
ZdravotnZdravotnéé rizikrizikáá pri prpri prááci s ci s 
karcinogkarcinogéénmi, nmi, mutagmutagéénminmi a a 
lláátkami potkami pošškodzujkodzujúúcimi cimi 
reprodukciu /CMR/reprodukciu /CMR/

MUDr. MUDr. ĽĽubica Hettychovubica Hettychováá
RegionRegionáálny lny úúrad verejnrad verejnéého zdravotnho zdravotnííctva so sctva so síídlom v Banskej Bystricidlom v Banskej Bystrici

mail: mail: lubica.hettychovalubica.hettychova@@vzbb.skvzbb.sk
www.vzbb.skwww.vzbb.sk
ChChéémia 2009mia 2009
Liptovský JLiptovský Jáánn



KarcinogKarcinogéényny

-- FyzikFyzikáálne lne (UV (UV žžiarenie, iarenie, RtgRtg žžiarenie, prach iarenie, prach 
z tvrdz tvrdéého dreva ho dreva –– dub, buk)dub, buk)

-- ChemickChemickéé (arz(arzéén, benzn, benzéén, kadmium, n, kadmium, 
krykryšštalický SiO2 a talický SiO2 a ďďalalššie)ie)

-- BiologickBiologickéé (v(víírusy a baktrusy a baktéérie)rie)



KlasifikKlasifikááciacia

1 skupina 1 skupina –– dokdokáázanzanáá karcinogenita pre karcinogenita pre 
ččloveka (znloveka (znáámych 28)mych 28)

2 skupina 2 skupina –– pravdepodobnpravdepodobnáá karcinogenita karcinogenita 
pre pre ččlovekaloveka

3 skupina 3 skupina –– momožžnnáá karcinogenita pre karcinogenita pre 
ččlovekaloveka



Do uvedených skupDo uvedených skupíín sa zaran sa zaraďďujujúú aj aj 

výrobnvýrobnéé procesyprocesy, v ktorých zodpovedný , v ktorých zodpovedný 
karcinogkarcinogéén nie je zatian nie je zatiaľľ presne definovaný presne definovaný 
((napr. výroba hlinnapr. výroba hlinííka, koksu, ka, koksu, 
gumgumáárenstvorenstvo, výroba, výroba n, výroba, výroba náábytkubytku).).



Riziko pre Riziko pre ččlovekaloveka

KarcinogKarcinogéénne nne –– ssúú nazývannazývanéé lláátky alebo tky alebo 
procesy, ktorprocesy, ktoréé signifikantnesignifikantne zvyzvyššujujúú
výskyt malvýskyt malíígnych ngnych náádorov dorov vv populpopuláácii cii 
oproti spontoproti spontáánnemu výskytu.nnemu výskytu.
PodPodľľa SZO  a SZO  60 60 –– 90%90% rakovinových rakovinových 
ochorenochoreníí spôsobujspôsobujúú faktory prfaktory príítomntomnéé v v 
pracovnom a pracovnom a žživotnom prostredivotnom prostredíí..



KarcinogKarcinogéényny

PodPodľľa mechanizmu a mechanizmu úúččinku:inku:
A)A) GenotoxickGenotoxickéé
B)B) EpigenetickEpigenetickéé ((negenotoxicknegenotoxickéé))
GenotoxickGenotoxickéé karcinogkarcinogéény:ny:
-- MôMôžžu vyvolu vyvoláávavaťť nnáádorovdorovéé bujneniebujnenie indukciou indukciou 

zmien genetickzmien genetickéého materiho materiáálu,lu,
-- SomatickSomatickéé bunky bunky –– irreverzibilnýirreverzibilný efekt (vefekt (vääzba zba 

DNA) DNA) –– vznik mutvznik mutááciciíí
-- PrimPrimáárne bezprahovrne bezprahovéé



Patria sem:Patria sem:
PAU, PAU, nitrosamnitrosamíínyny, , benzidbenzidíínn, VC, DDT, , VC, DDT, 
aflatoxaflatoxíínyny, niektor, niektoréé kovy a ich zlkovy a ich zlúúččeniny eniny ––
AsAs, , CrCr, , NiNi..



EpigenetickEpigenetickéé karcinogkarcinogéényny

-- MôMôžžu podmieu podmieňňovaovaťť vznik a vývoj nvznik a vývoj náádorov iným dorov iným 
mechanizmom ako modifikmechanizmom ako modifikááciou genetickej ciou genetickej 
informinformááciecie

-- ReverzibilnýReverzibilný efektefekt
-- Existencia prahových dExistencia prahových dáávokvok
Patria sem: Patria sem: PCB, PCB, cyklamcyklamáátyty, , estrogestrogéénnenne
hormhormóóny, ny, purpuríínovnovéé derivderivááty, niektorty, niektoréé lieky, lieky, 
niektorniektoréé kovy.kovy.



NeskorNeskoréé úúččinky chemických linky chemických láátoktok

GenetickGenetickéé riziko chemických lriziko chemických láátoktok::
-- SchopnosSchopnosťť indukovaindukovaťť zmeny genetickzmeny genetickéé materimateriáálulu
ÚÚččinky: inky: -- mutagmutagéénnenne

-- karcinogkarcinogéénnenne
..
MutagMutagéénnynny úúččinokinok chemických lchemických láátok je tok je 
schopnosschopnosťť menimeniťť dedidediččnnéé vlohy (vlastnosti, vlohy (vlastnosti, 
znaky) organizmu na zznaky) organizmu na zááklade nklade nááhlej hlej 
neusmernenej a neusmernenej a trvalej zmeny geneticktrvalej zmeny genetickéého ho 
materimateriáálu v DNA lu v DNA –– mutmutáácie.cie.



Rozdelenie mutRozdelenie mutááciciíí

PodPodľľa typu buniek, v ktorých zmeny vznikli:a typu buniek, v ktorých zmeny vznikli:
a)a) GametickGametickéé –– v pohlavných bunkv pohlavných bunkááchch
b)b) SomatickSomatickéé –– v bunkv bunkáách ostatných tkanch ostatných tkaníívv

PodPodľľa rozsahu zmien (poa rozsahu zmien (pošškodenia) DNA:kodenia) DNA:
a)a) GGéénovnovéé (diskr(diskréétnetne) ) –– identifikovanidentifikovanéé len nepriamo len nepriamo 

((AmesovAmesov test)test)
b)b) ChromozChromozóómovmovéé (aber(aberááciecie) ) –– identifikovanidentifikovanéé priamo priamo 

v perifv periféérnych rnych lymfocytochlymfocytoch krvi krvi –– mikroskopickymikroskopicky
c)c) GenGenóómovmovéé –– ovplyvovplyvňňujujúú genetickgenetickúú informinformááciu ciu 

zmenou pozmenou poččtu chromoztu chromozóómov v bunke (mov v bunke (DownovDownov
syndrsyndróóm)m)



GGéénovnovéé mutmutááciecie

Prestavba poradia Prestavba poradia nukleotidovnukleotidov v molekule DNA v molekule DNA →→
zmenenzmenenáá genetickgenetickáá informinformááciacia (napr. zmena synt(napr. zmena syntéézy zy 
enzýmu)enzýmu)
chybnchybnáá informinform áácia môcia môžže bye byťť prenprenášášananáá do do ďďalalšíších ch 
genergenerááciciíí,,

-- GenetickGenetickáá zzááťťaažž populpopuláácie sa prejavujecie sa prejavuje: : 
-- zvýzvýššenou frekvenciou vrodených metabolických porenou frekvenciou vrodených metabolických porúúch,ch,

zvýzvýššenou nenou nááchylnoschylnosťťou k niektorým chorobou k niektorým chorobáámm..
GM predstavujGM predstavujúú najvynajvyššššie riziko genetickej zie riziko genetickej zááťťaažže e ďďalalšíších ch 
populpopulááciciíí..



