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EGÉSZSÉGES BŐR – BETEG KORALLOK 
A világ trópusi tengereiben egyre nagyobb területeket érint a korallfehéredés. Ez a 
folyamat az érzékeny ökoszisztéma gyengüléséhez, végső soron akár 
pusztulásához is vezethet. A kiváltó okok közül eddig a fényvédő készítmények 
szerepét nem ismerték, azonban olasz kutatások alapján ezeknek is fontos szerepe 
lehet. 
 
 

MÁR AZ FDA SZERINT SEM BIZTOS, HOGY ÁRTALMATLAN AZ AMALGÁMTÖMÉS 
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet egy elvesztett per hatására 
változtatott korábbi, a higanytartalmú fogtömések ártalmatlansága mellett kitartó 
álláspontján. 
 
 

ÉLETBE LÉPETT A REACH! 
Az Európai Unió új vegyianyag-szabályozásának, a REACH-nek elfogadását 
követően másfél évvel megalakult az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) és 
életbe léptek a gyártók számára előírt bejegyzési kötelezettségek. 
 
 

A NANOTECHNOLÓGIA EREDMÉNYE LESZ A MODERN AZBESZT? 
Amerikai vizsgálatok szerint egyes nanocsövek a szervezetbe kerülve az azbeszthez 
hasonlóan rákkeltő hatásúak lehetnek. 
 
 

ÚJRA VESZÉLYBEN A VÁNDORSÓLYMOK 
A Kalifornia nagyvárosaiban élő vándorsólymok tojásai az eddig talált legnagyobb 
mennyiségben tartalmazzák a különféle háztartási termékek kezelésére használt 
égésgátlót. 
 



EGÉSZSÉGES BŐR – BETEG KORALLOK 

A világ számos területén észlelt korallfehéredést sokan úgy tekintik, mint a korallok pusz-
tulásának előjelét. A jelenség egyik oka a tengervíz felmelegedése, amely a változó kör-
nyezeti feltételek miatt a korallállatkákkal szimbiózisban élő, és azok színét is adó algák 
pusztulását eredményezi, s ez végül a korall pusztulásához is vezethet. Az előző két évti-
zedben a korallfehéredés egyre nagyobb területeken jelent meg. A kiváltó okok között sze-
repel még a megnövekedett UV sugárzás, a tengerek szennyeződése és patogén baktéri-
umok jelenléte. 
Olasz kutatási eredmények alapján azonban fény derült egy újabb fontos tényezőre is a 
korallfehéredéssel kapcsolatban, miszerint a leégés ellen használt fényvédő készítmények 
egyes alkotói a vizekbe kerülve már igen kis koncentrációban is a korallzátonyok károso-
dását eredményezik. A fokozott emberi jelenléttel sújtott partszakaszok térségében a 
fényvédő krémek feltételezhetően jelentősen mértékben veszélyeztetik a tengeri ökoszisz-
témák egyensúlyát. Ez nem csak természetvédelmi szempontból jelent gondot, hiszen 
ezek a térségek félmilliárd embert látnak. 
A korallzátonyok a világ leginkább összetett és termékeny ökoszisztémái közé tartoznak, 
sajnos sérülékenységük is kiemelkedő, hiszen 60 százalékuk veszélyeztetett.  
A fényvédő készítményekben és más testápolókban lévő vegyi anyagok a tengerekben – 
az édesvizekhez hasonlóan – kimutatható mennyiségben vannak jelen. A fényvédő kré-
mek használata már jelenleg is tilos néhány érzékeny természeti területen (például a me-
xikói tengeri ökoparkban). 
A kutatási eredmények szerint az ösztrogén hormonhoz hasonló biológiai hatású adalék-
anyagok felhalmozódhatnak a tengeri állatokban, lebomlásuk esetén pedig mérgező ve-
gyületek képződnek. 
A vizsgálatok során három különböző fényvédő készítmény meghatározott mennyiségével 
kezelték a világ négy helyszínén található (Mexikó, Indonézia, Thaiföld, Egyiptom) korallte-
lepeket. A fényvédő-kezelés hatására egy nap elteltével jelentős mennyiségű nyálkát bo-
csátott ki a korall, mely részben magából a korallállatkából, részben a szimbionta algából 
származott. Négy napon belül a fényvédőnek kitett korallok elfehéredtek. Magasabb hő-
mérséklet hatására gyorsult az elfehéredés, amely az algák esetében membránkároso-
dással és pigmentvesztéssel járt együtt. A kezelés hatására a korallok körüli tengervízben 
tizenötszörösére emelkedett a vírusok mennyisége. Feltételezhető, hogy a fényvédők hoz-
zájárultak a vírusos fertőzések kialakulásához, így a kutatók szerint valószínűsíthető, hogy 
a vírusok megjelenésének elősegítése hozzájárulhat a korallfehéredés kialakulásához. 
Több más mesterséges vegyi anyag, mint például a növényvédő szerek is, a fényvédők-
höz hasonló módon károsítják a korallokat, és hozzájárulnak a fehéredés terjedéséhez. 
A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint a trópusi területeken jelentkező tu-
rizmus egytizede (közel 80 millió turista) látogatja meg a korallzátonyokat. Becslések sze-
rint évente mintegy ötezer tonna fényvédő kerül a környező tengerekbe, feltételezve, hogy 
egy átlagos 20 perces merülés során a bőrre kent anyag egynegyede oldódik le. 
A vizsgálatokat végző kutatók becslése szerint a világ korallzátonyainak több mint egyti-
zedének fennmaradását veszélyezteti a fényvédők miatt jelentkező korallfehéredés. 
A kutatási eredmények alapján fontos, hogy mielőbb olyan UV-szűrő anyagokat fejlessze-
nek ki, amelyek nem károsítják ezeket a sérülékeny ökoszisztémákat. 

