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Foglalkozási tüdőbetegségek
• túlnyomó többsége jellemzően porártalomnak minősíthető
• porokat a kémiai kóroki tényezők közé soroljuk
• megkülönböztetünk szervetlen és szerves porokat
• természetesek és mesterségesek (szintetizáltak) egyaránt lehetnek
• szervetlen porok lehetnek ásványi és nem ásványi eredetűek
• az ásványiakat kristályos és amorf porokra osztjuk (a kristályos 

szerkezetűek általában agresszívabbak, patogének). 
• a szerves, mind a szervetlen porok között alakjuk szerint szemcsés és 

rostos formájúakat különböztetünk meg



Nagymértékű porképződéssel jár:

• Bányászat
• Építőipar (ásványőrlés, cement-, tűzállótégla-gyártás)
• Vasipar (formázás, öntvénytisztítás, homokfúvás, csiszolás, köszörülés)
• Textilipar, szőrmeipar
• Malomipar
• Porcelángyártás, üveggyártás
• Tisztítószergyártás
• Dohánygyártás
• Mezőgazdasági munkák (szántás, aratás, cséplés, raktározás stb.)



Jelentőség

• Az ipari és mezőgazdasági eredetű porokhoz két veszélyforrás 
kapcsolódik: a robbanásveszély és az egészségkárosodás.

• Porfelhő alakjában meggyújtva a legtöbb gyúlékony por porrobbanást 
okozhat.

• A porrobbanások sokszor két fokozatban következnek be; a helyi 
porfelhő elsődleges robbanást idéz elő, ez felkavarja a leülepedett 
porréteget, és egy nagyobb másodlagos robbanás következik.

• A porok egészségkárosító hatásainak célszervei elsősorban a 
légzőrendszer szervei. 



Szervetlen porok hatása a tüdőparenchymára

• Interstitialis fibrosis (szabálytalan vonalas fibrosis)  
- alveolitis, majd fibrosis, alveolocapillaris falvastagodás, gázcsere 
zavar (azbeszt, berillium, kemény fém, kobalt) 

• Nodularis fibrosis (gócos fibrosis) 
- elpusztuló macrophagokból felszabaduló lysosomalais enzimek 
fibrobalstokat aktiválnak. Kollagén és reticulin rostok. Roncsolja a 
pulmonális ereket. (szilícium-dioxid)

• Maculosus elváltozás focalis emphysemaval (gócos porlerakódás 
tüdőtágulással) 
- Inert porterhelés. Bronchiolus respiratorius simaizomzatának 
atrophiaja focalis emphysema



Szilikózis

• A szilícium-dioxid (SiO2 kvarc, kovasav) által okozott progrediáló, 
gócos tüdőfibrózis.

• Kristályos formái : Kvarc,Krisztobalit, Tridimit
• Amorf formái : Kovaföld Üveg 
• Fémmel szennyezett kristályai féldrágakövek (hegyi kristály, füstkvarc, 

rózsakvarc, citrin) 
• A kvarc a szövetekben oldhatatlan, a legtöbb savnak, lúgnak ellenáll.



Szilikózis patomechanizmusa (könyv)
• szemcsés porok közül az 5 mm-nél kisebb átmérőjűek lejutnak az 

alveolusokba
• alveolusokba jutó legkisebb (< 0,1 mm) porrészecskék többsége az 

alveolusokból kilégzéssel vagy a nyirokutakon át távozik
• kiülepedett szemcséket a macrophagok bekebelezik
• ha a porok kristályos SiO2-t tartalmaznak  elpusztítják a macrophagokat
 szemcséket újabb és újabb macrophagok kebelezik be

• az elpusztuló macrophagokból progresszív fibrózist produkáló anyag 
(kemokinek, citokinek) szabadul fel szélükön növekvő fibrosisos gócok

• a betegség előrehaladásával a gócok hialinosan átalakulnak bennük futó 
erek obliterálódnak a bronchusok beszűkülnek. 