ChromozChromozóómovmovéé aberaberááciecie

Zmeny v Zmeny v šštrukttruktúúre a pore a poččte chromozte chromozóómov mov →→
zlomy, zmnozlomy, zmnožženie, chýbanie chromozenie, chýbanie chromozóómovmov

V V gametickýchgametickýchbunkbunkáách (samch (samččíích aj samich aj samiččíích ch 
pohlavných bunkpohlavných bunkáách)ch) vedvedúú k zk záávavažžným poným pošškodeniam kodeniam 
nasledujnasledujúúcich genercich generááciciíí::

�� zvýzvýššenou enou potratovospotratovosťťouou

-- zvýzvýššenou frekvenciou vrodených vývojových   enou frekvenciou vrodených vývojových   
chýbchýb



ChromozChromozóómovmovéé aberaberáácie v somatických cie v somatických 
bunkbunkááchch

(t.j. ostatn(t.j. ostatnéé tkanivtkaniváá), ak nie s), ak nie súú opravenopravenéé
reparareparaččnými mechanizmami, dnými mechanizmami, dáávajvajúú vznik vznik 
klonom buniek s odliklonom buniek s odliššnou genetickou nou genetickou 
informinformááciou ciou –– vyvvyvííjajjajúú sa nekoordinovanesa nekoordinovane
= n= náádorovdorovéé bujneniebujnenie..
PredpokladPredpokladáá sa sa –– aterosklerateroskleróóza a urýchlenza a urýchlenéé
starnutiestarnutie ssúú spôsobenspôsobenéé somatickou mutsomatickou mutááciou. ciou. 

Asi 90% tumorov Asi 90% tumorov –– somaticksomatickéé mutmutáácie.cie.



VzVzťťah medzi ah medzi karcinogenkarcinogenéézouzou a a 
mutagenmutagenéézouzou

Obidve vlastnosti sa Obidve vlastnosti sa prekrývajprekrývajúú asi na 85%,asi na 85%, tzn., tzn., žže asie asi
-- 85% 85% mutagmutagéénnychnnych lláátok je karcinogtok je karcinogéénnych a naopaknnych a naopak
Dnes sa povaDnes sa považžuje kauje kažžddáá mutagmutagéénnanna lláátka vtka vžždy aj za dy aj za 
karcinogkarcinogéénnu, pokiannu, pokiaľľ sa nedoksa nedokáážže opake opak..

-- VyuVyužžííva sa pri testovanva sa pri testovaníí a skra skrííningu chemických lningu chemických láátok z tok z 
hhľľadiska ich karcinogenity.adiska ich karcinogenity.

Odhad: zo 70 000 Odhad: zo 70 000 šširoko pouiroko použžíívaných lvaných láátok je asi tok je asi 
5% karcinog5% karcinogéénnychnnych..



SSúúččasnasnéé teteóórie vzniku rakovinyrie vzniku rakoviny

1)1) INICIINICIÁÁCIACIA –– vplyvom nepriaznivvplyvom nepriaznivéého vonkajho vonkajššieho faktora ieho faktora 
→→ vznik transformovanej (rakovinovej) bunky.vznik transformovanej (rakovinovej) bunky. TTááto bunka to bunka 
mômôžže existovae existovaťť v organizme dlhv organizme dlhšíší ččas (5as (5--15 i viac rokov), bez 15 i viac rokov), bez 
toho, aby sa ochorenie v organizme prejavilo.toho, aby sa ochorenie v organizme prejavilo.

2) 2) EXPRESIAEXPRESIA –– na iný popud z vonkajna iný popud z vonkajššieho alebo vnieho alebo vnúútorntornéého ho 
prostredia organizmu (stres, istprostredia organizmu (stres, istéé druhy vdruhy víírusov, chemickrusov, chemickéé
lláátky, zmena endokrinnej rovnovtky, zmena endokrinnej rovnovááhy, znhy, zníížženenáá odolnosodolnosťť
organizmu a imunologických reakciorganizmu a imunologických reakciíí, zl, zláá vývýžživa) iva) →→
transformovantransformovanéé bunky bunky sa zasa začčnnúú rýchlo rýchlo delideliťť bez bez 
obmedzenia obmedzenia →→ tumortumor



ProfesionProfesionáálne karcinoglne karcinogéényny

Tvoria malTvoria malúú ččasasťť karcinogkarcinogéénov nov žživotnivotnéého ho 
prostredia. Sprostredia. Súú to lto láátky vyvoltky vyvoláávajvajúúce nce náádorovdorovéé
bujnenie.bujnenie.

-- 30 30 –– 40% obyvate40% obyvateľľstva vyspelých krajstva vyspelých krajíín raz za n raz za 
žživot ochorie na zhubný nivot ochorie na zhubný náádordor

-- 70 70 –– 80% s80% súú vyvolanvyvolanéé vonkajvonkajšíšími vplyvmimi vplyvmi
(vý(výžživa, fajiva, fajččenie, alkohol enie, alkohol –– žživotný ivotný šštýl, týl, žživotnivotnéé
prostredie)prostredie)

-- 4 4 –– 5% je profesion5% je profesionáálneho pôvodulneho pôvodu



PracovnPracovnéé prostredie predstavovalo prostredie predstavovalo 
najvýznamnejnajvýznamnejššiu oblasiu oblasťť pre vypre vyššetrovanie etrovanie 
etioletiolóógie (prgie (prííččin) rakoviny u in) rakoviny u ľľududíí. . 

AAžž do roku 1970 vdo roku 1970 vääččššina rozpoznaných ina rozpoznaných 
ľľudských karcinogudských karcinogéénov bolinov boli lláátky, zmesi tky, zmesi 
alebo pracovnalebo pracovnéé procesy zistenprocesy zistenéé primprimáárne v rne v 
pracovnom prostredpracovnom prostredíí



PodPodľľa publikovaných a publikovaných úúdajov Medzindajov Medzináárodnej rodnej 
agentagentúúry pre výskum rakoviny (IARC), v ry pre výskum rakoviny (IARC), v 
ssúúččasnosti sa povaasnosti sa považžuje uje 28 faktorov28 faktorov za za 
dokdokáázanzanéé karcinogkarcinogéényny (kateg(kategóórie 1),rie 1), 27 27 
faktorovfaktorov za za pravdepodobnpravdepodobnéé karcinogkarcinogéényny
(kateg(kategóórie 2A), rie 2A), 113 faktorov113 faktorov za za momožžnnéé
karcinogkarcinogéényny (kateg(kategóórie 2B) rie 2B) pracovnpracovnéého ho 
prostrediaprostredia a a 18 priemyselných procesov18 priemyselných procesov alebo alebo 
profesiprofesiíí, ktor, ktoréé majmajúú za nza náásledok sledok nnáárast rizika rast rizika 
rakoviny.rakoviny.



KlasifikKlasifikáácia hodnotenia karcinogenity pre cia hodnotenia karcinogenity pre ľľududíí (pod(podľľa IARCa IARC
MonographsMonographs ProgrammProgramm GuidlinesGuidlines))

Nie je predpoklad Nie je predpoklad 
karcinogenitykarcinogenity

Nie je predpoklad Nie je predpoklad 
karcinogenitykarcinogenity

LLáátka, zmes alebo tka, zmes alebo 
podmienky expozpodmienky expozíície scie súú
pravdepodobne pravdepodobne 
nekarcinognekarcinogéénne pre nne pre 
ľľududíí

44

ObmedzenýObmedzenýNeprimeraný alebo nie Neprimeraný alebo nie 
je k dispozje k dispozííciicii

LLáátka, zmes alebo tka, zmes alebo 
podmienky expozpodmienky expozíície cie 
nie snie súú klasifikovanklasifikovanéé z z 
hhľľadiska ich adiska ich 
karcinogenity pre karcinogenity pre ľľududíí

33

Menej ako dostatoMenej ako dostatoččnýný
DostatoDostatoččnýný
ObmedzenýObmedzený

ObmedzenýObmedzený
Neprimeraný alebo nie Neprimeraný alebo nie 
je k dispozje k dispozííciicii
Neprimeraný alebo nie Neprimeraný alebo nie 
je k dispozje k dispozííciicii

