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Mở đầu
1.
Hội thảo của WHO về những cơ chế của Chất gây ung thư dạng sợi và Đánh giá chất thay
thế amiăng Chrysotile được tổ chức tại IARC, thành phố Lyon, theo yêu cầu của Ủy ban Đàm phán
Liên chính phủ (INC) cho Công ước Rotterdam về về thủ tục đồng thuận thông báo trước đối với
các hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế (Phụ lục 1). Các chất thay
thế được xem xét trong hội thảo của WHO bao gồm 12 chất thay thế chrysotile do INC lựa chọn để
WHO đánh giá ưu tiên, 2 chất thay thế trong danh mục thứ hai của INC sẽ được đánh giá nếu có đủ
nguồn lực, và 1 chất thay thế khác có dữ liệu đã được trình nộp theo lời kêu gọi dữ liệu đại chúng
cho hội thảo của WHO.
2.
Hội thảo bắt đầu vào ngày 08 tháng 11 và dành hẳn một ngày để nghe bài trình bày chủ yếu
từ các quan sát viên đại diện những lợi ích thương mại, cùng với một số quan sát viên chính phủ và
Ban Thư ký Công ước Rotterdam. Ngoài ra, Ban Thư ký của hội thảo cũng đọc bản trình bày của
một tổ chức lao động. Các quan sát viên được đề nghị đưa ra nhận xét bằng văn bản về dự thảo làm
việc trước hội thảo. Các chuyên gia và quan sát viên được mời không tham gia đánh giá các chất
thay thế (Phần 2 của báo cáo dưới đây) cũng như thỏa thuận chính thức của Phần I. Danh sách
những người tham dự có trong Phụ lục 2.
Phần 1: Các nội dung về phương pháp luận
3.
Hội thảo xem xét (các) phương thức hoạt động của những chất gây ung thư dạng sợi và
những phát triển trong lĩnh vực kể từ báo cáo IARC 1996 nhưng không đánh giá chính thức giai
đoạn gần nhất. Hội thảo thành lập khung đánh giá nguy cơ dựa trên: dữ liệu dịch tễ học (có đủ dữ
liệu xác định chất gây ung thư hay không); dữ liệu trong cơ thể động vật sống (có tìm thấy chất gây
ung thư hay xơ hóa phổi hay không); thông tin về cơ chế (có tồn tại các chỉ số quan trọng cho thấy
chất gây ung thư tồn tại hay không, chẳng hạn như kết quả dương tính đối với nhiễm độc gen trong
các thí nghiệm trong ống nghiệm); và các dữ liệu lý-hóa và độ bền sinh học như xác định liều ở vị
trí mục tiêu và các chỉ số có tiềm năng gây bệnh ung thư. Hội thảo đưa ra kết luận cho từng chỉ số
trong các đoạn sau đây.
4.
Phạm vi hội thảo là đánh giá các dạng sợi của những chất thay thế, nên hội thảo chỉ xem xét
các tác động liên quan đến ung thư, tập trung vào ung thư phổi, ung thư trung biểu mô và xơ hóa
phổi. Ngoài ra, lưu ý các chất thay thế có thể có nhiều ứng dụng khác nhau với nguy cơ phơi nhiễm
khác nhau, kể cả ở dạng nguyên chất hay kết hợp với các chất khác, hội thảo không khởi xướng
đánh giá rủi ro mà chỉ hạn chế nội dung vào đánh giá nguy cơ.
5.
Các nghiên cứu dịch tễ học về các loại sợi khoáng có ưu điểm rõ rệt so với các nghiên cứu
độc học trên người. Những nghiên cứu này cũng có ưu điểm là đã nghiên cứu tác động của phơi
nhiễm trong thực tế ở những nơi có thể giảm thiểu hoặc gia tăng tác động của những phơi nhiễm này
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do nhiều yếu tố khác. Mặc dù có ưu điểm rõ rệt, các nghiên cứu dịch tễ học có hay không đưa ra
được bằng chứng cho thấy rủi ro trong không phải lúc nào cũng gạt đi các phát hiện trái ngược từ
những nghiên cứu độc học. Cần cân nhắc thận trọng cách hiểu những phát hiện đã hoặc không được
chứng minh trên phương diện cả điểm mạnh và điểm yếu của nghiên cứu.
6.
Trong các nghiên cứu trên cơ thể động vật sống, cần coi phản ứng gây ung thư (ung thư
phổi, ung thư trung biểu mô) và các chứng xơ hóa là những tác động chính; sự gia tăng tế bào biểu
