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A GYERMEKEKET IS MÉRGEZI A HÁZTARTÁSI ROVARIRTÓ 
Francia vizsgálatok szerint a háztartási rovarirtó szerek terhesség alatti használata 
jelentősen növeli a születendő gyermekek későbbi daganatos megbetegedésének 
valószínűségét.  
 

A BENNÜNK LÉVŐ GYOMIRTÓ 
Amerikai kutatások szerint a korábbi vizsgálatok során jelentősen alábecsülték az 
EU-ban 2004-től betiltott atrazin szervezetünkbe kerülő mennyiségét. 
 

MEGSZÜLETTEK A REACH ELJÁRÁSI DÍJAK 
Az unió tagállamainak képviselői megállapodtak az új vegyianyag-szabályozáshoz 
kapcsolódó eljárások hatósági árairól. 
 

VAJON LESZ-E UNOKÁNK? 
A nők szervezetébe kerülő egyes káros vegyi anyagok hatására a születendő gyer-
mekek felnőttként termékenységi nehézségekkel szembesülhetnek. 
 

A KOMPAKT FÉNYCSÖVEK VESZÉLYE 
Az energiatakarékos kompakt fénycsövek higanytartalma környezetkárosodást 
okozhat, sőt egyes kutatók szerint az egészségünket is veszélyezteti. 
 

BIOTEJJEL AZ EKCÉMA MEGELŐZÉSÉÉRT 
Egy brit vizsgálat szerint a biotejtermékek fogyasztása mérsékelheti a gyermekek 
ekcémás megbetegedéseinek számát. 
 

HOGY TUDHASSUNK RÓLA 
Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága arról szavazott, hogyan lehet pon-
tos információkat adni a lakosságnak a mezőgazdasági vegyszerhasználatról. 



A GYERMEKEKET IS MÉRGEZI A HÁZTARTÁSI ROVARIRTÓ 

Már korábbi tanulmányokban is felmerült, hogy a háztartási rovarirtó szerek használata 
hozzájárulhat a gyermekek leggyakoribb daganatos megbetegedéseinek (leukémia, 
limfóma) kialakulásához. Egy francia vizsgálat szerint azoknál a gyermekeknél, akiknek 
édesanyja a terhesség során ilyen rovarirtó szereket használt, kétszeres valószínűséggel 
alakul ki leukémia (AL) és non-Hodgkin limfóma (NHL). (Amely betegségek általános ki-
alakulási valószínűsége a gyermekeknél évi néhány ezred százalék.) 
A kutatók 1060 daganatos és 1681 egészséges gyermek környezeti adatait elemezték. A 
vizsgálatba igyekeztek minél több beteg gyermeket bevonni, a kontrolcsoportot a beteg 
gyermekek kor és nem szerinti eloszlásának megfelelően állították össze. A vizsgálatok 
kiértékelése során figyelembe vettek egyéb tényezőket is (családi daganatos megbetege-
dések száma, szoptatás). A gyermekek daganatos megbetegedésének számát összeve-
tették a háztartási rovarirtóknak, a háziállatok bolhairtóinak és a kerti növényvédő szerek-
nek az anya terhessége alatti felhasználási gyakoriságával. 
A beteg gyermekek szüleinek több mint 50 százaléka legalább egy alkalommal használt 
rovarirtókat a terhesség során, míg az egészséges gyermekek családjában 40 százalék 
alatt volt ez az arány. Ha az édesanya maga használta ezeket a szereket, az 2,1-
szeresére, illetve 1,8-szorosára növelte a betegségek (AL, NHL) kialakulásának valószí-
nűségét. Az egyes betegségtípusok más-más arányban növekedtek a permetezés hatásá-
ra, és itt is számított, hogy melyik szülő használta a készítményt. 
A rovarirtó szerek használata miatt jelentkező kockázat a gyermekek növekedésével sem 
csökkent. 

(Environmental Health Perspectives) 

A BENNÜNK LÉVŐ GYOMIRTÓ 

Az amerikai Egészségvédelmi Központ (Centers for Disease Control, CDC) vizsgálatai 
szerint a korábban alkalmazott vizsgálati módszerekkel jelentősen alábecsülték a szerve-
zetünkbe kerülő atrazinnak (gyomirtó szer) és származékainak mennyiségét. A kutatók 
szerint a korábbi módszerek figyelmen kívül hagyták az expozíciós lehetőségek egy ré-
szét. 
A vizsgálatok során 24 ember vizeletmintáját elemezték megmérve az atrazin 9 bomlás-
termékének koncentrációját. A felmérésben a résztvevőket a gyomirtónak való kitettség 
mértéke alapján csoportokba osztották: a gyomirtóval közvetlenül érintkezők (a), munkájuk 
során a méreggel nem találkozók, de akikben az előzetes vizsgálatok alapján kimutatható 
volt az anyag bomlásterméke (b), és azok, akiknél nem tudtak expozícióról. 
Az egyes mintákban igen változatos koncentrációkat mértek, a különféle metabolitok ará-
nya jelentősen eltért az egyes vizsgálati csoportokban. A leggyakrabban kimutatott bom-
lástermék a diamino-klór-triazin volt, melyet a csoportok 51 (a), 28 (b), illetve 77 (c) száza-
lékából lehetett kimutatni. Az atrazin jelenlétének vizsgálatára korábban használt atrazin-
merkapturát (AM) viszont csak a minták 12 (a), 6 (b), illetve 2 (c) százalékában volt kimu-
tatható. A kutatók szerint a metabolitok arányának jelentős variabilitása nem teszi lehető-
vé, hogy 1-1 bomlástermék jelenlétének vizsgálatából következtetni lehessen a kitettség 
mértékére. 

