3. esitelmä:
Muodostavatko nanomateriaalit
työntekijälle työterveys- ja
turvallisuusriskin?

www.nanodiode.eu

Toistaiseksi havaitut
terveysvaikutukset
• Nanomateriaalit voivat hengitettyinä tunkeutua
syvemmälle ihmiselimistöön ja jopa kulkeutua
verenkiertoon ja sitä kautta muihin elimiin
• Joillakin nanomateriaaleilla (hiilinanoputket,
MWCNT) on havaittu olevan asbestin kaltaisia
vaikutuksia
• Nanomateriaaleihin liittyvistä vaaroista (ihmisille ja
ympäristölle) ei ole riittävästi tietoa
• Emme kuitenkaan voi yleistää samoihin tai
vastaaviin materiaaleihin liittyviä tietojamme
koskemaan nanomateriaaleja, sillä toksikologit
eivät ole vielä havainneet “uusia”,
nanomateriaaleihin liittyviä terveysvaikutuksia, joita
on havaittu muilla vaarallisilla aineilla.
• Myrkyllisyys voi riippua nanomateriaalin koosta,
muodosta, pintajännityksestä, iästä ja vastaavista
tekijöistä. Kaikkien mahdollisten muuttujien
testaaminen veisi vuosia ja olisi kallista.
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Viitteet ja kuvia: Mitä työntekijöiden pitää tietää
nanomateriaaliteknologiasta
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials

Varotoimet ensisijaisena
ratkaisuna
• Koska nanomateriaaleihin liittyviä vaaroja ei
tunneta, paras lähestymistapa on ehkäistä
työntekijöiden altistusta
• Nanohiukkaset voivat
päästä elimistöön
kolmea reittiä:
hengityksen,
imeytymisen ja
nielemisen kautta

Lähteet: Colvin, V.L., “The Potential
Environmental Impact of Engineered
Nanomaterials,” in Asmatulu, R. “Toxicity of
Nanomaterials and Recent Developments in
Lung Disease“
http://www.intechopen.com/books/bronchitis/
toxicity-of-nanomaterials-and-recentdevelopments-in-lung-disease
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Altistumistavat
HENGITYS
•
•
•

Tärkein altistusreitti on hengitys, koska se on tiivein ja tuottaa vahvimman
vaikutuksen
Ilmassa olevat nanomateriaalit voivat hengitettyinä kertyä keuhkojen eri osiin
Hengitettyinä nanomateriaalit voivat verenkierron kautta kulkeutua muihin elimiin
ja imusuonistoon (myös altistuksessa hajukäämin tai -hermon kautta)

IMEYTYMINEN
•
•

•
•

Imeytymistä on tutkittu vähemmän kuin hengitystä
Tutkimusten tulokset vaihtelevat:
– vain vähäistä tai ei lainkaan tunkeutumista ihon pintakerrosten läpi
– Tunkeutumista pingottuneen, vahingoittuneen tai sairaan ihon läpi
– Tunkeutumista terveen ihon läpi 8–24 tunnissa
Myös silmät ovat altistumisreitti
Ihotutkimukset perustuvat lyhytkestoisiin yksittäisiin altistuksiin

NIELEMINEN
•
•
•

Saattaa esiintyä hengitysaltistuksen jälkeen, jos limaa
nousee hengitysteistä ja se niellään
Heikot työkäytännöt saattavat johtaa siirtymiseen kädestä
suuhun (esim. syöminen tai tupakointi työkohteessa)
Nieltyinä nanohiukkaset kulkeutuvat muihin elimiin
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Lähteet:
What Workers Need to Know about
Nanomaterial Toxicology
https://nanohub.org/groups/gng/
training_materials

Altistumiseen liittyvät huolenaiheet
Nanomateriaalien testauksen vaikutukset:
• syövät, mm. mesoteliooma
• Nopeasti etenevä ja pysyvä keuhkofibroosi
• Sydämen toimintahäiriö
• Kulkeutuu hajuhermon, keuhkojen ja ihon kautta
muihin elimiin (esim. aivoihin, sydämeen,
maksaan, suolistoon, imusuonistoon)
• Vaikuttaa solujen muotoon ja rakenteeseen,
vahingoittaa solukalvoja
• Aiheuttaa ärsytystä (esim. hengitysvaikeuksia)
• DNA- ja maksavauriot
Lähteet: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials
Kuvat:
http://science.howstuffworks.com/nanotechnology5.htm
Suunniteltujen nanomateriaalein parissa työskentelyä
tutkimuslaboratorioissa koskevat yleiset turvakäytännönt (
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-147/pdfs/2012-147.pdf)
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Nanoluokan reaktiivisuutta
• Nanomateriaalien pinta-ala on huomattavasti suurempi kuin massaltaan vastaavien
muiden materiaalien. Siksi suurempi määrä materiaalia pääsee kosketuksiin
ympäröivien materiaalien kanssa, mikä kasvattaa reaktiivisuutta.
• Esimerkki: Kiinteässä 1 cm³:n kuutiossa materiaalia on 6 cm²:n pinta-ala, mikä vastaa
noin puolikasta purukumilevyä. Kun sama 1 cm³:n kuutio täytetään 1 nanometrin
kuutioilla (jokaisen pinta-ala on 6 nm²), pinta-ala vastaa 6 000 neliömetriä, mikä on
hieman nelirataista olympiauima-allasta suurempi ala.
• Nanomateriaalien suurempi reaktiivisuus tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon
tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin (uusi toiminnallisuus, energiatehokkuus), mutta
reaktiivisuus koskee myös biologisia prosesseja (ihmiselimistöä), ja tiedämme, että
nanomateriaalit voivat kulkeutua hengityksen kautta muualle elimistöön.

Lähde ja kuva:
http://www.nano.gov/nanotech-101/special
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Nanomateriaaleille altistumiseen
liittyvät riskit
• Taulukossa on
yhteenveto EU:n
kemikaaleihin liittyvän
työsuojelulainsäädännö
n mukaisesti
arvioiduista riskeistä
sekä vaarallisiin
kemikaaleihin liittyvistä
riskitekijöistä
• Punaisella merkittyihin
riskitekijöihin tulee
kiinnittää erityistä
huomiota
nanomateriaaleihin
liittyvää riskikartoitusta
työpaikalla tehtäessä
Lähde ja kuva: DG Employment, 2014,
Guidance on the protection of the health and
safety of workers from the potential risks
related to nanomaterials at work: Guidance
for employers and health and safety
practitioners
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Työntekijöiden mahdollinen
altistuminen elinkaaren aikana
•

•

Työntekijät voivat altistua
nanomateriaaleille koko tuotteen
elinkaaren aikana:
nanomateriaalin valmistuksen
aikana, nanomateriaalia
sisältävän tuotteen
valmistuksen aikana, tuotteen
käytön aikana (esim. työstämisen
aikana) ja tuotteen hävittämisen
aikana (tuotteen kierrätyksen,
polttamisen tai hävittämisen
aikana)
Näistä vaiheista eninten on
arvioitu nanomateriaalien
tuotantoa työntekijöiden
altistumisen kannalta

Kuva:
http://www.nanotortlaw.com/2013/08/12/nanoparticle-wastetreatment-concerns-evaluated-in-a-new-study/

ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus
29.–30.4.2015 Kööpenhamina (Tanska)