mô; và chứng sưng viêm không được coi là những chỉ số quan trọng như nhau đối với nguy cơ cho
sức khỏe con người. Từ những nghiên cứu amiăng, rõ ràng là độ nhạy của những nghiên cứu hô hấp
trên chuột với sợi khoáng gây ra u xơ phổi thấp hơn hẳn so với người. Điều này vẫn đúng khi tác
động liên quan đến nồng độ phơi nhiễm và gánh nặng phổi. Hội thảo bàn về giả thuyết cho rằng
những khác biệt trong độ nhạy có thể do khối lượng phổi lớn hơn và/ hoặc tuổi thọ cao hơn ở người,
tuy nhiên đây vẫn là câu hỏi mở như liệu độ nhạy khác biệt này có còn tồn tại nếu cá thể hoặc các tế
bào của chuột hoặc người được lấy làm cơ sở so sánh. Khi so sánh, kiểm tra các sợi bằng cách tiêm
vào màng bụng là một thí nghiệm hiệu quả và có độ nhạy cao, tránh được các hiệu ứng nhiễu bụi
dạng hạt.
7.
Có thể đánh giá khả năng nhiễm độc gen trong các hệ thống thí nghiệm thông qua các xét
nghiệm trong ống nghiệm vô bào, các thí nghiệm trong ống nghiệm nuôi cấy tế bào, và thông qua
các nghiên cứu trên cơ thể sống, thường ở chuột nhắt hoặc chuột đồng. Về mặt lý thuyết, sợi có thể
tác động vào tất cả các giai đoạn phát triển của khối u. Tuy nhiên, trong những tương tác này, các thí
nghiệm nhiễm độc gen trong ống nghiệm chủ yếu cho thấy những tác động nhiễm độc gen có liên
quan đến những giai đoạn đầu tiên hình thành khối u. Trong các thí nghiệm nhiễm độc gen thường
sử dụng, không phát hiện thấy những tác động liên quan đến độ bền sinh học của sợi (như "thực bào
thất vọng" liên tục) và nhiễm độc gen thứ phát sinh từ các loài ôxy phản ứng và các loài nitơ phản
ứng và giải phóng tác nhân phân bào do các đại thực bào và các tế bào viêm. Do đó, kết quả âm tính
cho thấy thiếu nhiễm độc gen sơ cấp, nhưng không loại trừ những tác động đối với các giai đoạn sau
của chất gây ung thư. Không xác định được một sợi hoàn toàn trơ có thể sử dụng như một kiểm soát
âm tính trong xét nghiệm trên.
8.
Thành phần hóa học của các chất thay thế là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc
và các đặc tính tính lý-hóa, chẳng hạn như diện tích bề mặt, phản ứng bề mặt, độ tan, v.v. Cần chú ý
đến không chỉ các thành phần hóa học của sợi, các yếu tố chính và yếu tố vết, mà còn đến cả các tạp
chất hoặc các yếu tố đi kèm, bao gồm cả sự hình thành. Thế hệ gốc tự do có nguồn gốc sợi góp phần
phá hủy và gây đột biến DNA. Các đặc tính bề mặt cũng là yếu tố quyết định trong phản ứng viêm.
Liên quan đến kích cỡ và độ lắng của sợi, có thể giả định rằng có tồn tại một biến liên tục trong khả
năng gây ung thư của sợi có thể hít vào tỷ lệ thuận với chiều dà sợii. Độ bền sinh học của một sợi
làm tăng gánh nặng mô, và do đó, có thể làm tăng độc tính của sợi (nếu có). Đối với sợi bông thủy
tinh, có bằng chứng trên động vật về khả năng gây ung thư gia tăng cùng với độ bền sinh học. Tuy
nhiên, điều này đã không được chứng minh với các loại sợi khác.
9.
Đối với tất cả các loại sợi, phải là các loại sợi có thể hít vào thì mới đặt ra một mối nguy
hiểm đáng kể. Chủ yếu xác định đặc điểm có thể hít vào của sợi bằng đường kính và trọng lượng
riêng, do đó với một đường kính sợi cho trước, trọng lượng riêng càng cao thì khả năng hít vào càng
thấp (lưu ý trọng lượng riêng của hầu hết các sợi hữu cơ đều thấp hơn trọng lượng riêng của các sợi
vô cơ).
Phần 2: Đánh giá nguy cơ
10.
Hội thảo quyết định nhóm các chất thay thế theo các khoảng nguy cơ cao, trung bình và
thấp. Tuy nhiên, đối với một số chất thay thế, không đủ thông tin để đưa ra kết luận về nguy cơ và

