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Razlike med spoloma pri 
izpostavljenosti rakotvornim snovem 
na delovnem mestu in incidenca raka 
med italijanskimi delavci

Vse pravice so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in 
razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja 
avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih 
pravicah dovoljeno z navedbo podatkov o viru.



Ključne točke

✓ Epidemiologija poklicnega raka in razlike med spoloma 
pri izpostavljenosti in vplivih na zdravje.

✓ Italijanske izkušnje z epidemiološkim spremljanjem 
izpostavljenosti na delovnem mestu in primerov raka.

✓ Izpostavljenost azbestu, incidenca mezotelioma in 
razlike med spoloma v Italiji.

✓ Sklepne pripombe v zvezi z javnim zdravjem.



Bernardino Ramazzini je leta 1713 
opazil, da pri nunah tako rekoč ni 
bilo primerov raka materničnega 
vratu, hkrati pa je opazil visoko 
incidenco raka dojk. 
Ta opažanja so pripomogla k 
odkritju pomena hormonskih 
dejavnikov pri raku.  Njegovo delo 
je jasen zgodnji primer 
epidemiološke raziskave razlik med 
spoloma na področju raziskav 
poklicnega raka.  

Razlike med spoloma pri izpostavljenosti rakotvornim 
snovem na delovnem mestu in incidenca raka

Vir: Bernardino Ramazzini, Padova, 1713.



Epidemiološko 
spremljanje vplivov na 
zdravje je pomembno 
orodje za etiološke 
raziskave in 
preprečevanje tveganj. 

John Snow je leta 1848 
z označevanjem 
primerov kolere na 
zemljevidu Londona 
pripomogel k odkritju 
etiologije kolere.

Epidemiološko spremljanje vplivov na zdravje
za etiološke raziskave 

Vir: John Snow, London, 1848.



Vir: GDB 2016 Risk Factors Collaborators. Lancet 2017; 390:1345–422.

Epidemiologija razsežnosti poklicnega raka 
Globalno breme bolezni 2016

Globalna umrljivost zaradi raka in 
nezmožnosti prilagojena leta življenja 
(DALYs) za vse starostne skupine in oba 
spola skupaj (2016).

Rakotvorne snovi na delovnem mestu.
Smrti zaradi raka: 746.540 primerov
DALYs: 20.682.730 let

Sprememba pri številu DALYs 2006–2016: 
Moški +18,7 %
Ženske +17,7 %



Vir: Rushton, L., et al. Occupational cancer burden in Great Britain (Breme poklicnega raka v Veliki Britaniji). Br J Cancer 2012; 107:S3–S7.

Epidemiologija razsežnosti poklicnega raka 
Breme poklicnega raka v Veliki Britaniji

Ocenjeni delež zaradi izpostavljenosti (%) 
glede na anatomsko mesto.

Moški Ženske

Mehur 7,1   1,9
Dojke 4,6
Pljuča 21,1 5,3
Mezoteliom 97,0         82,5
Nazofarinks 10,8 2,4
Sinonazalen 43,3         
19,8

…

Skupno 
Na podlagi smrti 8,2 2,3
Na podlagi incidence 5,7 2,1

Skupno število smrti zaradi raka v Veliki Britaniji je bilo 
8.010 (5,3 %), od tega je bilo 1.655 primerov žensk, skupno 
število vpisov v register raka zaradi izpostavljenosti na 
delovnem mestu pa je bilo 13.598 (4,0 %), od tega je bilo 
3.611 primerov žensk. 



Epidemiologija poklicnega raka pri ženskah 
Zajeta delovna mesta in gospodarske dejavnosti.

Delovna mesta v storitvenih dejavnostih se običajno ne štejejo 

za nevarna, toda na takih delovnih mestih so delavci velikokrat 

izpostavljeni možnim rakotvornim snovem.

Frizerke/frizerji (povečano tveganje raka mehurja) 

(izpostavljenost formaldehidom, topilom in drugim 

kemikalijam).

Metaanaliza je pokazala povečano tveganje za nastanek 

multiplega mieloma, raka mehurja, pljuč in grla.

Vir: Takkouche, B., et al. Int J Epidemiol. 2009 Dec; 38(6):1512–31. 



Epidemiologija poklicnega raka pri ženskah 
Zajeta delovna mesta in gospodarske dejavnosti.

Zaposleni v kemičnih čistilnicah so lahko izpostavljeni 

tetrakloroetilenu in trikloroetilenu, ki sta verjetno rakotvorna za 

človeka. 

Pri skupini zaposlenih v kemičnih čistilnicah (dve tretjini so bile 

ženske) je bila ugotovljena čezmerna umrljivost zaradi raka 

mehurja, materničnega vratu, požiralnika, pljuč in trebušne 

slinavke.

Vir: Vlaanderen, J., et al. Environ Health Perspect. 2014 Jul; 122(7):661–6.



Epidemiologija poklicnega raka pri ženskah 
Zajeta delovna mesta in gospodarske dejavnosti.

Pri stevardesah je večje tveganje za nastanek raka dojk in 

malignega melanoma. 