 (Environmental-Expert.com) 

http://www.environmental-expert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=8819&codi=32053&idproducttype=8&level=0


MÁR AZ FDA SZERINT SEM BIZTOS, HOGY ÁRTALMATLAN AZ 
AMALGÁMTÖMÉS 

Egy, a higany felhasználása ellen küzdő női civil szervezet (Moms Against Mercury) 
vezette csoport pert nyert az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (Food and Drug 
Administration, FDA) ellen, így a hatóságnak egy éven belül át kell értékelnie a 
higanytartalmú fogtömésekkel kapcsolatos korábbi politikáját. 
Az FDA képviselői a per során mindig azt hangoztatták, hogy az amalgám jelentette 
kockázatot eddig egy tudományos vizsgálat sem igazolta, és más országok is legfeljebb a 
környezetvédelmi hatások miatt intézkedtek. 
A jogvitát követően már az FDA is elismeri, hogy az amalgámtömések higanyt 
tartalmaznak, ami idegrendszeri károsodásokat okozhat. 
A rosszabb egészségi állapotban lévő emberek, valamint a kismamák is érzékenyebbek a 
higany káros hatásaival szemben. A nagyobb kockázatnak kitett személyeknek nem a 
fogorvosi kezelőt kell elkerülnie, hanem orvosával kell egyeztetnie a lehetőségekről. 
A korábbi az amalgámtöméseket védő 30 éves álláspont megváltoztatásához nem volt 
elég a civil szervezetek által kezdeményezett petíció, kongresszusi és tudományos 
tanácsadó testületi meghallgatás. A váltást csak a per kényszerítette ki. 

(Consumers for Dental Choise) 

ÉLETBE LÉPETT A REACH! 

Az Európai Unió új vegyianyag-szabályozása a REACH (Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals, magyarul: vegyi anyagok bejegyzése, értékelése és engedé-
lyezése) június 1-jétől az Unió több ezer vállalata számára hatályossá vált. 
Bár a forradalmi szabályozást az Unió döntéshozói már tavaly júniusban elfogadták, annak 
előírásai csak idén júniustól léptek életbe a vegyipar szereplői számára. A vállalatoknak 
hat hónap áll rendelkezésükre, hogy bejelentsék az általuk használt vegyi anyagokat a jú-
nius 3-án felavatott Európai Vegyianyag Ügynökségnél (European Chemicals Agency, 
ECHA). A várakozások szerint a következő fél évben az Ügynökséghez mintegy 200 ezer 
bejegyzési dokumentum érkezik. 
Az Ügynökség munkatársai még az utolsó pillanatban is dolgoztak, hogy zökkenőmente-
sen indulhasson a REACH, hiszen az adatszolgáltatáshoz szükséges online hálózat még 
nem végleges (várhatóan még egy hónapig tart a teljes kapacitás kiépítése), és a vállala-
tok számára készített REACH Útmutató is csak néhány nappal ezelőtt készült el. 
Az Útmutató végleges változatának szövegezésével azonban hat tagállam nem ért egyet. 
Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország és Svédország vitatta annak a 
megállapításnak az értelmezését, mely szerint az egyes vegyi anyagokat 0,1 százalék fe-
lett tartalmazó termékek gyártói és importőrei is bejegyzési kötelezettség alá kerülnek. 
Az Útmutató szerint ez a határérték a teljes termékre vonatkozik, míg a hat tagállam sze-
rint a termék egyes önálló részei is beleértendők. A vállalatok szempontjából viszont óriási 
a különbség a két értelmezés között. Az ezzel kapcsolatos végleges döntést vélhetően az 
Európai Bíróságnak kell majd meghoznia. 
A REACH a vállalatok és az Ügynökség közötti adatáramlást biztosító elektronikus rend-
szere nem készült el időre. Emiatt az Európai Vegyipari Tanács (Cefic) aggodalmának 
adott hangot, mivel attól tart, hogy az Ügynökség nem lesz képes megbirkózni a rázúduló 
adatokkal. Javított Útmutató kiadására került sor az egyes anyagokról megkövetelt ada-