Page 2 of 4

31 January 2006

trong trường hợp này, hội thảo phân loại nguy cơ là không xác định (loại không thể so sánh với các
nhóm khác). Các nhóm nguy cơ cao, trung bình và thấp cần được cân nhắc theo mối tương quan với
nhau, không tham chiếu đến các tiêu chí hoặc định nghĩa chính thức. Đối với chi tiết của từng chất,
người đọc có thể tham khảo báo cáo của toàn bộ hội thảo (sẽ được công bố sau hội thảo). Quan
trọng là phải lưu ý đối với mỗi chất thay thế, kích cỡ sợi trong các sản phẩm thương mại có thể khác
nhau và hội thảo không đánh giá sự khác biệt này. Các chất thay thế được liệt kê dưới đây theo bảng
chữ cái.
11.
Para-Aramid giải phóng những sợi có thể hít vào với kích cỡ tương tự như các sợi gây ung
thư đã biết. Các sợi p-Aramid là nguyên nhân gây ra các tác động lên phổi trong các nghiên cứu hô
hấp trên động vật. Đã ghi nhận độ bền sinh học. Hội thảo đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe con
người ở mức trung bình.
12.
Hầu hết các trầm tích tự nhiên chứa các sợi attapulgite có chiều dài <5 µm và tại nơi làm
việc, chiều dài sợi trung bình nhỏ hơn 0,4 µm. Nguy cơ từ việc tiếp xúc với attapulgite có thể hít vào
có chiều hướng cao hơn ở sợi dài, thấp hơn ở sợi ngắn. Đánh giá này chủ yếu dựa trên những phát
hiện trong các thí nghiệm cho động vật hít vào trong một thời gian dài, trong những thí nghiệm này,
đã thấy khối u với sợi dài; trong các nghiên cứu, không thấy khối u với sợi ngắn.
13.
Đường kính danh định của các sợi các bon dao động trong khoảng từ 5 đến 15 µm. Phơi
nhiễm tại nơi làm việc trong sản xuất và chế biến đa số là với các sợi không hít thở được. Hội thảo
cân nhắc nguy cơ thấp trong phơi nhiễm hô hấp với những sợi này.
14.
Đa số các sợi xen-lu-lô đều không thể hít vào; nên nguy cơ với những sợi này thấp. Đối với
những sợi có thể hít vào, dữ liệu có sẵn không đủ để đánh giá nguy cơ; do đó, nguy cơ là không xác
định.
15.
Kích cỡ các sợi tinh thể graphite cho thấy khả năng hít vào cao và những sợi này có một
nửa thời gian dài trong phổi. Tuy nhiên, không có thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào, nguy cơ phơi
nhiễm do hít vào được coi là không xác định.
16.
Các sợi tinh thể ma-giê sun-phát không gây ra các khối u trong các nghiên cứu hít vào hạn
chế và nghiên cứu tiêm khí quản, đều âm tính trong các thí nghiệm ngắn hạn hạn chế, và bị đào thải
khỏi phổi rất nhanh. Nội dung thảo luận là liệu nên nhóm nguy cơ vào mục thấp hay không xác định
trên cơ sở dữ liệu có sẵn và trong thời gian có sẵn, nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.
17.