LLáátka, zmes alebo tka, zmes alebo 
podmienky expozpodmienky expozíície scie súú
momožžno karcinogno karcinogéénne nne 
pre pre ľľududíí

2B2B

DostatoDostatoččnýný
DostatoDostatoččnýný
DostatoDostatoččnýný

ObmedzenýObmedzený
Menej ako primeranýMenej ako primeraný
Neprimeraný alebo nie Neprimeraný alebo nie 
je k dispozje k dispozííciicii

LLáátka, zmes alebo tka, zmes alebo 
podmienky expozpodmienky expozíície scie súú
pravdepodobne pravdepodobne 
karcinogkarcinogéénne pre nne pre ľľududíí

2A2A

AkýkoAkýkoľľvek, kavek, kažždýdýDostatoDostatoččný a primeranýný a primeranýLLáátka, zmes alebo tka, zmes alebo 
podmienky expozpodmienky expozíície scie súú
karcinogkarcinogéénne pre nne pre ľľududíí

11

Dôkaz na Dôkaz na 
zvieratzvieratááchch

Epidemiologický Epidemiologický 
dôkaz u dôkaz u ľľududíí

Popis skupinyPopis skupinySkupinaSkupina



DokDokáázanzanéé karcinogkarcinogéény pre ny pre ľľududíí (kateg(kategóórie 1 podrie 1 podľľa IARC) v a IARC) v 
pracovnom prostredpracovnom prostredíí

KosKosťť, leuk, leukéémia, pmia, pľľúúca, ca, 
ššttíítna tna žľžľaza, peaza, peččeeňň, in, inéé

MelanMelanóóm, kom, kožžaa

RRáádioldiolóógovia, govia, 
technoltechnolóógovia, nuklegovia, nukleáárni rni 
pracovnpracovnííci, natieraci, natieračči i 
rráádiových ciferndiových cifernííkov, kov, 
banbanííci, prci, prááce s ce s 
plutplutóóniom, niom, ččistiace istiace 
prprááce po nuklece po nukleáárnych rnych 
nehodnehodáách, leteckch, leteckéé
posposáádkydky

PrPrááca vonkuca vonku

FyzikFyzikáálne faktorylne faktory
IonizujIonizujúúce ce žžiarenie / iarenie / rtgrtg, , 
neutrneutróóny, ny, radradóónn//

SolSoláárna radirna radiááciacia

CieCieľľový orgový orgáán/ n/ 
LokalizLokalizááciacia

Profesia/ PracovnProfesia/ Pracovnáá
ččinnosinnosťť/ Priemyseln/ Priemyselnéé
odvetvie kde sa lodvetvie kde sa láátky tky 
vyskytujvyskytujúú

LLáátka/Zmestka/Zmes



PPľľúúca, ca, mezotelimezotelióómm, hrtan, , hrtan, 
zazažžíívacvacíí trakttrakt

MezoteliMezotelióómm

PPľľúúcaca

ŤŤaažžba a mletie, vedba a mletie, vedľľajajššie ie 
produkty spracovania, produkty spracovania, 
izolizoláácie, pracovncie, pracovnííci lodenci lodenííc, c, 
výroba výroba azbestoazbesto--
cementovýchcementových výrobkovvýrobkov

ČČistenie odpadov, splaistenie odpadov, splaššky, ky, 
odpady z odpady z 
popoľľnohospodnohospodáárstva, rstva, 
kontrolnkontrolnéé systsystéémy my 
znezneččistenia ovzduistenia ovzduššia, plnivo ia, plnivo 
do betdo betóónu, stavebný nu, stavebný 
materimateriááll

ŤŤaažžba a spracovanie ba a spracovanie žžuly a uly a 
kremekremeňňa, výroba keramiky, a, výroba keramiky, 
skla a pod. Odvetvia: skla a pod. Odvetvia: 
zlievzlieváárnerne a a metarulgickýmetarulgický
priemysel, abrazpriemysel, abrazííva, va, 
stavebnstavebnííctvo, ctvo, 
popoľľnohospodnohospodáárstvorstvo

RespirabilnýRespirabilný prach a prach a 
vlvlááknakna
AzbestAzbest

ErionitErionit (vodnatý kremi(vodnatý kremiččitan itan 
hlinitohlinito--vváápenatý a sodnopenatý a sodno--
draselný)draselný)

KryKryšštalický SiO2talický SiO2



..

KoKožža, pa, pľľúúca, peca, peččeeňň
((angiosarkangiosarkóómm))

Tavenie neTavenie nežželezných elezných 
kovov, výroba, balenie a kovov, výroba, balenie a 
poupoužžíívanie arzvanie arzéénových nových 
pesticpesticíídov, spracovanie dov, spracovanie 
vlny, vlny, ťťaažžba rudy ba rudy 
obsahujobsahujúúcej arzcej arzéénn

Kovy a kovovKovy a kovovéé zlzlúúččeninyeniny
ArzArzéén a arzn a arzéénovnovéé zlzlúúččeninyeniny

PPľľúúca, ca, mezotelimezotelióómm

NosovNosovéé a pra príínosovnosovéé dutinydutiny

Výroba porcelVýroba porceláánu, nu, 
papiera, farieb a papiera, farieb a 
kozmetikykozmetiky

ŤŤaažžba a pba a píílenie dreva, lenie dreva, 
priemysel celulpriemysel celulóózy, zy, 
papiera a kartonpapiera a kartonáážže, e, 
drevospracujdrevospracujúúci ci 
priemysel, plnivo do priemysel, plnivo do 
plastov a výroba linoleaplastov a výroba linolea

TalokTalok obsahujobsahujúúci ci 
azbestovazbestovéé vlvlááknakna

Prach z drevaPrach z dreva



PPľľúúcaca

Nosohltan, prNosohltan, príínosovnosovéé
dutiny, leukdutiny, leukéémiamia

PPľľúúcaca

NeurNeurččitý (potenciitý (potenciáál pre l pre 
vznik rakoviny vznik rakoviny 
momoččovovéého mechho mechúúra a ra a 
kokožže v dôsledku e v dôsledku 
uvouvoľľnenie arznenie arzéénu)nu)

ŤŤaažžba a spracovanie berýlia, letecký ba a spracovanie berýlia, letecký 
a kozmický priemysel, elektronický a a kozmický priemysel, elektronický a 
jadrový priemysel, klenotnjadrový priemysel, klenotnííctvoctvo

Výroba, patolVýroba, patolóógia, zdravotngia, zdravotníícke cke 
laboratlaboratóóririáá, textilný priemysel, , textilný priemysel, 
výroba aglomerovaných dosiek výroba aglomerovaných dosiek 
(preglejka), priemysel plastov(preglejka), priemysel plastov
TaviTavičči kadmia, výroba bati kadmia, výroba batééririíí, výroba , výroba 
kadmiokadmio--medenýchmedených zlzlúúččeneníín, výroba n, výroba 
farieb a pigmentov, elektrolytickfarieb a pigmentov, elektrolytickéé
pokovovaniepokovovanie

Výroba, Výroba, mikroelektrickýmikroelektrický priemysel priemysel 
(integrovan(integrovanéé obvody a obvody a 
optoelektronickoptoelektronickéé zariadenia)zariadenia)

BerýliumBerýlium

FormaldehydFormaldehyd

Kadmium a Kadmium a 
kadmiovekadmiove
zlzlúúččeninyeniny

GGáálium lium 
arzenidarzenid



PokrPokr..
PPľľúúca, nosovca, nosovéé dutinydutiny

PPľľúúca, nosovca, nosovéé dutinydutiny

Výroba Výroba chromanovchromanov, , 
farby a pigmenty, farby a pigmenty, 
pokovovanie a pokovovanie a 
kovorytectvo, výroba kovorytectvo, výroba 
ferochrferochróómovýchmových zliatin, zliatin, 
zvzvááranie nerezovej ranie nerezovej 
ocele, procele, príípravky na pravky na 
ochranu dreva, ochranu dreva, ččinenie inenie 
kokožžíí, , ččistenie vôd, istenie vôd, 
atramenty, fotografia, atramenty, fotografia, 
litografia, synteticklitografia, syntetickéé
parfparféémymy, pyrotechnika, , pyrotechnika, 
antikorozantikorozíívnevne lláátkytky

RafinRafináácia a tavenie cia a tavenie 
niklu, zvniklu, zvááranieranie

ZlZlúúččeniny eniny 
ššesesťťmocnmocnéého chrho chróómumu

VybranVybranéé zlzlúúččeniny eniny 
nikluniklu, vr, vráátane tane 
kombinkombináácie oxidov cie oxidov 
niklu a sulfidov pri niklu a sulfidov pri 
rafinrafináácii niklucii niklu



PokrPokr..

