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Asbestin käytön ajallinen jakautuminen 
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Asbestisairaudet vuosina  
1990-2012 (vuosien 2003-2004  

tiedot puuttuvat) 

lukumäärä 

4 



Figure 1. Onset and progression of asbestos-related 

diseases according to time since exposure and 

level of exposure (fibres per mL.year) in workers 

from Wittenoom 

crocidolite mine in Australia  .  

 

 

 

 

 

(o) 0–9 f/mL.years; (   ) 10–49 f/mL.years; (   ) 50–

99 f/mL.years; (      ) 100+ f/mL.years. 

Asbestos related disease 

Jamrozik et al, Internal Medicine Journal 

2011 
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Oikeuslääkärien rooli usein keskeinen 

• Jos kuoleman epäillään johtuvan ammattitaudista laki 

edellyttää  oikeuslääketieteellisen kuoleman-

syynselvityksen. 

• Esimerkiksi:  

 - Lähes kaikki mesotelioomat,. 

 - Asbesti-ammattitaudiksi epäilty keuhkosyöpä,  

      Mesotelioomien ja keuhkosyöpieen suhteen pyritään siihen että jo vakuutusyhtiön 

hyväksymia kuolemaan johtaneita tauteja  ei tarvitsisi avata, kuolemansyyselvitys 

papereiden avulla, tämä ei ole kuitenkaan lyönyt täysin läpi.   

 

 - Todettu tai epäilty muu asbestin aiheuttama  syöpä 

        ( kurkunpäänsyöpä, ovariokarsinooma ?) 

     - Asbestoosi tai sen epäily, mikäli voidaan epäillä peruskuolinsyyksi. 

     - Plakkeja  ei yleensä ole syytä epäillä kuolemansyyksi. 

     - Muun kuin asbestialtistumisen aiheuttamat ammattitaudit jossa    

ammattitaudin voidaan epäillä olevan peruskuolinsyy. 
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Asbestin aiheuttaman ammattitaudin 

komponentit 

Mesoteliooma,  

Keuhkosyöpä, 

Kurkunpäänsyöpä 

Diagnoosi 

Ammattitautidiagnoosi 

Työhistoria 

Altistumisen arviointi 

kudosnäytteessä 

tai BAL näytteessä 

Asbestipitoisuus 



  

Ammatitautidignoosi oikeudellisena 
prosessina 

E-lausunto 
ammattitaudista 

Kuolintodistus  
ammattitaudista 

vakuutusyhtiö 
kyllä/ ei 

Tapaturma- 
vakuutuslautakunta 

vakuutusoikeus 
korkein 
 oikeus 

pölykeuhkosairauksien 
 asiantuntijaryhmä 

Konsu-
ltaatio  

valituslupa 

valitus valitus valitus 



Paljonko on paljon? 
Kuituvuosi =1 kuitu/cm3 työympäristössä/työvuosi  

• vähäinen altistuminen  < 10 kuituvuotta tarkoittaa, että tutkittu voi saada 

plakit tai mesoteliooman, mutta ei sairastune asbestoosiin ja hänen riskinsä 

saada keuhkosyöpä on alle kaksinkertainen.  

 

• kohtalainen altistuminen 10-25 kv, hmmm.  

 

• voimakas altistuminen >25 kv, tarkoittaa mahdollisuutta sairastua kaikkiin 

asbestissairauksiin ja riski keuhkosyövän kehittymiseen on yli 

kaksinkertainen 



Asbestin aiheuttamaksi epäiltyjä keuhkosyöpiä 

pölykeuhkoraadin kesäkuun kokouksesta. 

71 vuotias sähköteknikko työskennellyt sähköasentajaoppilaana Helsingin Hietalahden 
telakalla 7 kk 62-63. muuten tavanomaista sähköasentajan altistumista asbestille. 
Tupakoinut vain varusmiesaikana. Todettu oik. alalohkon adenokarsinooma, joka leikattu. 
 
Altistuminen= Vaikea arvioida, kohtalainen? 
 
 
 
59 vuotias rakennustyöntekijä hyvin vaihteleva työura mm rautakaupassa, VR palveluksess 
erstäjän 4 kk telakkatöitä 88-97 purku ja asennustöïtä vanhoissa laivoissa telakoilla. Tupakoi 
askin päivässä. Oikeassa keuhkossa adenokarsinooma joka leikattu. 
 