Đối với các loại sợi polyethylene, polyvinyl chloride, và polyvinyl alcohol có thể hít vào,
không đủ dữ liệu để phân loại nguy cơ và do đó, nhóm làm việc coi nguy cơ là không xác định.
18.
Trong các cơ sở sản xuất sợi polypropylene, xảy ra tiếp xúc với sợi có thể hít phải. Sau khi
tiêm trong khí quản, sợi polypropylene có thể hít phải có độ bền sinh học cao, tuy nhiên không có
trường hợp xơ hóa nào được báo cáo trong một nghiên cứu cận mãn tính trên động vật. Tuy nhiên,
dữ liệu rất ít và tiềm năng gây nguy hiểm cho sức khỏe con người được coi là không xác định.
19.
Hội thảo cho rằng sợi kali octatitanate có khả năng hít vào có khả năng gây nguy cơ cao cho
con người sau khi hít phải. Tại nơi làm việc, có tiếp xúc với những sợi có thể hít vào. Có một tỷ lệ
mắc u trung biểu mô cao và một phần phụ thuộc vào liều khi tiêm vào màng bụng ở hai loài (tỷ lệ
mắc bệnh cao cho thấy hiệu lực cao). Có bằng chứng nhiễm độc gen. Đã ghi nhận độ bền sinh học.
20.
Sợi bông thủy tinh len (bao gồm len thuỷ tinh / sợi thủy tinh, len khoáng, silicat thủy tinh
đặc biệt và sợi gốm chịu nhiệt) chứa các sợi có thể hít vào. Đối với các loại sợi này, các yếu tố quan
trọng quyết định nguy cơ là độ bền sinh học, kích cỡ sợi và đặc tính hóa / lý. Ghi nhận rằng dữ liệu
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dịch tễ học có sẵn không nhiều thông tin, do tiếp xúc hỗn hợp (sợi thủy tinh) hay hạn chế thiết kế
khác. Dựa trên các nghiên cứu tiếp xúc với đường hô hấp, nghiên cứu tiêm màng bụng và các
nghiên cứu độ bền sinh học, có thể kết luận rằng nguy cơ gây ung thư có thể thay đổi từ cao xuống
thấp, trong đó các sợi có độ bền sinh học thì có nguy cơ cao và các sợi không có độ bền sinh học thì
nguy cơ thấp.
21.
Wollastonite (quặng si-li-cát can-xi trắng xám) tự nhiên chứa sợi có thể hít vào. Tại nơi làm
việc, chủ yếu là tiếp xúc với sợi ngắn. Trong các nghiên cứu mãn tính, wollastonite không gây ra các
khối u sau khi tiêm màng bụng ở động vật. Tuy nhiên, các mẫu wollastonite đang hoạt động trong
các nghiên cứu nhiễm độc gen khác nhau. Sau khi xem xét sự khác biệt rõ ràng này, có thể kết luận
rằng nguy cơ thấp.
22.
Trong một nghiên cứu hạn chế với cấy trong màng bụng, xonotlite không gây ra các khối u.
Sau khi tiêm trong khí quản trong một nghiên cứu mãn tính, không thấy phản ứng viêm hoặc xơ
phổi. Thành phần hóa học của xonotlite tương tự wollastonite, nhưng nó nhanh chóng bị đào thải
khỏi phổi hơn loại. Hội thảo đánh giá nguy cơ với sức khỏe con người thấp.
Thông tin bổ sung
Toàn bộ báo cáo của hội thảo này sẽ được công bố sau khi chỉnh sửa về mặt khoa học và ngôn ngữ.