http://www.ehponline.org/members/2007/10596/10596.html


Tehát ha csak az AM jelenlétét elemzik a gyomirtót használók körében, akkor lényegesen 
kisebb expozíciókat becsülnek. Korábbi, az AM jelenlétén alapuló vizsgálatok a szennyező 
anyag általános környezeti jelenléte ellenére csak az amerikai lakosság mintegy 5 száza-
lékánál mutatták ki az atrazin jelenlétét. Az AM aránya feltehetően azért alacsony a csak 
környezeti expozíciónak kitett személyeknél, mivel az a környezetben vegyi átalakuláson 
megy keresztül. 
Az atrazint hazánkban is széleskörűen alkalmazták elsősorban a kukorica gyomszabályo-
zásához. A felhasználást a hatóanyag nélkülözhetetlen mivolta miatt még az általános 
uniós betiltás (2004) után is évekig (2007 decemberéig) folytatták. Hazánk talajvizeinek 
jelentős részében kimutatható a hatóanyag, amelynek lebomlási ideje ráadásul igen lassú. 
A hatóanyag egészségügyi hatásai alapján lehetséges rákkeltő és immunmoduláns. 

(Environmental Health News) 

MEGSZÜLETTEK A REACH ELJÁRÁSI DÍJAK 

Az uniós kormányok képviselői elfogadták az új vegyianyag-szabályozás (REACH) egyes 
eljárásaiért a vegyipari szereplőkre kivetett díjak nagyságát. A díjat a bejegyzéshez, illetve 
az engedélyezéshez szükséges adatok benyújtásakor, a bejegyzés módosításakor és a 
hatóság döntéseinek fellebbezésekor kell befizetni az Európai Vegyi Anyag Ügynökségnek 
(Echa). A kisebb vállalatok jelentős kedvezményt kapnak. 
A decemberi ülésen a résztvevők szinte teljes mértékben elfogadták az Európai Bizottság 
javaslatát, így a bejegyzés és engedélyezés költsége a korábbi tervekkel azonos lett, a 
fellebbezés díja kismértékben emelkedett, viszont a bejegyzési dokumentumokra vonatko-
zott módosítási kérelmek díja csökkent. A bejegyzési díj 10 tonnás felhasználás  alatt 
1600 euró, míg 1000 tonna felett 31000 euró lesz. A különféle díjakat az Echa működésé-
nek finanszírozására fogják fordítani. A díjak nagyságát legkésőbb 2013-ban kell majd fe-
lülvizsgálni. 

(ENDS Europe DAILY 2448, 12/12/07) 

VAJON LESZ-E UNOKÁNK? 

Amerikai kutatók szerint a terhességük előtt káros vegyi anyagok hatásának kitett nőknek 
a gyermekei termékenysége alacsonyabb lesz a várhatónál.  
A kutatók állatkísérletek során bizonyították, hogy a policiklikus aromás szénhidrogén 
(PAH) anyagoknak kitett fiatal nőstény egerek utódainak petefészkében mintegy 
65 százalékkal kevesebb petesejt alakul ki. 
Az emberek esetében ez hozzájárulhat a menopauza korai kialakulásához, ami nem csak 
a termékeny életszakasz rövidülését okozhatja, hanem a hormonális változások miatt hoz-
zájárulhat egyes betegségek kialakulásához (például csontritkulás, depresszió, szív- és 
érrendszeri problémák). 
A PAH-anyagok – sok más szennyezőhöz hasonlóan – a szervezet zsírszövetében elrak-
tározódnak, majd a magzat fejlődésekor, illetve szoptatáskor jelentős részben átkerülnek a 
gyermek szervezetébe. 
A PAH-ok világviszonylatban jelentősen elterjedt rákkeltő környezetszennyező anyagok. 
Ez a szennyező elsősorban az égés (például cigaretta, kipufogógáz) során keletkezik. 

