subsequent cancer development. Exposure is still widespread for many important occupational 
carcinogens, such as asbestos, coal tar, arsenic and silica, in particular in developing countries. 
Although estimates of the global burden of occupational and environmental cancer result in 
figures in the order of 2% of all cancers however this might be much greater. Of note, these 
cancers concentrate in subgroups of the population and they could be diminished. In addition 
exposure is involuntary and can, to a large extent, be avoided. Insufficient recognition of 
occupational cancer seriously complicates its prevention.  
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