• gócok összeolvadása  progresszív, masszív fibrosis
• tartósan fennálló silicosis talaján carcinoma alakulhat ki 



…. Egyszerűbben : 

• Oldhatatlan kvarckristályok direkt citotoxikus hatása
• Lipázok és proteázok szabadulnak fel 
• A pulmonális makrofágok oxidatív produktumai aktiválódnak. 
• Aktiválódik az alveolaris makrofágok mediátor kibocsájtása (citokinek, 

reaktív gyökök és növekedési faktorok szabadulnak fel) 
fagocyták pusztulása



Silicosis tünetei

• akut silicosis gyorsan progrediáló betegség
• légszomj és a száraz köhögés az expozíció után néhány héttel
• néhány hónap alatt mellkasi szorító érzés és munkaképtelenség 
• 1–3 éven belül légzési elégtelenség vagy cor pulmonalehalál
• korlátozott mellkasi mozgás, cyanosis és belégzési szörtyzörej
• korlátozott rendellenes tüdőműködés és csökkent gázcsere 
• RTG: pelyhes perifériás árnyékok, amelyek fokozatosan keményednek és 

lineárissá válnak.
• tüdőszövetben kettősen fénytörő SiO2-részecskék vannak. 
• Ezt a silicosisformát Magyarországon sok évtizede nem észlelték.



Krónikus expozíció következtében kialakuló silicosis
• iparosodott országokban szokásos expozíciós szint esetén a silicosis év(tized)ek alatt fejlődik ki 
• gyakoriság és súlyosság függ: az expozíció mértékétől, a por biológiai aktivitásától, szöveti reakciót 

késleltető anyagok jelenlététől 
• kezdetben a por nagyobb része kitisztul a tüdőből
• nyirokrendszer károsodásával nő a visszamaradt por mennyisége  károsodás beterjed a tüdő 

parenchymájába  progresszív-masszív fibrosis (tüdő felső és középső lebenyeiben ált)
• RTG: szabálytalan, összefolyó és meszesedő árnyékoltság látható + megnagyobbodott hilusi

nyirokcsomók meszesedése 
• alattomos kezdet, sokáig tünetmentes
• előrehaladottabb szakaszában fizikai erőkifejtés hatására dyspnoe
• röntgenvizsgálat specifikusabb módszer a felismeréshez
• egyre gyorsabban progrediáló fulladásérzet, csökkent légzésfunkció társul, restrikciós típusú
• bronchitises tünetek (pl. köhögés és köpetképződés), melyek a nagyobb porrészecskéknek a 

légutakban való lerakódása következtében lépnek fel, kevésbé jelentősek.



Krónikus szilikózis

• A betegség tünetszegényen kezdődik. 
• Első jele a terhelési tolerancia csökkenése, fáradékonyság. 
• Későbbiekben köhögés, amennyiben részben a dohányzással 

összefüggésben légcsőhurut, légcsődeformitás alakul ki, úgy 
köpetürítés jelentkezik. 

• A betegség előrehaladott stádiumában nehézlégzés, jobb szívfél 
elégtelenség tünetei léphetnek fel.



Szilikózis és egyéb betegségek
• 1997-ben az IARC 1-es csoportú tüdőkarcinogénné nyilvánította a 

kvarcport. 
 A kvarc karcinogenitását alátámasztja a kumulatív kvarcexpozicióval
növekvő rák gyakoriság. Az összesített adatok szerint a kvarc relatíve 
gyenge karcinogénnek bizonyul.

• Az utóbbi 15 év vizsgálatai azt látszanak alátámasztani, hogy a kvarc 
expozició a vesebetegségek (főleg a glomerulonephritis) előidézésében 
szerepet játszik. 
 oka a kvarc direkt toxicitása, mely autoimmun mechanizmus 
következményeként gyulladáshoz, immun-komplexek (IgA) lerakódásához 
vezet. 

• A tüdőben a kvarcpor expozicióra kialakuló erős immunválasz a 
szervezetben autoimmun reakciók kialakulását váltja ki. (Caplan sy.) Ennek 
következtében: - Rheumatoid arthritis - SLE - Scleroderma alakulhat ki.



Szilikózis-veszélyes fogalkozások

• szén- és ásványbányászat (Magyarországon a pécsi szénmedence)
• alagútépítő, aknakezelő 
• kőfaragó 
• öntödei munkások (öntvénytisztítók, homokfúvók)
• kazántisztítók 
• üvegipar (homályosüveg-készítés), porcelángyártás 
• gumi-, festékipar
• fogtechnikai műhelyek ! 