(ScienceDaily) 

http://www.environmentalhealthnews.org/newscience/2007/2007-1126barretal.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071121172259.htm


A KOMPAKT FÉNYCSÖVEK VESZÉLYE 

A brit környezetvédelmi hivatal felhívta a gyártók figyelmét arra, hogy több információt 
hozzanak nyilvánosságra az energiatakarékos égők egészségügyi és környezeti hatásai-
ról, mivel azok igen mérgező higanyt tartalmaznak. A hivatal figyelmeztető címkét helyez-
tetne el az égők csomagolásán, amely tájékoztatja a vásárlókat az esetleges egészség-
ügyi kockázatokról, valamint ismerteti, hogy törött villanykörtéket hogyan lehet biztonságo-
san feltakarítani. 
Az eltört kompakt fénycsövekből higany kerül a levegőbe, mely egyes vélemények szerint 
olyan kevés, hogy nem jelent reális veszélyt. Egyes kutatók szerint legalább 5 ilyen égő-
nek kell összetörnie egy kis szobában, hogy az egészségügyi kockázatot jelentsen. A brit 
Környezetvédelmi Minisztérium viszont azt javasolja, hogy azt a helyiséget, amelyben ösz-
szetört egy energiatakarékos égő 15 percre ki kell üríteni. A képződött szilánkokat nem 
szabad porszívóval összegyűjteni, mivel ez szétszórná a higanyrészecskéket a levegőben, 
és higany másik része a kommunális hulladékba kerülne. A biztonság érdekében a dara-
bokat műanyagkesztyűvel zárt zacskóba kell helyezni. A környezet védelme érdekében a 
kiégett körtéket is veszélyes hulladékként kell kezelni, ezeket a hulladékudvarokon esetleg 
lakossági veszélyeshulladék-gyűjtő akciók során lehet leadni. 
A Greenpeace adatai szerint a kompakt fénycsövek használatával összességében keve-
sebb higany kerül a légkörbe, így további terjedésükért kellene kampányolni. 
Egy átlagos energiatakarékos izzóban 4-8 mg higany található (egyes régebbi modellek 
még 100 mg-ot tartalmaztak), ami egy felnőtt számára a „hivatalos” elfogadható napi bevi-
tel értékénél kisebb, de mivel súlyosan mérgező, bioakkumulatív anyagról van szó a legki-
sebb mennyiség szervezetbe kerülését is el kell kerülni. 
A higanytartalom mellett egyes energiatakarékos izzók bőrirritációt is okozhatnak. Egész-
ségvédő szervezetek szerint a migrén és az epilepszia kialakulásának esélye is növekszik 
ilyen termékek használata esetén. 

 (SG.hu, Greenfo) 

BIOTEJJEL AZ EKCÉMA MEGELŐZÉSÉÉRT 

Brit vizsgálatok szerint azok a csecsemők, akiknek édesanyja biotejtermékeket fogyasztott 
a terhesség során, és később ők is ilyen ételt kaptak, 36 százalékkal kisebb valószínűség-
gel szenvedtek ekcémától, mint a konvencionális tejtermékeket fogyasztó társaik. Ez az 
első tanulmány, mely egyértelműen kimutatta, hogy az ökológiai módszerekkel előállított 
ételek kedvezően befolyásolják egészségi állapotunkat. 
A kutatók feltételezése szerint a pozitív hatásért a környezetbarát módon tartott kérődzök 
termékeinek magas egészségvédő hatású konjugált linolsavtartalma felelős. 

 (Health and Environment Alliance) 

HOGY TUDHASSUNK RÓLA 

Karácsony előtti utolsó szavazásán az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága 
arról voksolt, hogyan lehet pontos információkat adni a lakosságnak a mezőgazdasági 
vegyszerhasználatról. Hegyi Gyula, a bizottság magyar tagja számos módosító indítványt 
nyújtott be, melyek nagy részét elfogadták. Többek között azokat, amelyek javasolják, 

http://www.sg.hu/cikkek/57286
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=17508&PHPSESSID=6c066d6f988762489c9d2e922a072142
http://www.env-health.org/a/2719


hogy a biocidok, azaz a szúnyogok vagy egyéb állatok (például patkány) irtásra felhasznált 
vegyszerek felhasználási adatai is a statisztikák részei legyenek, mivel jellemzően ugyan-
azon anyagokról van szó. A magyar képviselő érvelése szerint folyóinknak, tavainknak tel-
jesen mindegy, hogy a beléjük került mérgező anyagot milyen célból használták. 
Hegyi Gyula aggasztónak tartja, hogy hazánkban évente közel 20 ezer tonna növényvédő 
szert használnak fel. 2006-ban a bébiételek közel 20 százaléka tartalmazott kimutatható 
mennyiségű növényvédő szer maradékot. Az új irányelv szerint egy új európai adatbázist 
kell létrehozni 2015-ig a növényvédő szer használatról. A plenáris szavazás jövő február-
ban várható. 
A Tagállamok minisztereinek javaslata hangsúlyozza, hogy mezőgazdasági permetezés-
kor és szúnyogirtáskor is kellően nagy, biztonságos távolságot kell tartani lakott területek-
től. A növényvédő vegyszerekről szóló jogszabályokat várhatóan jövőre fogadják el az 
unió döntéshozói. 

 (Greenfo) 
 
 
Minden olvasónknak boldog új évet kívánunk! 
 
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1 százalékával!  
Levegő Munkacsoport: 18226254-2-42, 
Magyar Természetvédők Szövetsége: 19014654-2-43 
 
 
Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
 
Pál János (LMCS), Dragos Tibor (MTVSZ), Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu 

http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=17444/
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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