http://www.toxicteeth.org./


tokkal kapcsolatban, a bejegyzés, a monomerek és polimerek témájában, valamint az 
esetleges korlátozásokat megalapozó gazdasági és társadalmi hatásbecslésről. 
Az Ügynökség számos, korábban az Európai Vegyi Anyag Irodához (European Chemicals 
Bureau, ECB) tartozó tevékenységet is átvesz, aminek új feladatköre az EU új, vegyi 
anyagokkal kapcsolatos kutatásainak összefogása lesz. A közelmúltban megjelent két 
uniós jogszabály írja elő a vállalatoknak, hogy a lehetséges perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező anyagokról adatokat kell benyújtaniuk. 
Az Európai Bizottság bejelentette a REACH-hez kapcsolódó vizsgálati módszerek szabá-
lyozásának elfogadását. Az eljárási díjakkal kapcsolatos szabályozást áprilisban fogadták 
el. A vegyi anyagok besorolásával és címkézésével foglalkozó uniós szabályozásról még 
vitáznak, de a megegyezés a közeljövőben várható. 
A REACH uniós vitái során – más hazai és nemzetközi környezetvédő civil szervezetekkel 
együttműködésben – a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége 
is részt vettek az Európai Parlamenti képviselők meggyőzésében az emberi egészség és 
a környezet érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében. Több tájékoztató kiadványt ké-
szítettünk, figyelemfelkeltő akciót és sajtótájékoztatót szerveztünk a hatékonyabb érdekér-
vényesítés érdekében. 
Az Ügynökség honlapja itt érhető el.

(Environmental-Expert.com) 

A NANOTECHNOLÓGIA EREDMÉNYE LESZ A MODERN AZBESZT? 

Sokszor hallani, hogy a nanorészecskék alkalmazása a nanocső-technológia fejlődésével 
nagymértékben megváltoztatja majd életünket. A mikroszkopikus méretű nanocsövek 
számos területen eredményesen alkalmazhatóak. 
Azonban egyes állatkísérletek rávilágítottak arra, hogy a nanocsövek felhasználása 
jelentős egészségügyi kockázatot jelent, hiszen azok egerek esetén a bizonyítottan 
rákkeltő azbeszthez hasonló egészségügyi hatásokkal jártak. 
Az elektronikai cikkekben és sportfelszerelésekben is egyre gyakrabban használt 
nanocsöveket egerekbe fecskendezték be. Néhány napon belül a kísérleti állatokban egy 
olyan sejtreakciót figyeltek meg, ami néhány év elteltével jellemzően a gyakran végzetes 
mellhártyadaganat (mesotelioma) kialakulásához vezet. 
A vizsgálati eredmények alapján mérgező hatás csak a szálak egyes típusaira jellemző. 
További vizsgálatok elvégzésére van szükség, hogy a feltételezhetően leggyakoribb 
szervezetbe kerülési forma, a belégzés egészségügyi hatásait is értékelni tudják. 
A rákkeltő hatással kapcsolatos előzetes adatok alapján sürgető lenne a további 
vizsgálatok elvégzése és egy hatósági útmutató elkészítése a legnagyobb kockázatnak 
kitett, nanotechnológiában dolgozók egészségének védelme érdekében. Szükséges lehet 
a nanotechnológia alkalmazásával készült termékek cimkézése is a fogyasztók és az 
újrahasznosításban dolgozók tájékoztatása érdekében. 
A nanotechnológiával készített termékek az eltérő szerkezet miatt teljesen eltérő fizikai-
kémiai tulajdonságokkal és biológiai hatásokkal bírnak, mint az azonos atomokból felépülő 
tárgyak. Emiatt igen fontos a biztonságosnak hitt anyagok nanováltozatainak körültekintő 
vizsgálata. 
A társadalmi és környezeti kockázatokat az állami kutatási és fejlesztési támogatások sem 
csökkentik. Hiszen a kutatók szerint nincs elegendő forrás arra, hogy kielégítően meg 
vizsgálhassák a nanocsöveknek az egészségre gyakorolt hatásait. Az USÁ-ban évi másfél 
milliárd dollárt költenek a nanotechnológiával kapcsolatos kutatások támogatására, de 