LeukLeukéémiamia

KoKožža, pa, pľľúúca, moca, moččový ový 
mechmechúúrr

KoKožža, pa, pľľúúca, moca, moččový ový 
mechmechúúrr

Výroba, riedidlVýroba, riedidláá pre pre 
obuvnobuvníícky priemysel, cky priemysel, 
chemický, farmaceutický a chemický, farmaceutický a 
gumgumáársky priemysel, rsky priemysel, 
tlatlaččiarensky priemysel iarensky priemysel 
(h(hĺĺbkotlabkotlačč, viazanie), , viazanie), aditaditíívava
benzbenzíínunu

Výroba rafinovaných Výroba rafinovaných 
chemikchemikááliliíí a dechtových a dechtových 
výrobkov (brikety), výroba výrobkov (brikety), výroba 
koksu, splynovanie uhlia, koksu, splynovanie uhlia, 
výroba hlinvýroba hlinííka, ka, zlievzlieváárnerne, , 
pokrývanie ciest a pokrývanie ciest a 
pokrývanie striechpokrývanie striech

Výroba, pouVýroba, použžitie ako itie ako 
lubrikantlubrikant (mazivo) pri (mazivo) pri 
opracovopracováávanvaníí kovov, kovov, 
tlatlaččiarensky priemysel, v iarensky priemysel, v 
kozmetike, med. a kozmetike, med. a farmfarm. výr.. výr.

FosFosíílne palivlne paliváá a ich a ich 
vedvedľľajajššie produktyie produkty
BenzBenzéénn

Uholný decht a smola Uholný decht a smola 
(asfalt)(asfalt)

MinerMineráálne olejelne oleje (neupraven(neupravenéé
a stredne upravena stredne upravenéé))



PokrPokr..
KoKožžaa

KoKožža, pa, pľľúúca, paca, pažžereráákk

PePeččeeňň ((angiosarkangiosarkóómm))
PePeččeeňň ((hepatocelulhepatoceluláárnyrny
karcinkarcinóóm)m)

ŤŤaažžba a spracovanie, ba a spracovanie, 
poupoužžitie ako palivo alebo itie ako palivo alebo 
surovina pre chemicksurovina pre chemickúú
výrobu, výrobu, lubrikantlubrikant v v 
textilnom priemysle textilnom priemysle 
(spracovanie bavlny)(spracovanie bavlny)

ČČistenie komistenie komíínov, servis nov, servis 
vykurovacvykurovacíích sch súústav, murstav, muráári ri 
výmurovky, výmurovky, izolatizolatéériri, , 
popožžiarnici, robotniarnici, robotnííci v ci v 
metalurgii, demolametalurgii, demolaččnnéé prprááce ce 
a pra prááce zahce zahŕňŕňajajúúce ce 
spaspaľľovanie organických ovanie organických 
materimateriáálovlov

Výroba, výroba Výroba, výroba 
polyvinylchloridu a polyvinylchloridu a kopokopo--
lymlyméérovrov, chladiace m, chladiace méédium dium 
pred r. 1974, extrakpred r. 1974, extrakččnnéé
rozprozpúšúšťťadlo, hnacie madlo, hnacie méédium dium 
v aerosv aerosóólochloch

BridliBridliččnnéé nafty a nafty a bridlibridliččnnéé
olejeoleje

SadzeSadze

MonomMonomééryry
VinylchloridVinylchlorid



PokrPokr..
PPľľúúcaca

MoMoččový mechový mechúúrr

MoMoččový mechový mechúúrr

MoMoččový mechový mechúúrr

LeukLeukéémiamia

Výroba, chemický Výroba, chemický 
medziprodukt, medziprodukt, alkylaalkylaččnnéé
ččinidlo, laboratinidlo, laboratóórny rny 
reagentreagent, výroba plastov, , výroba plastov, 
menimeničč iióónov nov žživivííc a c a 
polympolyméérovrov

Výroba, výroba farbVýroba, výroba farbíív a v a 
pigmentovpigmentov

Výroba, výroba farbVýroba, výroba farbíív a v a 
pigmentovpigmentov
Výroba, výroba farbVýroba, výroba farbíív a v a 
pigmentovpigmentov
Výroba, chemický Výroba, chemický 
priemysel, sterilizapriemysel, sterilizaččnnéé
ččinidlo (nemocnice)inidlo (nemocnice)

Medziprodukty vo výrobe Medziprodukty vo výrobe 
plastov a gumyplastov a gumy
BisBis ((chlchlóórmetylrmetyl) ) ééter ter 
(technický(technický

AromatickAromatickéé amamíínyny

(farbiv(farbiváá))
44--AminobifenylAminobifenyl

BenzidBenzidíínn

22--NaftylamNaftylamíínn

EtylEtyléénoxidnoxid



PPľľúúca, ca, NonNon--HodgkinovHodgkinov
lymflymfóómm, sark, sarkóómm

PePeččeeňň

PPľľúúcaca

Hrtan, pHrtan, pľľúúca, paca, pažžereráákk

Výroba, pouVýroba, použžíívanie vanie 
chlchlóórfenolovýchrfenolových a a 
chlchlóórfenoxovýchrfenoxových
herbicherbicíídov, spadov, spaľľovanie ovanie 
odpadov, výroba PCB, odpadov, výroba PCB, 
bielenia celulbielenia celulóózy a zy a 
papierapapiera

Výroba krmVýroba krmíív, robotnv, robotnííci ci 
pri nakladanpri nakladaníí a a 
vykladanvykladaníí tovaru, tovaru, 
spracovanie ryspracovanie ryžže a e a 
kukuricekukurice
PracovnPracovnííci barov a ci barov a 
rerešštaurtaurááciciíí
Výroba, pouVýroba, použžíívaný vo vaný vo 
výskumných výskumných 
laboratlaboratóóririáách, vojenský ch, vojenský 
personpersonááll

2,3,7,82,3,7,8--TetraTetra--
chlchlóórdibenzordibenzo--paradioxparadioxíín n 
(TCDD)(TCDD)

InInéé
AflatoxAflatoxíínn

PasPasíívne (nedobrovovne (nedobrovoľľnnéé) ) 
fajfajččenieenie
HorHorččiiččný plyn ný plyn –– Yperit Yperit 
(2,2 (2,2 dichldichlóórr--dietylsufiddietylsufid))



Hrtan, pHrtan, pľľúúcacaMorenie (Morenie (piklovaniepiklovanie), ), 
priemysel ocele, priemysel ocele, 
petrochemický petrochemický 
priemysel, výroba priemysel, výroba 
fosffosfáátových hnojtových hnojíívv

SilnSilnéé výpary výpary 
anorganických kyselanorganických kyselíínn
obsahujobsahujúúce kyselinu sce kyselinu síírovrovúú



PravdepodobnPravdepodobnéé karcinogkarcinogéény pre ny pre ľľududíí (kateg(kategóórie rie 2A2A podpodľľa a 
IARC) v pracovnom prostredIARC) v pracovnom prostredíí

MelanMelanóómmOblOblúúkovkovéé zvzvááranie, ranie, 
priemyselnpriemyselnéé
fotoprocesyfotoprocesy, steriliz, sterilizáácia cia 
a a deziinfekciadeziinfekcia, , 
fototerapiafototerapia, výskumn, výskumnéé
laboratlaboratóóririáá, UV , UV 
fluoroscenciafluoroscencia vo výrobe vo výrobe 
potravpotravíín, insekticn, insekticíídne dne 
lapalapačče (odpudzovae (odpudzovaččee))

FyzikFyzikáálne faktorylne faktory
UltrafialovUltrafialovéé žžiarenieiarenie
(A,B,C) z umelých (A,B,C) z umelých 
zdrojovzdrojov

CieCieľľový orgový orgáán/ n/ 
LokalizLokalizááciacia

Profesia/ PracovnProfesia/ Pracovnáá
ččinnosinnosťť/ Priemyseln/ Priemyselnéé
odvetvie kde sa lodvetvie kde sa láátky tky 
vyskytujvyskytujúú

LLáátka/Zmestka/Zmes

melanóm



PokrPokr..