Tveganje za nastanek raka dojk je lahko povezano z motnjo 

cirkadianega ritma ali izpostavljenostjo kozmičnemu sevanju.  

Težko je nadzorovati zasnovo raziskav za druge dobro poznane 

dejavnike tveganja za nastanek raka dojk (ženska še ni rodila, 

starost ob prvem porodu).

Vir: Pinkerton, LE., et al. SJWEH. 2016; 42(6):538–46.



Epidemiologija poklicnega raka pri ženskah 
Zajeta delovna mesta in gospodarske dejavnosti.

Zdravstvene delavke so lahko izpostavljene antineoplastičnim 

zdravilom, anestetičnim plinom, etilenu, ionizirajočemu sevanju in 

elektromagnetnemu polju.

Opaženih je bilo veliko primerov raka, in sicer levkemija, limfomi, rak 

mehurja, dojk, možganov, jajčnikov, kože in ščitnice.

Pri radioloških tehnologih (75 % žensk v skupinah v ZDA) je bilo 

povečano tveganje za nastanek raka (rak pljuč, rak dojk, levkemija) 

zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju med slikanjem bolnikov z 

rentgenom.

Vir: Boice, JR., et al. JAMA. 1995; 274(5):394–401. 



Poudarek: Izpostavljenost žensk rakotvornim snovem na 
delovnem mestu. Italija. Ozadje

Vir: Scarselli, A., et al. BMC Public Health 2018; 18:413.

Večina epidemioloških raziskav 
rakotvornih snovi na delovnem mestu 
se nanaša na moško delovno silo.

Zaposlovanje žensk se je v Italiji v 
zadnjih 35 letih povečalo za skoraj 50 %.

Po italijanskem pravu morajo delodajalci 
zbirati podatke o izpostavljenosti 
delavcev rakotvornim snovem (1A in 1B, 
ugotovljena ali domnevna 
izpostavljenost) in jih sporočiti 
italijanskemu Nacionalnemu inštitutu za 
zavarovanje za primer nezgode pri delu 
(INAIL).



Poudarek: Izpostavljenost žensk rakotvornim snovem na 
delovnem mestu. Italija. Načini

Vir: Scarselli, A., et al. BMC Public Health 2018; 18:413.

Podatki iz sistema SIREP (italijanski državni 
sistem za izpostavljenost rakotvornim 
snovem na delovnem mestu) za obdobje 
1996–2015.

Gospodarske dejavnosti in poklici po 
klasifikaciji NACE Rev. 1 in ISCO-88.

Model logistične regresije za proučevanje 
povezave med spolom in izpostavljenostjo 
(prilagojen po letih).

Ocena sočasne izpostavljenosti z analizo 
razvrščanja v skupine.



Poudarek: Izpostavljenost žensk rakotvornim snovem na 
delovnem mestu. Italija. Ugotovitve

Vir: Scarselli, A., et al. BMC Public Health 2018; 18:413.

Pri ženskah je bilo ugotovljeno 
pomembno število meritev 
izpostavljenosti (15.093, 10 %).

Opazno je očitno spolno razlikovanje 
glede na poklic (poročilo za EU iz leta 
2007).

Pri ženskah je tveganje za 
izpostavljenost večje (OR = 1,20; 
IC95% = 1,13–1,27) ob upoštevanju vseh 
rakotvornih snovi skupaj.



Poudarek: Izpostavljenost žensk rakotvornim snovem na 
delovnem mestu. Italija. Opombe

Vir: Scarselli, A., et al. BMC Public Health 2018; 18:413.

Sočasna izpostavljenost delavk 
formaldehidom in lesnemu prahu na 
delovnem mestu je pereče vprašanje 
(majhna podjetja).

Sočasna izpostavljenost šestvalentnemu 
kromu in niklju v proizvodnji kovinskih 
izdelkov, metalurgiji in proizvodnji 
transportne opreme.

V dejavnostih iger na srečo in stav so ženske 
izpostavljene tobačnemu dimu iz okolja 
(ETS). 



Poudarek 2: Razlike med spoloma pri izpostavljenosti 
azbestu in primeri mezotelioma v Italiji 

Vir: Marinaccio, A., et al. Occup Environ Med 2018; 75:254–62.

Svetovna poraba azbesta in posebne 
italijanske okoliščine.

Italijanski sistem za spremljanje 
mezotelioma: državni register (ReNaM).

Izpostavljenost žensk azbestu na delovnem 
mestu in v okolju.

Epidemiološki dokazi, preprečevanje 
tveganja in povezave s sistemom 
zavarovanja.



Vir: INAIL, nacionalna poročila ReNaM, različna leta.

Kumulativna poraba azbesta in italijanske 
okoliščine

Od leta 1945 do leta 1992 (leto 
prepovedi) se je proizvedlo 
3.748.550 ton surovega azbesta 
(na grafu rumeno), uvozilo pa 
1.900.885 ton azbesta (rdeče).