Altistuminen= Vaikea arvioida, kohtalainen? 
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Asbestialtistumisen arviointi 
laboratoriomenetelmin 

Asbestikappaleet (AB) 
valomikroskoopi menetelmä 

AB/leike 
(semikvantitatiivinen) 

AB/ml BAL-nestettä 

 

Asbestikuidut (AF) 
elektronimikroskooppinen menetelmä 

AF/g keuhkon kuivapainoa 
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• Huom! Asbesti on kauppanimi erilaisille säikeisille mineraaleille ns 
amfiboliitit (antofylliitti, krokidoliitti, amosiitti) ovat biopersistenttejä ja 
niille altistumista voidaan arvioida vuosikymmeniä altistuksen jälkeen.  

• Sen sijaan serpenttini (krysotiili) hajoaa keuhkoissa ja sen altistumisen 
arvioinnissa kuituanalyysi on epäluotettava. 

• Krysotiiliä, toisin kuin muita asbestilaatuja käytetään vielä 
maailmanlaajuisesti suuressa mittakaavassa.   
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ELEKTRONIKMIKROSKOOPINEN 
ASBESTITIKUITUJEN TOTEAMINEN 
KEUHKOKUDOKSESTA 

• Kudos  n 2-3 cm3 lähetetään formaliinissa 
Työterveyslaitokselle, myös paraffiiniblokit käyvät. 

 

• Matalalämpötilatuhkautus. 

 

• Analyysi elektronimikroskoopissa, myös sironneiden 
elektronien analyysi, kuitutyypin määrittämiseksi. 

 

• Tulos muotoa miljoonaa kuitua / grammaa keuhkokudoksen 
kuivapainoa (gkk). 

 

• Vähäinen altistus………………alle 1 miljoonaa kuitua/GKK 

    Kohtalainen altistus…………..1 miljoona tai yli. 

    Runsas altistus………………….yli 2.5 miljoonaa (vastaten 25 kuituvuotta) 

 

 

 



Asbestin aiheuttamaksi epäiltyjä keuhkosyöpiä 
pölykeuhoraadin kesäkuun 2015 kokouksesta. 

71 vuotias sähköteknikko työskennellyt sähköasentajaoppilaana Helsingin Hietalahden 
telakalla 7 kk 62-63. muuten tavanomaista sähköasentajan altistumista asbestille. 
Tupakoinut vain varusmiesaikana. Todettu oik. alalohkon adenokarsinooma, joka leikattu. 
 
Kuitupitoisuus= 14 milj/g kuivattua keuhkokudosta 
 
 
 
59 vuotias rakennustyöntekijä hyvin vaihteleva työura joka alkanut 72 töitä mm 
rautakaupassa, VR palveluksessa eristäjänä 4 kk telakkatöitä 88-97 purku ja asennustöïtä 
vanhoissa laivoissa telakoilla. Tupakoi askin päivässä. Oikeassa keuhkossa adenokarsinooma 
joka leikattu. 
 
Kuitupitoisuus= 0,3 milj/g kuivattua keuhkokudosta 
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Asbestikappleet histologisesta leikkestä 

• Asbestikappaleita lasketaan rautavärjätystä 
keuhkokudosleikkeestä. (normaalia keuhkokudosta), laajasti 
käytetty ja "helppo" menetelmä. 

 

• Tulos muotoa asbestikappaleita/leike 
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Asbestikappaleita kudosleikkeessä 



Heikkoja kohtia 

• Eri asbesti laatujen erilainen taipumus muodostaa 
asbestikappaleita. 

 

    Amfiboliittit: Antofylliitti>Amosiitti, krokidoliitti 

    Serpentiini: Krysotiili ei juuri asbestikappaleita, hajoaa. 

 

• Vaihtelua eri henkilöiden välillä asbestikappaleen 
muodostus taipumuksessa? 

• Asbestikappaleiden muodostamiseen vaikuttaa myös 
ympäristö? 