http://echa.europa.eu/
http://www.environmental-expert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=8819&codi=30818&idproducttype=8&level=0


ennek az összegnek csak 5 százalékát fordítják az egészségi és környezeti hatások 
vizsgálatára. 
Az elvégzett állatkísérletek felhasználhatóságával kapcsolatban azonban több kétség is 
felmerült. Nem ismert, hogy az alkalmazott dózisok reálisak-e, illetve a hatások eltérőek 
lehetnek a valós kockázatot jelentő belégzés és a kísérletben alkalmazott testbe történő 
befecskendezés között. 

(washingtonpost.com) 

ÚJRA VESZÉLYBEN A VÁNDORSÓLYMOK 

A vándorsólyom tojásának és fiókáinak tanulmányozása során a tudósok azt tapasztalták, 
hogy azoknak a madarak szervezetébe, amelyek Kalifornia nagyvárosaiban vadásznak, 
jelentős mennyiségben kerülnek égésgátló anyagok (PBDE), amelyek jellemzően 
matracokból, műanyag termékekből és elektronikai cikkekből származnak. A városi 
madarak tojásai nagyobb mértékben tartalmazzák a PBDE-t mint a tengerparti vagy belső 
régiókban élőké. 
A kutatás kimutatta, hogy a házon belül használt vegyi anyagok is szennyezhetik a külső 
környezetet és saját szervezetünket. A tudósok szerint a mérgező anyag a szennyezett 
területeken és hulladéklerakóknál táplálkozó galambok közvetítésével kerülhetett a 
sólymok szervezetébe. Az égésgátlók az emberek szervezetébe is bekerülnek a háztartási 
por belégzésével, valamint bőrön keresztül történő felszívódásával. 
A PBDE és más égésgátló anyagok jelenléte egyre nagyobb aggodalommal tölti el a 
tudósokat. Már korábban is ismert volt ezen égésgátló anyagok hormonális hatása, hiszen 
befolyásolják a pajzsmirigy működését, amelynek fontos szerepe van az idegrendszer 
normális fejlődésében. A tudósok meg vannak róla győződve, hogy a PBDE szintje a 
vadászsólymokban közel van a ahhoz a szinthez, amely az állatkísérletekben 
idegrendszeri károsodáshoz vezetett.  
Kaliforniában már két évvel ezelőtt betiltották a PBDE-típusú égésgátlók két 
legkockázatosabb típusát (okta és penta-BDE). Egy képviselő, a környezetvédő 
szervezetek által támogatott tervezete szerint az államban betiltanák az összes brómozott 
és klórozott égésgátló anyag felhasználását. 
Az égésgátlók négy fő gyártója – az amerikai Albemarle Corporation és Chemtura, a japán 
Tosoh és az izraeli Chemicals Ltd. – a Bromine kereskedelmi csoporthoz hasonlóan 
elutasítja a tervezetet. 
John Kyte, a gyártók képviselője szerint a napjainkban leggyakrabban használt égésgátló 
anyag a deka-BDE egyike a leginkább tanulmányozott és leghatékonyabb, villamosipari és 
elektronikai készülékekhez használható kémiai égésgátlóknak. Az anyag használata 
évente életek ezreit menti meg. 

(San Francisco Chronicle) 
 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/20/AR2008052001331_pf.html
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/05/08/MN2S10HPVE.DTL&type=printable


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.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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