PPľľúúca, moca, moččový mechový mechúúr, r, 
kokožžaa

PPľľúúca, moca, moččový mechový mechúúr, r, 
kokožžaa

PPľľúúca, moca, moččový mechový mechúúr, r, 
kokožžaa

PrPrááce, pri ktorých ce, pri ktorých 
dochdocháádza k horeniu dza k horeniu 
organickej hmoty organickej hmoty 
(l(láátok), tok), zlievzlieváárnerne, , 
oceliarne, pooceliarne, požžiarnici, iarnici, 
automechaniciautomechanici
PrPrááce, pri ktorých ce, pri ktorých 
dochdocháádza k horeniu dza k horeniu 
organickej hmoty organickej hmoty 
(l(láátok), tok), zlievzlieváárnerne, , 
oceliarne, pooceliarne, požžiarnici, iarnici, 
automechaniciautomechanici
PrPrááce, pri ktorých ce, pri ktorých 
dochdocháádza k horeniu dza k horeniu 
organickej hmoty organickej hmoty 
(l(láátok), tok), zlievzlieváárnerne, , 
oceliarne, pooceliarne, požžiarnici, iarnici, 
automechaniciautomechanici

PolyaromatickPolyaromatickéé
uhuhľľovodovodííkyky
BenzoBenzo(a)antrac(a)antracéénn

BenzoBenzo(a)(a)pyrpyréénn

DibenzDibenz(a, h) antrac(a, h) antracéénn



MoMoččový mechový mechúúrrVýroba, konzervaVýroba, konzervaččnnéé
lláátky na stretky na streššnnéé krytiny krytiny 
a zatmelenie drevaa zatmelenie dreva

Medziprodukty Medziprodukty 
(pomocn(pomocnéé produkty) vo produkty) vo 
výrobe plastov a gumyvýrobe plastov a gumy
4,4 4,4 –– MetylMetyléénn bisbis (2(2--
chlchlóóranilranilíín)n)

KoKožžaa

PPľľúúca, moca, moččový mechový mechúúrr

Výroba tehVýroba teháál, l, 
konzervovanie drevakonzervovanie dreva
PracovnPracovnííci ci žželezneleznííc, prof. c, prof. 
vodivodičči, robotni, robotnííci v ci v 
prpríístavoch, mechanicistavoch, mechanici

FosFosíílne palivlne paliváá a ich a ich 
vedvedľľajajššie produktyie produkty
KreozotyKreozoty

Emisie dieselových Emisie dieselových 
motorovmotorov



PPľľúúcaca

PePeččeeňň, , žžllččovovéé cestycesty

Hrdlo, paHrdlo, pažžereráák, k, NonNon--
HodgkinovHodgkinov lymflymfóómm

Výroba, výroba farieb Výroba, výroba farieb 
pesticpesticíídovdov
Výroba, výroba Výroba, výroba 
elektrických elektrických 
kondenzkondenzáátorovtorov

Výroba, suchVýroba, suchéé ččistenie, istenie, 
odmasodmasťťovanie kovovovanie kovov

ChlChlóórovanrovanéé uhuhľľovodovodííkyky
ΑΑ-- chlchlóórovanrovanéé toultouléényny
PolychlPolychlóórovanrovanéé bifenylybifenyly

TetrachlTetrachlóóretylretyléénn

MoMoččový mechový mechúúrrVýroba, výroba Výroba, výroba 
styrstyréénglykolunglykolu, pr, prííprava prava 
vovoňňaviek, reaktaviek, reaktíívne vne 
riedidlo pri výrobe riedidlo pri výrobe 
epoxidovej epoxidovej žživice, ako ivice, ako 
pomocnpomocnáá lláátka pre tka pre 
kozmetickkozmetickéé prpríípravky, pravky, 
povrchovpovrchovéé nnáátery, potery, poľľ. a . a 
biol. chemikbiol. chemikáálie, v lie, v 
gumových výrobkochgumových výrobkoch

StyrStyréénn –– 7, 8 7, 8 -- oxidoxid



PPľľúúca, CNSca, CNSVýroba a pouVýroba a použžitie itie žživivííc, c, 
glycerglyceríínu a nu a 
propylpropyléénovnovééhoho kaukauččuku, uku, 
poupoužžitie ako rozpitie ako rozpúšúšťťadloadlo

EpichlEpichlóórhydrrhydríínn

LymfohematopoetickýLymfohematopoetický
systsystéémm

Chemický a gumChemický a gumáárenský renský 
priemyselpriemysel

1, 3 1, 3 -- ButadiButadiéénn

PankreasPankreasChemický priemysel, Chemický priemysel, 
úúprava vody a prava vody a ččistenie istenie 
odpadových vôd, odpadových vôd, 
textilný, oceliarsky a textilný, oceliarsky a 
drevdreváársky priemysel, rsky priemysel, 
rafinrafináácia ropy, cia ropy, 
spracovanie minerspracovanie mineráálov, lov, 
výroba cukru a výroba cukru a 
nemocnicenemocnice

MonomMonomééryry
AkrylamidAkrylamid

PePeččeeňň a a žžllččovovéé cesty, cesty, 
NonNon--HodgkinovHodgkinov
lymfogranullymfogranulóómm, , 
obliobliččkovkovéé bunkybunky

Výroba, suchVýroba, suchéé ččistenie, istenie, 
odmasodmasťťovanie kovovovanie kovov

TrichlTrichlóóretylretyléénn



PokrPokr..

MoMoččový mechový mechúúrrVýroba, pouVýroba, použžitie itie –– v v 
textilnom, textilnom, 
papierenskom, papierenskom, 
kokožžiarskom, iarskom, 
gumgumáárenskom, renskom, 
tlatlaččiarenskom priemysle iarenskom priemysle 
a v priemysle plastov, a v priemysle plastov, 
farieb a lakovfarieb a lakov

Farby na bFarby na bááze ze 
aromatických aromatických amamíínovnov
BenzidBenzidíínovnovéé farbyfarby

PPľľúúca, CNSca, CNSVýroba, výroba Výroba, výroba 
polyvinylfluoridupolyvinylfluoridu a a 
flufluóórpolymrpolymééruru

VinylfluoridVinylfluorid

PPľľúúca, CNSca, CNSVýroba, výroba Výroba, výroba 
vinylbromidovýchvinylbromidových
polympolyméérov a rov a 
monoakrylmonoakryláátovýchtových
vlvláákien pre rubový kien pre rubový 
materimateriáál kobercov, l kobercov, 
výroba gumy a plastovvýroba gumy a plastov

VinylbromidVinylbromid



PokrPokr..