 

• Menetelmään liittyy sekä  positiivisia että negatiivisia 
virhetuloksia  joten sitä ei voida pitää poissulkevana tai 
altistuksen varmistavana tutkimuksena.  
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a)  Rautapitoisen  vaipan  ympäröimiä 

kuituja  valimotyöntekijän  näytteessä  

 

b)  Todennäköisesti  antofylliittikuidun 

ympärille  syntynyt  kookas  asbesti- 

kappale 

 

c)  Kaksi  pientä  krokidoliittikuituihin 

syntynyttä  asbestikappaletta 

telakkatyöntekijällä  

a b 

c 

BAL –NÄYTTEIDEN  ASBESTIPREPARAATTEJA 
Keuhkohuuhtelunäyte asbestilatistumisen arviossa. Asbesti BAL 
(Bronchoalveolaarilavaatio) 

Etu: Keuhkodusta ei tarvita, 10 ml BAL nestettä riittää 



 /  

Keuhkokudoksen  Asbestikuitujen ja 
Asbesti BAL vertailu 

BAL     KEUHKOKUDOS 
 
ASBESTI-   ASBESTIKUIDUT (milj./g) 
KPL/ ml N  < 1  1 - 9  > 10 
_________________________________________________ 
 < 1  26  76 %    23 %    4 % 
 
1 - 9  20  50 %    35 %  15 % 
 
> 10  19  11 %    47 %  42 % 
__________________________________________________  
 

Karjalainen ym. 1996 
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Asbesti-BAL ongelmia 

 

 

• Kuiduista johtuvat erot. 

 

• Perus BAL-tekniikoiden eroavaisuuksia (sekä BAL-
suorituksessa että laboratorioanalyysissä). 

 

• Eri yksiköiden väliset erot asbesti BAL-tekniikoissa. 

 

• Tulkintaerot asbestikappaleiden suhteen 
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BAL:N  ASBESTIKAPPALEIDEN 
PITOISUUSMÄÄRITYS 

• Matala  pitoisuus tai negatiivinen tulos 

   ei sulje pois voimakkaankaan  

   altistumisen mahdollisuutta. 

 

• BAL:n asbestimääritys täydentää  

   työhistoriaa erityisesti, jos tiedot ovat  

   puutteelliset tai altistuminen on 

   vaikeasti todennettavissa 
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Keuhkosyöpä ja asbesti 
 
 
Histopatologia 
 

Keuhkosyövän tyypityksellä ei yleensä ole suurta merkitystä 
ammattitautidiagnostiikassa. 
 
Levyepiteeilikarsinoomilla, adenokarsinoomilla, pienisoluisilla karsinoomilla, 
suurisoluisilla ja sarkomatoideilla katsotaan olevan yhtä suuri todennäköisyys 
olla asbestin aiheuttama. 
 
Joskus voi tulla kyseeseen metastaasin mahdollisuuden poissulku tai 
mesoteliooman poissulku. 
 
Karsinoideilla ja sylkirauhaskasvaimilla (esim adenoides cysticum) ei ole 
osoitettu yhteyttä asbestialtistumiseen kuten ei myöskään sarkoomilla ja mm 
lymfoomilla. 
 
 
TUPAKOINNILLA EI MERKITYSTÄ AMMATTITAUTIHARKINNASSA 
 
- Käytännössä kaikki epidemiologia liittyy tupakoiviin potilaisiin, tupakointi ja 
asbesti riskit katsotaan olevan multiplikatiivisia 
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Altistumisen arviointi 
 
Ammattitautiharkinnassa keuhkosyövissä pääroolissa on altistumisen arvio. 
 
BAL tutkimuksessa on virhelähteitä jonka vuoksi sitä ei voi käyttää altistumisen 
poissulkuun sillä on kuitenkin merkitystä koska se antaa mahdollisuuden arvioida 
asbestialtistumista ilman keuhkokudosta. 
 
Tätä voidaan tehdä myös kuituanalyysillä mutta keuhkokudosnäytettä ei pidä 
ottaa pelkästään altistumista ajatellen. 
 
Keuhkolääkäreille kuituanalyysi tulee ajankohtaiseksi jos käytettävissä on 
keuhkosyöpäleikkausten yhteydessä irrotettua keuhkokudosta tai  torakoskoopisia 
biopsioita. 
 
HUOM Kuituanalyysiä ei välttämättä tarvitse tehdä prospektiivisesti,  myös 
hyvinkin vanhoista arkistoiduista paraffiniblokeista voidaan kuituja mitata 
vuosikymmeniä leikkauksen jälkeen.  
 
Patologian laboratoriot eivät myöskään käytännössä koskaan tuhoa 
paraffiniblokeissa olevaa näytemateriaalia.  
 