V Italiji je bilo do leta 1990 
dejavno največje izkopavališče 
azbesta v zahodni Evropi 
(Balangero, Torino).
Tovarna azbestnega cementa 
Casale Monferrato je delovala 
do leta 1986.



ReNaM je na podlagi modela
starost-obdobje-skupina in
gibanja porabe azbesta v
preteklosti (pojasnjevalna
spremenljivka) predvidel, da bo
epidemična krivulja malignega
mezotelioma v Italiji dosegla
vrh v letih 2015–2020.

Nedavni podatki o umrljivosti in
incidenci to napoved potrjujejo.

Italijanski državni register mezotelioma 
(ReNaM). Napoved

Vir: Marinaccio, A., et al. IJC, 2005; 115(1):142–7.



Italijanski državni register mezotelioma (ReNaM) 
Struktura, cilji, postopki

Ključne besede ReNaM:
✓ državna mreža z regionalno strukturo;
✓ dejavno iskanje primerov pojavnosti malignega mezotelioma (vsa anatomska 

mesta);
✓ posebni sistem kodiranja diagnoz;
✓ individualna anamnestična analiza na podlagi strukturiranega vprašalnika;
✓ okoljske, družinske in prostočasne dejavnosti, vključno z anamnezo.

Regionalni operativni centri (COR) v vsaki italijanski regiji:
✓ dejavno iskanje primerov malignega mezotelioma;
✓ preverjanje in kodiranje diagnoz;
✓ razgovori s prizadetimi ljudmi (ali skrbniki);
✓ opredelitev izpostavljenosti azbestu.

ReNaM:
✓ Analize državnih podatkov;
✓ raziskovalni projekti;
✓ podpiranje COR in poenotenje postopkov (smernice).



Vir: Marinaccio, A., et al. Occup Environ Med 2018; 75:254–62.

Poudarek 2: Razlike med spoloma pri izpostavljenosti 
azbestu in primeri mezotelioma v Italiji 



Vir: Marinaccio, A., et al. Occup Environ Med 2018; 75:254–62.

Število primerov mezotelioma pri ženskah 
(Ž/M = 0,38 pri primerih plevralnega 
mezotelioma in 0,70 pri primerih 
peritonealnega mezotelioma) v Italiji je 
pomembno.

Vzroki visoke incidence mezotelioma pri 
ženskah:

i) z vidika zgodovine veliko žensk zaposlenih v 
tekstilni industriji;

ii) pomen izpostavljenosti azbestu v družini in 
okolju.

Poudarek 2: Razlike med spoloma pri izpostavljenosti 
azbestu in primeri mezotelioma v Italiji 



Epidemiološko spremljanje primerov 
mezotelioma v Italiji je pokazalo, da je 
azbest prisoten v tekstilni (neazbestni) 
industriji, v kateri prevladuje ženska 
delovna sila.

Vir: Chiappino Med Lav 2003; 2005. Zahvala Carolini Mensi za fotografije.

Tekstilna (neazbestna) industrija:
prisotnost azbesta v zavornih sistemih

Poudarek 2: Razlike med spoloma pri izpostavljenosti 
azbestu in primeri mezotelioma v Italiji 



Epidemiološko spremljanje primerov 
mezotelioma v Italiji (in drugje) je 
pokazalo, da pri ženskah obstaja 
tveganje za nastanek mezotelioma 
zaradi skupnega bivanja z ljudmi, ki so 
izpostavljeni azbestu (njihovi možje). 

Poudarek 2: Razlike med spoloma pri izpostavljenosti 
azbestu in primeri mezotelioma v Italiji 



Epidemiološko spremljanje poklicnega raka. Opombe

Ozaveščanje o tveganjih

Zagotavljanje podatkov za 
analitične študije

Podpiranje politik preprečevanja 
tveganja zaradi izpostavljenosti

Izboljšanje učinkovitosti sistema 
zavarovanja

Preverjanje učinkovitosti sanacije 
in obvladovanja tveganj

Spremljanje incidence poklicnega 
raka (in izpostavljenosti) je 
pomembno za raziskave, 
načrtovanje ukrepov preprečevanja 
tveganj in učinkovitost sistema 
zavarovanja. 

Michael Marmot
"Ni podatkov, ni težav. 

Ni težav, ni ukrepanja."



Epidemiološko spremljanje poklicnega raka pri ženskah. Opombe

Raziskave o poklicnem raku pri ženskah so 
pokazale povečano tveganje na delovnih 
mestih v nekaterih dejavnostih (kmetijstvo, 
zdravstvo, proizvodnja). 

Pri delovno aktivnem prebivalstvu sta 
izpostavljenost žensk rakotvornim snovem na 
delovnem mestu in tveganje za nastanek raka 
pri ženskah razlog za resno zaskrbljenost.

Poklicni rak pri ženskah je mogoče v veliki meri 
preprečiti, zato moramo temu vprašanju 
nameniti pozornost, saj gre za prihodnost 
naših otrok. 



"Nihil volitum, quin cognitum."

Summa theologica scholastica

Hvala za pozornost.

Alessandro Marinaccio

a.marinaccio@inail.it