• Magyarországon a szilikózis felszámolása terén jelentős előrelépést 
jelentett az 5/1987. (VII.22.) IpM-EüM-PM rendelet, mely 1987-től 
3000 műszakban korlátozta az ércbányászok és 4000 műszakban a 
szénbányászok foglalkoztathatóságát.

• 1995: a WHO meghirdette a szilikózis kiküszöbölésének globális 
programját (GPES). 

• Cél: A szilikózis felszámolása 2030-ig.



Azbesztózis

• Progresszív, irreverzíbilis szilikatózisazbesztszálak belégzése okozza
• azbeszt = természetben előforduló szálas szilikátásványok egy 

csoportjának általános elnevezése
• Azbeszt felhasználása: tetőfedőanyagok, padlócsempék, festékek, 

borításokban, textíliákhoz, műanyagok, szigetelőanyagként
• azbeszt felhasználása ma már betiltva
• korábban beépített azbeszt miatt még évtizedekig számolni kell 

azbesztexpozícióval
• asbestosis idült diffúz interstitialis tüdőfibrosis



Krónikus azbesztexpozíció következményei

• jelentős mennyiségű azbesztszál marad vissza a tüdőben
• progresszív, diffúz, interstitialis fibrosis, mellhártyafibrosis
• azbesztexpozicióval összefüggő tüdőrák – gyakran adenocarcinoma
• GI traktus, epehólyag, gégerák  hosszú azbesztexpozíció után
• mesothelioma
• Prevenció. Az azbeszt felhasználása az EU-ban be van tiltva. Az 

azbeszttartalmú épületek bontása az ún. azbesztmentesítés 
szabályainak betartásával történik 

• Magyarországon az azbesztexpozícióban dolgozók rendszeres 
tüdőszűrő-vizsgálata kötelező.



Szénbányász pneumokoniózis
(Coalworkers Pneumoconiosis, CWP)
• Kontinentális álláspont szerint a tüdőben a szénpor okozta maculozus

elváltozás kollagén rostokat nem tartalmaz, így fibrozist nem okoz, 
míg az angol álláspont a szénport is fibrogénnek tartja. 

• A CWP kialakulását befolyásoló tényezők: 
- a szénpor tisztasága ( a 98% széntartalmú antracit-bányák a 
legveszélyesebbek ) 
- a szén vagy meddőkőzet kvarctartalma

• WHO 2002-es becslése szerint, évente 30.000-en halnak meg 
pneumokoniózisban.



Súlyossági fok szerint

• tünetmentes antracózis, amelyben a pigment érzékelhető sejtes 
reakció nélkül felhalmozódik

• a szénbányászok egyszerű pneumoconiosisai, amelyekben a 
makrofágok felhalmozódnak, de kevés vagy semmiféle tüdőműködési 
rendellenesség

• bonyolult pneumoconiosis, vagy progresszív masszív fibrózis, a 
szervfunkció fenyegető csökkenésével.



Szerves porok okozta egészségkárosodás

• Gyulladásos folyamatok
• mezőgazdasági környezetben keletkező állati vagy növényi eredetű porok, ezek 

gombás vagy baktériumos szennyeződései okozzák
• Négy fő formájukat különböztetjük meg:
– Akut gyulladás - az expozícióhoz szorosan kapcsolódó toxikus szindróma, ún. 
toxinláz (organic dust toxic syndrome). Felső légúti irritatív tünetek jellemzik, 
amelyekhez láz társul.
– Gyulladásos bronchoconstrictio -irritatív porok belégzése okozza; kiváltja irritatív
gázok és gőzök belégzése is. Az expozíciót követő néhány órán belül légúti 
obstrukció alakul ki.
–Krónikus bronchitis - hosszabb expozíciót követően jelenik meg; bronchitis, 
amelyhez köhögés, köpetürítés, légúti obstrukció társul.
–Extrinsic allergiásalveolitis - alaptípusa a farmertüdő. Leggyakrabban penészes 
széna okozza.