Keuhkosyöpä ja asbesti 
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Potilastapaus 

Sotaveteraani. Alalohkosta leikattu 
epidermoidikarsinooma.  

 

Toiminut autopeltiseppänä. Lapsuudessa äiti ollut töissä 3 
vuotta Tapanilan asbestitehtaassa. 

 

TTL:n BAL tutkimuksessa 2 AB/ml.   
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Potilastapaus 

  Vakuutusyhtiö pitää altistusta liian vähäisenä, eikä ole 
pitänyt ammattitautina. Potilas valittanut asiasta. 

 

 Pyydetty lausunto pölykeuhko-sairauksien asiantuntija 
ryhmältä, joka pyytänyt lausuntoa työterveyslaitoksen 
patologilta. 
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Histologinen näyte kasvaimesta 
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Keuhkokudoksen rautavärjäys: 

- 6 isokokoista asbestikappaletta/leike 

 

 

 

Asbestikuituanlyysi: 

- 4.6 miljoonaa asbestikuitua (antofylliitti)/g kuivattua 
keuhkokudosta. "asbestialtistumisella todennäköisesti 
merkitsevä syyosuus kasvaimen syntyyn". 

 

- Asbestin lähde? Autopeltisepän työssä ei yleensä altistusta, 
äidin työ Tapanilan asbestitehtaalla mahdollinen lähde. 

 

 

           

Tuloksia 
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Mesoteliooma ja ammattitauti 

 Mesotelioomallla on erityisen voimakas 
assosiaatio asbestialtistumiseen, myös 
vähäiset altistumiset lisäävät riskiä 
merkittävästi. 70-80 % mesotelioomista 
katsotaan olevan asbestialtistumisesta 
johtuvia. 

  
Mesotelioomaepäily on siis myös aina 

ammattitautiepäily. 
  
Mesotelioomassa tosin kuin keuhkosyövästä 

kasvaimen tyypittäminen teko on keskeisessä 
roolissa ammattitaudin toteamisessa. 
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Mesoteliooman diagnostiikka Suomessa 
 

 

• Rahoitus. työsuojelurahasto 

• Vastuututkija: Sisko Anttila, HUSLAB ja TTL 

• Muut osallistujat: 

 

•  Henrik Wolff, TTL 

•        Eeva Kettunen, TTL 

•        Tom Böhling, HUSLAB 

•        Aija Knuuttila, HYKS 
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1989-2005 yhteensä 1142 mesotelioomaa, näistä kuitutiedot 
 310 :sta, histologiseen tarkasteluun ne joista olemassa 
elinaikainen diagnoosi. 

Diagnoosi  lkm (%) peritoneealisia 

Epiteloidi 
mesoteliooma 

83 3 

Bifaasinen 
mesoteliooma  

11 

Sarkomatoidi 
mesoteliooma  

10 

Desmoplastinen 
mesoteliooma 

1 

Maligni 
mesoteliooma 
yhteensä  

105 (81) 

Epävarma 
mesoteliooma 

14 (11) 

Adenokarsinooma  6 

Sarkomatoidi 
karsinooma  

2 

Jokin muu diagnoosi  3 

Muu diagnoosi 
yhteensä  

11(8) 

19 % 
mesotelioomadiagnoo
-seista epävarmoja 
tai vääriä. 
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Asbestoosista 

• Asbestoosin arviointi onnistuu helpoiten HRCT kuvista. 

 

• Asbestoosia voidaan myös arvioida histologisesti ja 
altistumista voidaan pyrkiä selvittämään 
laboratoriomenetelmin. 

 

• Asbestoosi vaatii suunnilleen yhtä paljon altistumista 
kuin keuhkosyöpä ollakseen ammattitauti. Asbestoosin 
suhteen voidaan kuitenkin huomioida kliinistä kuvaa ja 
histologiaa asbestoosin todennäköisyyden suhteen. 
Toisin sanoen  altistuminen ei ole yksin vallitseva kriteeri 
samalla tavalla kuin keuhkosyövässä. 