Nie je dostatoNie je dostatoččný dôkaz ný dôkaz 
u u ľľududíí

Výroba, výroba Výroba, výroba 
farmaceutických farmaceutických 
prpríípravkov, pesticpravkov, pesticíídov a dov a 
fariebfarieb

DimetylkarbamolDimetylkarbamol--chloridchlorid

MoMoččový mechový mechúúrrVýroba, výroba farieb a Výroba, výroba farieb a 
pigmentov, optických pigmentov, optických 
leskotvornýchleskotvorných prpríísad, sad, 
farmaceutfarmaceutíík a k a 
pesticpesticíídov, vulkanizdov, vulkanizáácia cia 
gumy, laboratgumy, laboratóórny rny 
reagentreagent

OrtoOrto -- ToluidToluidíínn

MoMoččový mechový mechúúrrVýroba farieb a Výroba farieb a 
pigmentov, textilný pigmentov, textilný 
priemyselpriemysel

4 4 –– ChlChlóóroro--ortoorto--toluidtoluidíínn



Nie je dostatoNie je dostatoččný dôkaz ný dôkaz 
u u ľľududíí

Nie je dostatoNie je dostatoččný dôkaz ný dôkaz 
u u ľľududíí

Mozog, leukMozog, leukéémia, pmia, pľľúúca, ca, 
myelmyelóómm, , NonNon--HodgkinovHodgkinov
lymflymfóómm

Výroba, výroba Výroba, výroba 
fungicfungicíídovdov

Výroba, kontrola Výroba, kontrola 
šškodcov, rafinkodcov, rafináácia nafty, cia nafty, 
aditaditíívumvum pre olovnatý pre olovnatý 
benzbenzíín, chemický n, chemický 
medimediáátortor a rozpa rozpúšúšťťadlo adlo 
(riedidlo) v gume, (riedidlo) v gume, 
voskoch, voskoch, žživiciach, iviciach, 
farbfarbáách a ch a 
farmaceutickom farmaceutickom 
priemyslepriemysle
Výroba, kontrola Výroba, kontrola 
šškodcov, pokodcov, poľľ. pracovn. pracovnííci, ci, 
pracovnpracovnííci mlynov obiliaci mlynov obilia

PesticPesticíídydy
KaptafolKaptafol

EtylEtylééndibromidndibromid
((dibrdibróómetmetáánn))

NearzNearzéénovnovéé insekticinsekticíídydy



PokrPokr..

Nie je dostatoNie je dostatoččný dôkaz ný dôkaz 
u u ľľududíí

NeurNeurččitýitý
(nie s(nie súú úúdaje)daje)

PPľľúúcaca

PPľľúúca, ca, žžalalúúdokdok

Nie je dostatoNie je dostatoččný dôkaz ný dôkaz 
u u ľľududíí

Výroba etanoluVýroba etanolu

Výroba, Výroba, 
mikroelektronický mikroelektronický 
priemysel (integrovanpriemysel (integrovanéé
obvody a obvody a 
optoelektronickoptoelektronickéé
zariadenia)zariadenia)
Výroba cementových Výroba cementových 
karbidov (karbidov (tvrdokovytvrdokovy), ), 
brbrúúsne nsne náástroje, stroje, 
diamantovdiamantovéé lelešštidltidláá
TaviTavičči olova, ini olova, inšštalattalatééri, ri, 
spspáájkovajkovačči, recykli, recykláácia cia 
batbatééririíí, výroba , výroba 
olovených batolovených batééririíí, , 
tlatlaččiari, výroba iari, výroba 
pigmentov, stavebnpigmentov, stavebnííctvo ctvo 
a demola demolááciecie
Výroba, pouVýroba, použžitie v itie v 
textilnom priemysle, textilnom priemysle, 
fenolových fenolových žživiciach, iviciach, 
farbfarbáách a povrchových ch a povrchových 
nnááteroch papiera a gumyteroch papiera a gumy

DietylsulfDietylsulfáátt

IndiumIndium fosfidfosfid

Kobalt s Kobalt s 
karbidomivolfrkarbidomivolfráámumu

Olovo Olovo –– anorganickanorganickéé
zlzlúúččeninyeniny

TrisTris (2, 3 (2, 3 ––
dibromopropyldibromopropyl))



PokrPokr..

KoKožža (a (skrskróótumtum), ), 
ppľľúúca, moca, moččový ový 
mechmechúúr, oblir, obliččkyky

11Dymy z dechtovDymy z dechtovVýroba koksuVýroba koksu

KoKožža (vra (vráátane tane 
skrskróótata), p), pľľúúcaca11UhoUhoľľný decht a ný decht a 

dymy, PAUdymy, PAU
Splynovanie uhliaSplynovanie uhlia

2B2BPrach z drevaPrach z drevaStolStoláári a tesri a tesááriri

LeukLeukéémia, nosovmia, nosovéé
a pra príínosovnosovéé
dutiny, modutiny, moččový ový 
mechmechúúrr

11Prach z koPrach z kožže, e, 
benzbenzéén a inn a inéé
rozprozpúšúšťťadladláá

Výroba a oprava Výroba a oprava 
obuviobuvi

MoMoččový mechový mechúúrr1122--naftylmnaftylmíín, n, 
auramauramíínn, , 
pigmenty, inpigmenty, inéé
chmikchmikáálielie

Výroba Výroba auramauramíínunu

PPľľúúca, moca, moččový ový 
mechmechúúrr11Dechty, Dechty, 

aromatickaromatickéé amamíínyny
Výroba hlinVýroba hlinííkaka

LokalizLokalizáácia cia 
karcinkarcinóómumu

KategKategóóriariaPravdepodobnPravdepodobnáá
chemickchemickáá lláátka, tka, 
skupina lskupina láátok, tok, 
alebo zmesalebo zmes

Zamestnanie Zamestnanie 
alebo ekonomickalebo ekonomickéé

odvetvieodvetvie



PPľľúúcaca11DcDcéérske produkty rske produkty 
radradóónunu, kreme, kremeňň
(kry(kryšštalický oxid talický oxid 
kremikremiččitý)itý)

ŤŤaažžba hematituba hematitu
((žželeznej rudy) v eleznej rudy) v 
podzempodzemíí s s 
expozexpozííciou ciou 
radradóónunu

MoMoččový mechový mechúúr, r, 
ppľľúúca, ca, NonNon--
HodgkinovHodgkinov
lymflymfóómm, vaje, vaječčnnííkyky

2A2AFarby Farby 
(aromatick(aromatickéé
amamíínyny, , 
aminofenolyaminofenoly s s 
peroxidom peroxidom 
vodvodííka), ka), 
rozprozpúšúšťťadladláá, , 
aerosaerosóóly, hnacie ly, hnacie 
plynyplyny

KadernKadernííci a holici a holiččii

NosovNosovéé a a 
prpríínosovnosovéé dutinydutiny11Drevný prach Drevný prach 

(tvrd(tvrdéé drevo)drevo)
Výroba nVýroba náábytkubytku

2B2BRozpRozpúšúšťťadladláá a a 
chemikchemikáálie lie 
poupoužžíívanvanéé na na 
detadetašš

SuchSuchéé ččistenieistenie



PokrPokr..

MoMoččový mechový mechúúr, r, 
mozog, leukmozog, leukéémiamia2A2APAUPAURafinRafináácia naftycia nafty

PPľľúúca, moca, moččový ový 
mechmechúúr, r, žžalalúúdokdok11NatieraNatieračči i 

(povrchov(povrchovéé
úúpravypravy))

MoMoččový mechový mechúúrr11Yperit, Yperit, ortoorto--
toluidtoluidíínn, 4,4 , 4,4 ––
metylmetyléénn bisbis (2(2--
metylanilmetylanilíínn

Výroba Výroba 
horhorččiiččnnéého plynu ho plynu 
(yperitu)(yperitu)

ParanazParanazáálnelne
dutiny, hrtan, dutiny, hrtan, 
ppľľúúcaca

11DiizopropylDiizopropyl sulfsulfáát, t, 
izopropylovizopropylovéé
oleje, kyselina oleje, kyselina 
ssíírovrováá

Výroba Výroba 
izopropanoluizopropanolu
Výroba silných Výroba silných 
kyselkyselíínn

PPľľúúcaca11PAU, SiO2, dymy PAU, SiO2, dymy 
kovov, kovov, 
formaldehydformaldehyd

Odlievanie Odlievanie žželeza eleza 
a ocelea ocele



2B2BTextilnTextilníí
pracovnpracovnííci pri ci pri 
spracovspracováávanvaníí
farby a farby a 
rozprozpúšúšťťadiel pri adiel pri 
farbenfarbeníí a potlaa potlačči i 
texttextííliliíí