• A sajtmosók betegségét penészgombák okozzák.
• A bagassosis a penészes cukornáddal dolgozók betegsége.
• A byssinosist a levegőben levő gyapot, len és lágykender pora okozza. 
• Klinikai tünetek. A korai szakaszban a byssinosist a mellkasi szorító érzés jellemzi, 

amely rendszerint a műszak vége felé, valamint a hétvégi pihenés vagy szabadság 
utáni első munkanapon lép fel (ezért hívják hétfői láznak is). Ahogyan a betegség 
progrediál, a mellkasi szorító érzéshez fulladás társul, a tünetek rosszabbodnak, 
és hosszabb ideig megmaradnak. Késői szakaszában a betegség emlékeztet az 
idült bronchitisre és emphysemára.

• Foglalkozási asthma. A munkahelyi környezetben jelen lévő szenzibilizáló
tényezők (por, gőz, gáz stb.) belégzése okozza. 

• Szerves porok okozta megbetegedések prevenciója. A szokásos prevenciós 
stratégiát alkalmazzuk, lehetőség szerint a szokásos sorrendben (műszaki → 
szervezési → egyéni védőeszközös). 

• orvosi prevenciónak (alkalmassági vizsgálatok) különös jelentősége 
• szűrővizsgálatok speciális bővítésekkel (röntgenszűrés, allergiás tesztek)



Tüdőfibrosist okozó porok esetén előzetes munkaköralkalmasági 
vizsgálatoknál indokolt kiegészítő szakvizsgálatok: 
(pl.azbeszt, kristályos kovasav, talkum, keményfémek)

• Célszerv: tüdő 
- légzésfunkciós vizsgálat (minimálisan az IVC, FVC, FEV1) 
- EKG 
- mellkas rtg. (p.a. mellkas felvétel)

• Tüdőfibrózist okozó porexpozícióban nem alkalmazható, például:
-18 év alatti életkor 
- Terhesség, nemrég-szülés, szoptatás, anyatej-adás 
- A légzésfunkció idült károsodása 
- Asthma bronchiale
- Szívbetegségek (billentyűhibák, ISZB, hypertoniás szívbaj) 
- Bármilyen tüdődaganat miatt végzett műtét, vagy kemoterápia utáni 
állapot



Idegentest típusú pneumoconiosisok
• Jellemzők: inert porok hozzák létre, porgóc körül kisfokú 

rostképződés;
- bronchitist, bronchiectasiát okozhatnak
- expozíció megszünésével megáll, regrediál

• Siderosis – vas/acélkohászok, fémcsiszolók, hegesztők betegsége
- Fe-tartalmú por inhalációja
-kevés funkcionális elváltozás, jelentéktelen idegentest-reakció
-sidero-silicosis –kvarc-tartalmú vaspor- súlyosabb !
-bejelentendő!

• Stannosis – ón(oxid)-tartalmú por/gőz
- siderosishoz hasonló, még intenzívebb apró gócos rtg. árnyékok, 
klinikai tünetek nélkül

• Baritosis – bárium-ásványok – kb ugyanez



• Cement-pneumoconiosis
• Talcosis – vizet tartalmazó magnézium-szilikát
• Fapor pneumoconiosis – fák megmunkálása során

-rtg:pneumonitis- foltos árnyék formájában vagy gyorsan progrediáló diffúz 
intersticiális fibrózis
- asthma bronchiale szerű tünetek
-kisfokú lokális izgató hatás

• Grafit-pneumoconiosis
-kristályos szén + 3-10% kvarctartalom
- anthracosis (tiszta grafit), jóprognózisú
- kisfokú tüdőfibrosis

• Keményfémtüdő/ keményfém-pneumoconiosis
- kobalt, tantál, titán, wolfrám tartalmú por
- kórképek:hiperszenzitív pneumonitis, diffúz intersticiális tüdőfibrosis
- bejelentendő és kártalanítandó! 



Forrás 

• https://tudogyogyasz.hu/Media/Download/12737 - hasznos !
• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rXeEXyyS6

3YJ:www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/csaladorv/oktatas/foglalkozas-
orvostan-tanagyag.html%3Fdownload%3D351:feo-kardio-leguti-
foglmegbet-iv-oh-2014-03-24-t+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

• Ádány Róza tankönyv