Page 4 of 4

Ban Thư ký Công ước Rotterdam về về thủ tục đồng thuận
thông báo trước đối với các hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật
nguy hại trong thương mại quốc tế
Ban Bảo vệ Cây trồng
Phòng Sản xuất và Bảo vệ Cây trồng
Tổ chức Nông Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

UNEP

Hóa chất Chương trình Môi trường Liên Hiệp
Quốc (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones CH -1219
Châtelaine, Geneva, Switzerland
Tel: (+41 22) 917 8183
Fax: (+41 22) 797 3460 Email: pic@unep.ch

Tel: (+39 06) 5705 3441
Fax: (+39 06) 5705 6347 Email: pic@fao.org

Geneva, ngày 25/03/2004
Chủ đề: Amiăng Chrysotile – Đánh giá các chất thay thế.

Kính gửi: Tiến sỹ T. Meredith
Điều phối viên
IPCS / Tổ chức Y tế Thế giới CH-1211 Geneva 27 –Thụy Sỹ
Đồng kính gửi Bà Carolyn Vickers
Tôi muốn nhắc đến đề nghị tại phiên họp thứ mười của Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ
gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới về việc thực hiện đánh giá các chất thay thế amiăng chrysotile. Tại cuộc
họp này, WHO đồng ý rằng có thể thực hiện một đánh giá như vậy tuy nhiên vẫn yêu cầu phiên họp thứ
năm của Ủy ban Rà soát Hóa chất Lâm thời của Công ước Rotterdam xem xét những chất thay thế do
các chính phủ đề xuất và thiết lập rủi ro ưu tiên. Ủy ban Rà soát Hóa chất Lâm thời đã đánh giá những
chất thay thế do các chính phủ đề xuất và lập một danh mục ưu tiên để WHO cân nhắc. Ủy ban này
cũng lập một danh mục các chất thay thế bổ sung đã được ưu tiên.
Những chất thay thế này được nêu rõ trong tài liệu đính kèm, hay còn là một đoạn trích từ
báo cáo của Ủy ban Rà soát Hóa chất Lâm thời. Do đó, tôi đề nghị WHO tiếp tục công tác đánh giá như
đã đồng ý đối với các chất được đề xuất thay thế cho amiăng chrysotile. Nếu có thể, tôi sẽ vô cùng cảm
kích khi phiên họp thứ mười một của Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ nhận được bản cập nhật tiến độ
đánh giá.
Nếu có bất kỳ câu hỏi về vấn đề này, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,

James B Willis
Thư ký Điều hành
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Phụ lục I
Báo cáo nhóm trung gian hòa giải về chrysotile

1. Nhóm trung gian hòa giải xem xét danh sách các chất thay thế cho amiăng chrysotile do các
Chính phủ đề xuất lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đánh giá. WHO cho biết họ hoan nghênh
những chỉ dẫn của nhóm về những chất thay thế quan trọng do các Chính phủ sử dụng.
2. Danh sách này ban đầu được ưu tiên làm cơ sở cho một số Chính phủ đã ban hành các chất đó.
Cũng đánh giá thông tin về những chất đã từng được đánh giá trong những báo cáo tiêu chí sức khỏe
môi trường của IPCS. Khi có thể, cân nhắc hiểu biết của nhóm về những ứng dụng quan trọng.
3. Nhóm các chất đầu tiên được liệt kê trên cơ sở ưu tiên, theo thứ tự nhóm trung gian hòa giải
mong muốn WHO xem xét trước. Nhóm các chất thứ hai, chỉ do một nước đề xuất, chưa qua
đánh giá nào trước đây của WHO và có thể được xem xét nếu nguồn lực cho phép.
Nhóm 1: Các chất xác định và ưu tiên để WHO đánh giá

Các sợi Aramid và sợi tương đương aramid
Sợi thủy tinh (sợi thủy tinh, bông thủy tinh)
Các-bon/graphite
Sợi gốm
Quặng silicate canxi
Sợi Xen lu lô
Len khoáng (len đá, len xỉ)
Sợi cồn polyvinyl (PVA)
Sợi Polypropylene
Sợi Polyvinyl chloride (PVC)
Attapulgite
Sợi Polyethylene
Nhóm 2: Các chất đã xác định thay thế cho chrysotile, sẽ đánh giá nếu nguồn lực cho phép

Silicate nhôm, tinh thể ma giê sun-phát gốc, khoáng erionite, sắt non, mica, phốt-phát, polyacryl
nitryl, chất dẻo polytetrafluoroethylene, tinh thể potassium titanate, bán kim loại, silicon
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Tổ chức Y tế Thế giới
Hội thảo của WHO về những cơ chế của Chất gây ung thư dạng sợi và Đánh giá chất thay thế
amiăng chrysotile
Lyon, 8-12/11/2005
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ty sản xuất bông thủy tinh, len đá, hoặc sợi gốm.
5

Tư vấn cho cho một hãng luật đại diện cho tập đoàn có lợi ích từ

Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
(BAuA)

amiăng. Nhận hỗ trợ nghiên cứu từ Liên minh Sợi gốm chịu lửa, Hiệp
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GHI CHÚ: Không liệt kê những đối tượng có lợi ích thiểu số.

Ví dụ cổ đông thiểu số bao gồm cổ phiếu tổng cộng có giá trị không
quá 10 000 đô la Mỹ, những khoản tài trợ nghiên cứu cung cấp không
quá 5% ngân sách nghiên cứu của đơn vị, và những đối tượng chỉ tư
vấn và tham gia góp ý, về những vấn đề không liên quan đến tòa án
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thường. Tất cả những đối tượng tư vấn hoặc góp ý về các vấn đề trước
tòa hoặc cơ quan chính phủ được liệt kê là đối tượng có lợi ích đa số.
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Tư vấn cho một hãng luật đại diện cho tập đoàn có lợi ích từ amiăng.
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ống xi măng chrysotile.
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