Woitowitz 2003/European Conference 2003 Asbestos 
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A, Grade 1 asbestosis consists of fibrosis involving the bronchiolar wall and extending to the first layer of alveoli 

(arrows). B, Higher magnification shows asbestos bodies embedded within the fibrous tissue. C, Grade 2 asbestosis 

consists of fibrosis involving more distant alveolar walls but which spares at least some alveoli between adjacent 

bronchioles. D, Grade 3 asbestosis consists of fibrosis involving all alveoli between 2 adjacent bronchioles 

(hematoxylin-eosin, original magnifications ×60 [A and C], ×300 [B], ×125 [D]). 

 

 

Epidemiol Infect. 2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22214835


Asbestoosin erottaminen UIP tyyppisestä 
interstitiellistä fibroosista 

Kliinisesti ja histologisesti tunnistetaa tyypiilisiä, toisistaan eroavia  piirteitä 
molemmille, vaikkakin etiologiassa eroavaisuuksia on patogeneesiissä 
todennäköisesti samankaltaisuuksia. 
 
 
Histologisesti on myös katsottu että UIP kaltaisia piirteitä voi myös esiintyä 
asbestoosissa, tätä on katsottu esiintyvän erityisesti runsaissa ja melko 
tuoreissa altistuksissa. Taudinkuvissa on todennäköisesti päällekkäisyyttä ja 
aivan lopullista arviota ei voi tehdä pelkän histologian tai kliinisen kuvan 
perusteella. Asbestialtistumisella on tällöin differentiaalidiagnostiikassa varsin 
merkittävä rooli. 
 
Diagnoosi voi vaikuttaa potilaan saamaan hoitoon. Rajatapauksissa on syytä 
tarkasti arvioda myös UIP tyyppisen fibroosin mahdollisuutta vaikka viitteitä 
asbestialtistumiseen olisi. 
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Kysymys  Lukumäärä  Päätös  Huom. 

Asbestoosi?   

52  

 

13 kyllä 

39 ei 
(tai lisäselvityksiä)  

Kysymys 
kriteereiden 
riittävyydestä 
asbestoosi 

diagnoosiin ja 
muiden keuhko-

fibroosien poissulku.  

Pölykeuhkosairauksien 

asiantuntijaryhmän asbestoosi tapauksia 

Vehmas y.m  Lääkärilehti 09  
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Mitä mättää 

Asbestialtistuminen riittämätön 

 

Keuhkomuutokset riittämättömiä. 

 

Röntgenologisia tulkintavaikeuksia: mm TT pitäisi olla mahallaan 
otettuja ja sopivalla resoluutiolla, emfyseema voi aiheuttaa 
röntgenologiassa ongelmia. 

 

Usein jossain vaiheessa esiin tuotu asbestoosi-epäily jää elämään 
omaa elämäänsä. 

  

Muitakin keuhkofibrooseja kuin asbestoosi on olemassa, 
differentiaalidiagnostiikassa asbestialtistumisella on merkittävä 
rooli ja virhetulkinta tässä voi aiheuttaa ongelmia fibroosin 
etiologian arviossa. 

 

 

 

 



 

-STM työryhmä: Kuolemansyynselvitys 
ammattitautitapauksissa.(valmistunut 2012) 

 
-STM työryhmä: Ammattitautisyöpä ohjeen (vuodelta 

1988) uusittu. Luovutettu keväällä 2013 STM:lle. 
Saatavilla työterveyslaitokselta. 

 

• Kansainvälisen asbestiammattitauti suosituksen 
(Helsinki criteria) päivitys keväällä 2014. 

•  Review netissä osoitteella www.ttl.fi/hcuasbestos 

  

• Lyhyempi  “Consensus report”  julkaistu Scand. J. Work 
Envir. and Health lehdessä sekä netissä 
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=34
62) 

        
       
 
           

Lisää tietoa 
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Kiitokset 

• Yleisölle 

 

• TTL patologian laboratorion henkilökunta: 

   Helinä Hämäläinen  

   Jaana Kierikki 

   Sauli Savukoski 



Asbestos related disease 
Jamrozik et al, 
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• LUNG AND PLEURAL FIBROSIS AMONG ASBESTOS-
EXPOSED WORKERS: A RISK FACTOR FOR 
PNEUMONIA DEATH 

 

• T. Vehmas, P. Pallasaho and P. Oksa 

 

 

• Health and Work Ability, Finnish Institute of 
Occupational Health, Helsinki, Finland 

 

• Epidemiol Infect. 2012 
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Asbestosis increases the risk for pneumonia 