Textilný Textilný 
priemyselpriemysel

MoMoččový mechový mechúúr, r, 
žžalalúúdok, hrtan, dok, hrtan, 
leukleukéémia, pmia, pľľúúcaca

11AromatickAromatickéé
amamíínyny, , 
rozprozpúšúšťťadladláá

GumGumáárenský renský 
priemyselpriemysel

PPľľúúcaca2A2AOlovo, arzOlovo, arzéén, n, 
oxidy antimoxidy antimóónu, nu, 
kremekremeňň, azbest, , azbest, 
ininéé oxidy kovov, oxidy kovov, 
PAUPAU

Výroba Výroba 
umeleckumeleckéého skla, ho skla, 
sklenenýchsklenených nnáádob dob 
a lisovaných a lisovaných 
výrobkovvýrobkov

2B2BRozpRozpúšúšťťadladláá, , 
atramentyatramenty

TlaTlaččiarenskiarenskéé
procesyprocesy



KlasifikKlasifikáácia karcinogcia karcinogéénov podnov podľľa Ea EÚÚ/SR/IARC/SR/IARC

11KarcKarc. . kat. 3;kat. 3; R 40R 40FormaldehydFormaldehyd

11KarcKarc. . kat. 2kat. 2; R 49; R 49ChrChróóm VI zlm VI zlúúčč..

11KarcKarc. . kat. 2;kat. 2; R 45 R 45 --
4646

BenzoBenzo(a)(a)pyrpyréénn

11KarcKarc. . kat. 2;kat. 2; R 49R 49BerýliumBerýlium

11KarcKarc. . kat. 1kat. 1; R 46 ; R 46 --
4848

BenzBenzéénn

11KarcKarc. . kat. 1kat. 1; R 45; R 45AzbestAzbest

11KarcKarc. . kat. 1kat. 1; R ; R 
25/2525/25

ArzArzéén a jeho n a jeho 
zlzlúúččeninyeniny

IARCIARCEEÚÚ/SR/SRLLáátkatka



11KarcKarc. . kat. 2kat. 2; R 45; R 45TrichlTrichlóóretylretyléénn

11KarcKarc. . kat. 1kat. 1TvrdTvrdéé drevodrevo

KarcKarc. . kat. 1;kat. 1; R 11 R 11 ––
23/2523/25

VinylchloridVinylchlorid

11KarcKarc. . kat. 1;kat. 1; R 45R 45KryKryšštalický oxid talický oxid 
kremkremííkaka

2A2ANie je karcinogNie je karcinogéénn, , 
reprotoxreprotox. kat. 1. kat. 1

Olovo Olovo –– anorganorg. . 
zlzlúúččeninyeniny

2A2ANie je karcinogNie je karcinogéénnKobaltKobalt

11KarcKarc. . kat. 2;kat. 2; R 49R 49KadmiumKadmium

11Nie je karcinogNie je karcinogéénnGGáálium lium arzenidarzenid

11KarcKarc. . kat. 2;kat. 2; R 45 R 45 --
4646

EtylEtyléénoxidnoxid



KlasifikKlasifikáácia a oznacia a označčovanie karcinogovanie karcinogéénovnov

T+ alebo T; R 46T+ alebo T; R 46MutagMutagéénn kategkategóória ria 
1 alebo 21 alebo 2

MutagMutagéénn

XnXn; R 40; R 40KarcinogKarcinogéén n 
kategkategóória 3ria 3

KarcinogKarcinogéénn

T+ alebo T; R 45; R T+ alebo T; R 45; R 
4949

KarcinogKarcinogéén n 
kategkategóória 1 alebo 2ria 1 alebo 2

KarcinogKarcinogéénn

XiXi; R 43; R 43R 43R 43SenzibilizujSenzibilizujúúcici

XnXn; R 42; R 42R 42R 42SenzibilizujSenzibilizujúúcici

OznaOznaččovanieovanieKlasifikKlasifikááciaciaKategKategóória ria 
nebezpenebezpeččenstvaenstva



R 52/53R 52/53R 52/53R 52/53NebezpeNebezpeččný pre ný pre ŽŽPP

N; R 50/53 alebo N; R 50/53 alebo 
51/5351/53

N; R 50/53; 51/53N; R 50/53; 51/53NebezpeNebezpeččnnéé pre pre ŽŽPP

XnXn; R 63; R 63ReprRepr. kateg. kategóória 3ria 3ToxickToxickéé pre pre 
reprodukciureprodukciu

T; R 60 alebo R 61T; R 60 alebo R 61ReprRepr. kateg. kategóórie 1 rie 1 
alebo 2alebo 2

ToxickToxickéé pre pre 
reprodukciureprodukciu

XnXn; R 68; R 68MutagMutagéénn kategkategóória ria 
33

MutagMutagéénn



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá na na 
pracoviskupracovisku

ČČo je reproduko je reprodukččnnéé riziko?riziko?
●● LLáátky alebo faktory, ktortky alebo faktory, ktoréé ovplyvovplyvňňujujúú
reprodukreprodukččnnéé zdravie muzdravie mužžov aov a žžienien aa ich ich 
schopnosschopnosťť mamaťť zdravzdravéé deti.deti.
ChemickChemickéé: : oo mnohých chemických lmnohých chemických láátkach je tkach je 
znznááme, me, žže se s reprodukciou interferujreprodukciou interferujúú napr. napr. 
anestetikanestetikáá, , cytostatikcytostatikáá, olovo, benz, olovo, benzéén, n, 
vinylchloridvinylchlorid, niektor, niektoréé hormhormóóny (estrogny (estrogéény), ale ny), ale 
aj drogy, cigarety, alkohol.aj drogy, cigarety, alkohol.



●● FyzikFyzikáálnelne:: ionizujionizujúúce ce žžiarenie, nadmerniarenie, nadmernéé
vibrvibráácie acie a vysokvysokéé teplotyteploty

●● BiologickBiologickéé:: kontakt skontakt s vvíírusom rubeolyrusom rubeoly
vv tehotenstve je nebezpetehotenstve je nebezpeččnýný pre plodpre plod

●● PsychosociPsychosociáálnelne: : stres na pracovisku stres na pracovisku 
aa prprááca na zmeny sca na zmeny súú šškodlivkodlivéé pre pre 
reprodukciureprodukciu



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá uu žžien na ien na 
pracoviskupracovisku

MnohMnohéé šškodlivkodlivéé úúččinky niektorých faktorov sinky niektorých faktorov súú
znznááme viac ako 100 rokov, napr. me viac ako 100 rokov, napr. olovoolovo, , 
ktorktoréé spôsobovalo spôsobovalo potraty, potraty, mmŕŕtvonarodenostvonarodenosťť
aa neplodnosneplodnosťť uu žžien ien pri výrobe keramikypri výrobe keramiky..
RubeolaRubeola bola rozpoznanbola rozpoznanáá ako ako hlavnhlavnáá prprííččina ina 
vývojových porvývojových porúúch od r. 1940.ch od r. 1940.
MnohMnohéé prprííččiny reprodukiny reprodukččných problných probléémov zatiamov zatiaľľ
nie snie súú znznááme.me.



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá mômôžžu spôsobovau spôsobovaťť jednu alebo viac jednu alebo viac 
zdravotných zdravotných úúččinkov vinkov v zzáávislosti na tom, kedy je vislosti na tom, kedy je žžena ena 
exponovanexponovanáá; napr.:; napr.:

-- expozexpozíícia cia šškodlivými faktormi kodlivými faktormi vv prvých 3 mesiacochprvých 3 mesiacoch
mômôžže vyvolae vyvolaťť vývojovvývojovéé defektydefekty alebo alebo potratpotrat;;

-- popoččas as ďďalalšíších ch 66 mesiacovmesiacov tehotenstva expoztehotenstva expozíícia môcia môžže e 
spôsobispôsobiťť pomalý rast plodupomalý rast plodu, ovplyvnenie vývoja , ovplyvnenie vývoja 
mozgu, alebo vyvolamozgu, alebo vyvolaťť predpredččasný pôrodasný pôrod;;

-- expozexpozíícia cia reprotoxickýmreprotoxickým faktorom nemusfaktorom nemusíí vvššak ovplyvniak ovplyvniťť
kakažžddúú žženu alebo tehotenstvoenu alebo tehotenstvo..