Hazard  

Ratio 

Variable Coefficient P-value Estimate 95%lower 95% upper 

Fibrosis: 

some 
0.81 0.06 2,26 0,98 5,19 

Fibrosis: 

Definite 
1,31 0.02 3,70 1,22 11,23 

The patients are asbestos-exposed workers (n = 590) originally screened for 
lung cancer with CT and scored for pleuropulmonary fibrosis.  checked their 
The influenza and pneumonia mortality data (ICD - 10 codes J10 – J18 was 
checked. The mean follow-up time was 10.44 years with a total of 6158 
person-years followed up. 191 deaths occurred, including 43 deaths from 
pneumonia.  
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Ammattitaudit ja ammattitauti-
epäilyt: Asbestisairaudet 
diagnoosin mukaan v. 2008-2012 

ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit 

luku- 

määrä 

luku- 

määrä 

42 
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Keuhkosyövän ja mesoteliooman ikävakioitu ilmaantuvuussuhde 
miehillä keuhkokudoksen asbestikuitupitoisuus ja ja 
keuhkohuuhtelunäytteen asbestikappalepitoisuus eräissä ammateissa. 



Woitowitz 2003/European Conference 2003 Asbestos 



POTILASTAPAUS 
 

67 v  entinen toimiupseeri, todettu mesoteliooma 2012. kertonut että 80-luvun 
lopulla  vastannut varuskunnan ruokahuollosta. tuolloin tiloissa laaja remontti johon 
liittynyt runsaasti asbestipurkutöitä. Valvonut omalta osaltaan remonttia. 
 
 
Tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus jossa keuhkokudoksessa 11  miljoona 
kuitua / g keuhkon kuivapainoa, krokidoliittia. 
 
Kuitulöydös viittaa voimakkaaseen työperäiseen asbestialtistukseen ja 
kuitupitoisuudella on todennäköisesti merkittävä syyosuus potilaalla todetun 
mesoteliooman syntyyn. 



 /  Kaivosmies: näyte keuhkosta 
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Yllätyslöydös 1 sähköliikkeen varastossa työskenneellä 
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Yllätyslöydös 2 sähköliikkeen varastossa työskennellä 

 



 /  Yllätyslöydös 2 sähköliikkeen varastossa työskennellä 
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Sinonasaalisyöpä 

• Ns Intestinal type sinonasal carcinomalla (ITAC)on 
voimakas assosiaatio kovapuualtistukseen 
(=lehtipuualtistus). 

    Typpillisiä ammatteja on:  -parkettinlaittajat 

                                           -huonekalupuusepät 

                                           -veneenrakentajat 

    

   Huom: Tyypillisessä potilaassa altistumisajat ovat melko 
pitkiä jolloin riskisuhteet (odds ratio OR) voivat olla 
luokkaa 50-60. Huomattavasti lyhyempikin altistus 
riittää saamaan riskisuhteen ammattitautikorvaustasolle 
joka on 2.  Varmistetun  ITAC diagnoosin merkitys 
korostuu ammattiatutiarvioissa. Tilanne muistuttaa 
mesotelioomaa tässä suhteessa.  
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France    USA Finland 

INCID. 

Of SNC 
/10 5 

0.4-1.4    0.6  0.5 

SNAC 
% 

49   3-14   8 

Incidences of Sinonasal carcinomas  (SNC) and the 
proportion of  Sinonasal adenocarcinomas (SNAC) in 
France, USA and Finland 



 /  

ITAC: 

intestinal type adenocarcinoma 



 /  CDX2 
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   Altistuminen: 

Asbestipitoisuus  Lievä  Kohtalainen Voimakas 

 

Asbestikpl/ml BAL: 

 antofylliitti <1 - jokunen jokunen - kymmeniä -
     kymmeniä satoja 

 

 krokidoliitti < 1  <1 - jokunen kymmeniä -
       satoja 

 

 krysotiili  ei yhtään ei yhtään jokunen (?) 

 

Asbestikuituja:  0,2 - <1 milj./g 1-<10 milj./g ≥ 10 milj./g 

  

BAL:n asbestikappaleet, asbestikuitupitoisuus ja 
altistumisen voimakkuus 
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Mesotelioomien luokittelu  
(WHO 2004) huomioi luokittelujen jatkuva vaihtuminen 

Diffuse malignant mesothelioma (DMM) 

-   Epithelial 

-   Sarcomatoid 

-   Desmoplastic 

-   Biphasic 

Localized mesothelioma 

 

Other tumours of mesothelial origin 

   -Well differentiated papillary mesothelioma. 

   -Adenomatoid tumour 

 



 /  

Koska voi olla syytä pyytää lisäarviota mesotelioomasta ammattitauti 
epäilyn yhteydessä 

Mesoteliooman tai muun kasvaimen erotteludiagnostiikka ei ole 
varma.aiempien tutkimusten perusteella (mesothelioma 
malignum seu carcinoma male differatum) 

 
Kasvaimen maligniteetti ei ole varma aiempien tutkimusten 

perusteella. (mesothelioma malignum suspicio) 
 
Kliinisesti kuva ei vastaa diagnoosia.( Kasvain on tuumorimainen 

tai ei progredioi). 
 
Tavanomaisen epiteliaalisen mesoteliooman diagnostiikka on 

varsin luotettavaa keskussairaaloissa ?. Ongelmat liityvät 
epätavallisiin mesotelioomatyyppeihin ja toisaalta huonosti 
edustaviin näytteisiin. 

 
Työterveyslaitoksella toimii myös kolmen asiaan perehtyneen 

patologin  muodostama  mesotelioomapaneeli, hankalia 
tapauksia varten. 
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Asbestoosin histologinen 
luokittelu 
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Nenäsyövän tapaus-
verrokkitutkimus 

Aineisto: Suomesta (Ranskasta, Tanskasta) 

• Kaikki nenäsyövät (ICD-10 30.0-31) 1989-
2002:   
N = 235, miehiä 58 %.  

• Väestörekisteristä 5 verrokkia jokaiselle 

adenokarsinooma-tyypille ja 2 muille 
(levyepiteelikarsinoomat), 
samankaltaistettu iän ja sukupuolen 

mukaan. 
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Sinonasal adenocarcinomas reassessed   
(Histology + IHC + work history). 
 Finnish and French tumors. 

            ITAC       Non-ITAC  Total 

 

Men           36  10                 46 

Women    2  6       8 

          

 

Wood dust exposure  27  6    33 

 - No exposure  4  7     11 

          

Duration of exposure 

 < 24 y   10  5                   15 

 > 24 y   16  1     17 

 

 

Huom Suomessa Non-ITAC osuus varsin suuri.      
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(Asbestiin liittyvässä) ammattitautidiagnoosissa on kaksi osiota; 
taudin ja sekä sen aiheuttaneen altistuksen osoittaminen 

• Asbestiin liittyvien kasvainten ja muiden muutosten 
toteaminen  ei poikkea tavanomaisesta patologiasta, 
tosin joillain morfologisilla muutoksilla on erityisen 
voimakas yhteys asbestialtistukseen (mesoteliooma, 
asbestoosi). 

 

• Asbestialtistumisen toteamisen menetelmät poikkeavat 
tavanomaisesta kliinisestä patologiasta. 
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CK 20 
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IAP Tallinn 07/ Henrik Wolff 

Case 7 /Immunohistochemistry 

• Calretinin + 

• Cytokeratin 5/6 + 

• Ber-EP4 + (membrane positivity mostly) 

• CD 15 - 

• Cytokertin 7 + 

• EMA + (cytoplasmic) 
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One year later 
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 /  

2 

 



 /  
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IAP Tallinn 07/ Henrik Wolff 

Case 7 

• M/55, painter (artist), no known asbestos exposure.  

 

• Tumour from the right inguinal canal 

 

• There was a recurrence in the left inguinal canal one 
year later.  
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Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 
päätautiryhmittäin 1990 – 2007 
(vuosien 2003-2004 tiedot puuttuvat) 
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Ammatitautikorvaukset 

•haittakorvaus    (kertamaksu) 
•sairauskulut 
•päiväraha 
•eläke 
•hautauskorvaus 
•avustukset  leskelle ja alaikäisille lapsille 
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Altistuminen: 
 
Lievä        Kohtalainen     Voimakas  

ALTISTUMISEN  VOIMAKKUUS,  MESOTELIOOMA, 

KEUHKOSYÖPÄ  JA  KURKUNPÄÄN  SYÖPÄ  

 
 
       

Mesoteliooma 

Keuhkosyöpä 

Kurkunpään syöpä 
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ALTISTUMISEN VOIMAKKUUS JA  

KUDOKSEN ASBESTIPITOISUUS   

Altistuminen: 

 

Lievä     Kohtalainen    Voimakas 

alle 1 milj. 

 

1-10 milj. 

 

yli 10 milj. 

AF/g keuhkoa: 
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ASBESTIKAPPALEIDEN  SUHDE  ASBESTIKUITUJEN  MÄÄRÄÄN  RIIPPUU  ASBESTITYYPISTÄ  

8  TAPAUSTA,  JOILLA  PÄÄASIALLINEN 
ALTISTUMINEN  ANTOFYLLIITILLE 
 
9  TAPAUSTA,  JOILLA  PÄÄASIALLINEN 
ALTISTUMINEN  KROKIDOLIITILLE  TAI 
AMOSIITILLE 
 
ASBESTIKAPPALEIDEN  SUHDE  KUITUIHIN 
0. 0044  ANTOFYLLIITILLE  ALTISTUNEILLA 
0. 00096  KROK.  TAI  AMOS.  ALTISTUNEILLA 

Karjalainen ym. 1996 
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Ammattitautikysymysten vuoksi on syytä pyrkiä selvittämään 

mesoteliooma-tilanne niin pitkälle kuin mahdollista vaikkakaan 

asialla ei olisikaan hoidollista merkitystä.  (koskee erityisesti 

keuhkosyöpä- mesoteliooma erotteludiagnostiikkaa). 

 

Toisaalta on oltava varovainen tilanteessa jossa erotteludiagnoosi  

on mesoteliooman ja reaktiivisen muutoksen tai hyvin erilaistuneen 

papillaarisen mesoteliooman  välillä. Diagnoosin viivästymisellä  

ei ole merkittävämpää vaikutusta hoitoon. 

 

 

Mesoteliooman diagnostiikasta 
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Eräitä ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä 
Muut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 
tautiryhmästä v. 2007 
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Työperäiset syövät vuosina 1990-2007 
(vuosien 2003-2004 tiedot puuttuvat) 
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Asbestos imports into the US (includes small 

percentage of US mined chrysotile) 
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The dominant role of amosite (brown asbestos) 

Why are mesothelioma death-rates in men born in 1951 

more than five times higher in Britain than in the USA? 

 

 What differences were there between British and 

American asbestos consumption in 1970-1980, when 

these men were starting work?  

   Age:   50-54            55-59             60-64 

  Born:   1956              1951              1946 

             rate  (no.)      rate  (no.)        rate   (no.) 

UK       1.68 (158)      5.51 (506)     12.43 (1,075) 

USA     0.41 (213)      1.04 (473)       2.47  (899) 

 (2006-2010 WHO mortality data) 
Julian Peto Cape Town 2014 
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Asbestisairaudet keskeisillä toimialoilla  
v. 2007 
 

0 5 10 15 20 25

kaikki toimialat 782

kumi- ja muovituotteiden valmistus 7

puutavaran ja puutuott. valmist. 15

kemiallisten tuott. valmist., öljyn jalostus 14

ei-metallisten mineraalituott. valmist. 16

metallien ja metallituott. valmistus 55

sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 14

massan, paperin ja paperituott. valmist. 39

rakentaminen 282

mineraalien kaivu 8

kulkuneuvojen valmistus 52

lukumäärä

tapauksia/10 000 työllistä
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Mitä se on? 

 

 

Kliinisen patologian ammattitauteihin liittyvää 
diagnostiikkaa. 

 

Ammattitautipatologia liittyy erityisesti asbestin aiheuttamiin 
sairauksiin. 

 

Muita tauteja jotka käytännössä voivat tulla kyseeseen on 
silikoosi,  sinonasaalisyöpä, erityisesti puupölyaltistukseen 
liittyvät adenokarsinoomat ja allerginen alveoliitti. 

 





Woitowitz 2003/European Conference 2003 Asbestos 
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Muita kuin asbestiin liittyviä ammattitauteja joita esiintyy 
jossain määrin. 

 

 

Silikoosi 

-Myös silikoosiin liittyvä keuhkosyöpä on ammattitauti. 

 

 

-Nenän alueen syövät. 

 - Kromi, nikkeli, ja puupölyaltistus. 

 