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá u u žžien na pracoviskuien na pracovisku
FyzikFyzikáálne a chemicklne a chemickéé faktoryfaktory

Rôzne profesieRôzne profesiePotratovosPotratovosťť v neskorom v neskorom 
tehotenstve, predtehotenstve, predččasný asný 
pôrodpôrod

NamNamááhavhaváá fyzickfyzickáá prpráácaca
(dlhodob(dlhodobéé ststáátie, tie, 
dvdvííhanie...)hanie...)

ZdravotnZdravotnííci, zubci, zubáári, atri, atóómovmovíí
pracovnpracovníícici

NeplodnosNeplodnosťť, potraty, n, potraty, níízka zka 
pôrodnpôrodnáá hmotnoshmotnosťť, , 
vývojovvývojovéé poruchy, rakovina poruchy, rakovina 
detdetíí

IonizujIonizujúúce ce žžiarenie (x, iarenie (x, 
gama)gama)

Výrobcovia batVýrobcovia batééririíí, , 
spspáájkovajkovačči, zvi, zvááraračči, i, 
natieranatieračči mostov, domi mostov, domááci ci 
modelmodelááriri

NeplodnosNeplodnosťť, potraty, n, potraty, níízka zka 
pôrodnpôrodnáá hmotnoshmotnosťť, , 
vývojovvývojovéé poruchyporuchy

olovoolovo

PracovnPracovnííččky vo výrobe ky vo výrobe 
viskviskóózyzy

Zmeny menZmeny menšštruatruaččnnéého ho 
cyklucyklu

ssíírouhlrouhlííkk

PracovnPracovnííččky v elektronike ky v elektronike 
(polovodi(polovodičče)e)

potratypotraty(niektor(niektoréé) ) etyletyléénglykolnglykolééterytery

ZdravotnZdravotníícke pracovncke pracovnííččky, ky, 
farmaceutifarmaceuti

NeplodnosNeplodnosťť, potraty, n, potraty, níízka zka 
pôrodnpôrodnáá hmotnoshmotnosťť, defekty, defekty

Lieky Lieky protinprotináádorovdorovéé
((cytostatikcytostatikáá))

PrfesiaPrfesiaPozorovaný Pozorovaný úúččinokinokFaktorFaktor



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá u u žžien na pracoviskuien na pracovisku
BiologickBiologickéé faktoryfaktory

PreventPreventíívne vne 
ooččkovaniekovanie

ZdravotnZdravotnííci, kontakt ci, kontakt 
s des deťťmimi

NovorodeneckNovorodeneckéé
defekty, ndefekty, níízka zka 
pôrodnpôrodnáá hmotnoshmotnosťť

RubeolaRubeola

SprSpráávne hygienickvne hygienickéé
nnáávykyvyky

ZdravotnZdravotnííci, kontakt ci, kontakt 
s des deťťmimi

PotratovosPotratovosťťĽĽudský udský 
parvovparvovíírusrus B 19B 19

VVššeobecneobecnéé
preventpreventíívne vne 
opatreniaopatrenia

ZdravotnZdravotnííciciNNíízka pôrodnzka pôrodnáá
hmotnoshmotnosťť, , 
malignity u detmalignity u detíí

VVíírus HIVrus HIV

VakcinVakcinááciaciaZdravotnZdravotnííciciNNíízka pôrodnzka pôrodnáá
hmotnoshmotnosťť

VVíírus hepatitrus hepatitíídy dy 
BB

SprSpráávne hygienickvne hygienickéé
nnáávykyvyky

ZdravotnZdravotnííci, osoby v ci, osoby v 
kontakte s dekontakte s deťťmimi

NovorodeneckNovorodeneckéé
defekty, ndefekty, níízka zka 
pôrodnpôrodnáá
hmotnoshmotnosťť, , 
vývojovvývojovéé poruchyporuchy

CytomegalovCytomegalovíírusrus
(CMV)(CMV)

OpatreniaOpatreniaProfesiaProfesiaÚÚččinokinokFaktorFaktor



PreventPreventíívne vne 
ooččkovaniekovanie

ZdravotnZdravotnííci, ci, 
kontakt s dekontakt s deťťmimi

NovorodeneckNovorodeneckéé
defekty, ndefekty, níízka zka 
pôrodnpôrodnáá vvááhaha

VaricellaVaricella –– vvíírus rus 
zosterzoster

SprSpráávne vne 
hygienickhygienickéé
nnáávykyvyky

VeterinVeterináárni rni 
pracovnpracovnííci, ci, 
ooššetrovatelia etrovatelia 
zvieratzvierat

PotratovosPotratovosťť, , 
novorodenecknovorodeneckéé
defekty, vývojovdefekty, vývojovéé
poruchyporuchy

ToxoplazmToxoplazmóózaza



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá u muu mužžov na ov na 
pracoviskupracovisku

PoPoččet spermiet spermiíí –– zastavenie alebo spomalenie zastavenie alebo spomalenie 
tvorby spermitvorby spermiíí, tzn. menej spermi, tzn. menej spermiíí bude k bude k 
dispozdispozíícii pre oplodnenie vajcii pre oplodnenie vajííččka, ak nie ska, ak nie súú
produkovanprodukovanéé spermie spermie –– vznikvznikáá sterilita.sterilita.

Tvorba spermiTvorba spermiíí –– odliodliššnnéé tvary môtvary môžžu spôsobiu spôsobiťť
neschopnosneschopnosťť pohybu spermipohybu spermiíí k vajk vajííččku.ku.

Pohyb spermiPohyb spermiíí –– chemickchemickéé lláátky môtky môžžu usmrtiu usmrtiťť
spermie, zmenispermie, zmeniťť ich cestu pohybu alebo zastaviich cestu pohybu alebo zastaviťť
ich prenos k vajich prenos k vajííččku.ku.



SexuSexuáálne sprlne spráávanievanie –– zmeny v mnozmeny v množžstve stve 
hormhormóónov mônov môžžu ovplyvniu ovplyvniťť sexusexuáálne sprlne spráávanie vanie 
(napr. schopnos(napr. schopnosťť erekcie) vplyvom alkoholu, erekcie) vplyvom alkoholu, 
mnohých drog.mnohých drog.

ChromozChromozóómy v zmy v záárodorodoččných bunkných bunkáách ch 
spermispermiíí –– popošškodenie DNA v chromozkodenie DNA v chromozóómochmoch
vplyvom chemických lvplyvom chemických láátok vedie k neschopnosti tok vedie k neschopnosti 
oplodnioplodniťť vajvajííččko (napr. ko (napr. cytostatikcytostatikáá).).



ReprodukReprodukččnnéé rizikrizikáá u muu mužžov na pracoviskuov na pracovisku

xxPary Pary ortuteortute

xxPerchlPerchlóóretylretyléé
nn

xxxxZvZvááranieranie

xxEtylEtyléénglykolmnglykolm
onoetylonoetylééterter

xxVýroba Výroba 
plastovplastov
((styrstyréénn, , 
acetacetóón)n)

xxxxxxEtylEtyléédibromiddibromid

xxDibrDibróómchlmchlóórprp
ropropáánn

xxxxxxxxOlovoOlovo

HormonHormonáálne lne 
zmeny zmeny ovplyvovplyv. . 
sex.schopnostsex.schopnost
ii

Zmeny Zmeny 
pohybu pohybu 
spermispermiíí

AbnormAbnormáálne lne 
tvary spermitvary spermiíí

ZnZníížžený poený poččet et 
spermispermiíí

ExpozExpozííciacia



xxOxid uhliOxid uhliččitýitý

xxxxxxxxRadiRadiááciacia

xxxxxxBrBróóm m -- parypary

xxVojenskVojenskéé
radaryradary

xxxxTeploTeplo



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť


