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Egyes mesterséges anyagok növelik az elhízás esélyé t 
 
Nem csak az egészségtelen életmód játszik szerepet az elhízás és a cukorbetegség 
létrejöttében, hanem bizonyos mesterséges anyagok szervezetbe kerülése is jelentős 
mértékben növeli ezek kialakulásának esélyét. 
 
 
Kimutatható a f őzés egészségkárosító hatása  
 
Spanyol vizsgálatok szerint a gáztűzhely gyakoribb használata oly mértékben rontja a 
beltéri levegőminőséget, hogy emiatt észrevehetően romlik a kisgyermekek átlagos 
szellemi képessége. 
 
 
A méreg elt űnik, de a hatás megmarad  
 
Újabb vizsgálatok igazolták, hogy a környezetünkben lévő vegyületek számos típusa 
képes több generáción keresztül is kifejteni a hatását. Az állatkísérletekben észlelt 
epigenetikai jellegű változások leginkább a termékenységet, a nemi működést 
befolyásolták. 
 
 
Veszélyesek a szigorú t űzbiztonsági el őírások  
 
A Levegő Munkacsoport más civil szervezetekkel együttműködve kérte a 
döntéshozókat, hogy ne támogassák a veszélyes vegyületek fokozott felhasználását 
eredményező uniós tűzbiztonsági tervezetet. 
 
 
A márkás ruhák mérgezik a vizeket  
 
A Greenpeace vizsgálatai szerint egyes divatos ruhák mosásakor nagy mennyiségben 
kerülnek a környezetbe az EU-ban már betiltott, hormonális hatású anyagokká bomló 
vegyületek. 
 
 
 
 
Egyes mesterséges anyagok növelik az elhízás esélyé t 
 



A CHEM Trust nevű angol civil szervezet által nyilvánosságra hozott, 240 tudományos 
cikken alapuló összefoglaló jelentés szerint sürgősen be kellene tiltani bizonyos, az 
egészségre kockázatos hormonrendszert károsító anyagokat. 
A világ két vezető epidemiológiai szakértője, Miquel Porta és Duk-Hee Lee készítették 
A vegyi anyagok hatása az elhízás, valamint a cukorbetegség kialakulási esélyére 
című jelentést, amely laboratóriumi vizsgálatok és népegészségügyi felmérések 
alapján mutatja be a szervezetbe kerülő mesterséges anyagok hatását az elhízásra és 
a cukorbetegség kialakulására. 
Az elmúlt években egyre több tanulmány igazolta, hogy nem csak az egészségtelen 
életmód játszik szerepet az elhízás és a cukorbetegség létrejöttében, hanem bizonyos 
mesterséges anyagok szervezetbe kerülése is jelentős mértékben növeli ezek 
kialakulásának esélyét. 
Számos állatkísérlet igazolja, hogy a hormonrendszert károsító anyagok kis 
mennyiségének a szervezetbe kerülése is befolyásolhatja az utódok alkatát, elősegítve 
az elhízást. Igazolták azt is, hogy azoknál az embereknél, akiknek a szervezetében 
magasabb egyes mesterséges anyagok koncentrációja, nagyobb eséllyel alakul ki a 
cukorbetegség. 
Miquel Porta elmondta, hogy “a tanulmány erős érvekkel támasztja alá a 
hormonhatású anyagok korlátozásának szükségességét.” A kutató szerint a 
gyermekvállalás előtt álló nők helyzete a legkritikusabb, hiszen komoly egészségügyi 
kockázatot jelent, ha a káros anyagok bejutnak a magzatba. 
Az emberek szervezetébe nap mint nap kerülnek ártalmas anyagok részben a 
szennyezett élelmiszerrel, részben a fogyasztási cikkekből. Ezen feltételezhetően 
hormonális hatású anyagok egy részét már betiltották (DDT, PCB), de vannak még 
forgalomban lévő vegyületek (biszfenol-A, bromózott égésgátló anyagok). 
A CHEM Trust (Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust) és az Egészség 
és Környezet Szövetség (Health and Environment Alliance, HEAL) egy tájékoztató 
kiadványt készített a hétköznapjainkban jelen lévő hormonhatású mesterséges 
anyagokról, amit a Levegő Munkacsoport magyar nyelvre fordított. 
Genon Jensen, a HEAL igazgatója elmondta, hogy az elhízás és a cukorbetegség 
gyors terjedése miatt jelentős társadalmi haszonnal járna a káros anyagok 
használatának korlátozása. „A cukorbetegségben szenvedő emberek száma az EU-
ban a 2010-es 33 millió főről 2025-re 37 millióra növekedhet. A megelőzésre kellene 
összpontosítani. Ha a mesterséges anyagoknak csak egy kis szerepe is van a 
cukorbetegség kialakulásában, már akkor is jelentős előnnyel járhat egy szigorúbb 
szabályozás. Ez az előny a jobb életminőségben és az egészségügyi rendszer 
költségeinek csökkenésében jelentkezik.” 
 
A teljes cikk a Levegő Munkacsoport honlapján érhető el. 
Az összefoglaló jelentés a CHEM Trust honlapján érhető el. 
A kapcsolódó lakossági tájékoztató kiadvány angol nyelvű változata a HEAL honlapján, 
a magyar fordítás pedig a Levegő Munkacsoport honlapján érhető el. 
(Levegő Munkacsoport) 
 
 
Kimutatható a f őzés egészségkárosító hatása  
 
A gáztűzhelyek használata jelenti a lakásokban több légszennyező anyag (például a 
nitrogén-oxidok és a szálló por) fő forrását. A levegő szennyezettsége befolyásolja a 
magzatok idegrendszerének fejlődését, ezért spanyol kutatók megvizsgálták a 
terhesség alatti gáztűzhelyhasználat és a magzati fejlődés közötti összefüggéseket. 
A felmérés során kérdőívvel értékelték a terhesség alatti gáztűzhelyhasználatot, majd a 
csecsemők fejlődését 1–2 éves korukban Bayley skálán értékelték. 



A felmérésben összesen közel kétezer anya-gyermek páros adatait értékelték. A 
lakások 44%-ában volt gáztűzhely, amelynek használata kismértékben (2,5 ponttal) 
csökkentette a gyermekek szellemi képességeit. A vizsgálat során figyelembe vették a 
társadalmi helyzetet, az anya iskolai végzettségét és más esetleges hatásokat is. Az 
egészségkárosító hatás azoknál a gyermekeknél volt a legnagyobb (3,1 pontos), akiket 
14 hónapos koruk után vizsgáltak. Megfigyelték, hogy a szagelszívó gyakoribb 
használata csökkentette az átlagos fejlődési elmaradás mértékét. Más körülmények 
(pl. társadalmi osztály, anyai képzettség) nem befolyásolták számottevően az értéket. 
Az Epidemiology magazinban megjelent cikk összefoglalója itt érhető el. 
(National Center for Biotechnology Information) 
 
 
A méreg elt űnik, de a hatás megmarad  
 
Újabb állatkísérlet igazolta, hogy a vemhes állatokba jutó szennyező anyagok hatással 
vannak a megszülető utódok, valamint a következő generációk felnőttkori egészségi 
állapotára is. A vegyületek úgy fejtik ki hatásukat, hogy azok be sem jutnak a 
leszármazottakba. 
Néhány vizsgált vegyület korai nemi érést okozott a kezelt állatok dédunokáinál, 
emellett növekedett a nemi szervekben a szövetkárosodás esélye. A petefészek 
károsodásával romlik a termékenység, fiatalabb korban következik be a menopauza. 
Volt olyan vizsgált vegyület, amely a spermiumok létrejöttében szerepet játszó sejtek 
idő előtti pusztulását okozta a dédunokáknál. 
A vizsgált anyagok módosítják a DNS-hez kapcsolódó csoportokat, befolyásolva azok 
aktivitását. 
John McCarrey a Texasi Egyetem epigenetikusa szerint, mivel a fejlődés korai 
szakaszában a magzatokban olyan mechanizmusok működnek, amelyek képesek a 
szülőkben kialakuló változások semlegesítésére, ezért elvileg nem fordulhatna elő, 
hogy a későbbi generációkban is megjelenjenek a káros hatások. 
Az amerikai hadsereg által szponzorált kutatások során elsősorban azokat a 
vegyületeket vizsgálták, amelyekkel a katonák érintkezhettek. Így értékelték a 
műanyagok égésekor, illetve az Agent Orange lombtalanító használatakor környezetbe 
kerülő dioxinok; a rovarok ellen elterjedten használt DEET és permetrin; a használati 
tárgyakban is megtalálható műanyagadalékok, a biszfenol-A és a ftalátvegyületek és a 
repülőgépüzemanyag hatásait. A vizsgálatok során igyekeztek a potenciálisan 
egészségkárosító vegyületek széles körének hatását értékelni. 
A kísérlet során viszonylag magas koncentrációban terhelték a vegyületekkel az 
állatokat, de ezek a mennyiségek még nem okoztak közvetlenül észrevehető 
mérgezéseket. A vizsgálatokban részt vevő Skinner professzor szerint a több 
generációban is jelentkező epigenetikai hatások a környezetünkben lévő szennyező 
anyagok széles körénél jelentkezhetnek. 
Az egyes vegyületcsoportok más-más módon fejtették ki hatásukat a 
leszármazottakban, de néhány átfedést is megfigyeltek. A kutatók szerint a jövőben 
várható, hogy az epigenetikai biomarkerek vizsgálatával meg lehet majd állapítani, 
hogy az egyes emberek vagy felmenőik milyen anyagoknak voltak kitéve életük során, 
és így személyre szabottan jelezhető a különféle megbetegedések kialakulásának 
esélye. 
Az eredeti cikk itt érhető el. 
(ScienceNews) 
 
 
Veszélyesek a szigorú t űzbiztonsági el őírások  
 



A Levegő Munkacsoport az Európai Környezetvédő Civil Szervezetek a 
Szabványosításért (ECOS) nevű nemzetközi civil szervezet tagjaként kérte a hazai 
döntéshozókat, hogy ne támogassák a veszélyes vegyületek fokozott felhasználását 
eredményező uniós tűzbiztonsági tervezetet. 
Az Európai Unióban jelenleg zajlik a televíziók tűzbiztonsági előírásának 
felülvizsgálata. A környezet- és fogyasztóvédő szervezetek az égésgátlóként használt 
anyagok egészségügyi és környezeti kockázatai miatt nem javasolják a szigorítást. 
A visszajelzések alapján a hazai álláspont kialakításáért felelős Magyar Szabványügyi 
Testület illetékesei megfontolják a környezeti szempontokat, és ezek 
figyelembevételével döntenek az uniós szabályozásról. 
A döntéshozóknak is eljutatott, az égésgátlókkal kapcsolatos tudományos eredmények 
itt érhetőek el. 
(Levegő Munkacsoport) 
 
 
A márkás ruhák mérgezik a vizeket 
 
A Greenpeace vizsgálatai szerint a híres ruházati márkák termékeinek mosásakor 
veszélyes anyagok jutnak a vizeinkbe. Ezek a toxikus vegyületek a környezetbe jutva 
még károsabb, a hormonrendszert károsító anyagokká alakulnak. 
A felmérés szerint a textilgyártás során használt veszélyes vegyületcsoport, az ún. 
nonil-fenol-etoxilátok (vagy NPE-k) hagyományos mosási körülmények között 
kimosódnak a ruhából. A kutatás szerint például a Ralph Lauren vagy a Calvin Klein 
vásárlók tudtukon kívül még azokban az országokban is szennyezik a vízbázisokat, 
ahol a szóban forgó toxikus anyagok használatát már korlátozták, betiltották. 
Simon Gergely, a Greenpeace közép-kelet-európai vegyianyag-szakértője elmondta: 
„A ruhákon keresztül csak az Európai Unió vizeibe évente több száz tonna kerül az itt 
egyébként már betiltott vegyszerekből. A szóban forgó nonil-fenol-etoxilátok 
lebomlásuk során még veszélyesebb anyagokká válnak, a vízbe és a táplálékláncba 
kerülve rongálják a hormonháztartást, a hím halak elnőiesedéséért viselt felelősségük 
már bizonyított. Ma már minden adott ahhoz, hogy az ágazat a mérgező vegyszerek 
kiváltásával áttérjen a veszélytelen anyagok használatára.” 
A Greenpeace két szempontból is vizsgálta a témát: egyik tanulmányában a nagy 
ruházati vállalatok kínai beszállítói által kibocsátott veszélyes anyagokat vizsgálta, a 
másik tanulmány pedig a 15 legnagyobb divatmárka ruháiban és cipőiben található 
nonil-fenol-etoxilátokkal (NPE) foglalkozott. A környezetvédők arra szólították fel a 
nagy világcégeket, hogy 2020-ra teljes mértékben hagyjanak fel a veszélyes anyagok 
használatával. A felhívás hatására eddig már több ismert vállalat tett nyilvános 
kötelezettségvállalásokat. 
Az eredeti cikk és a hozzá kapcsolódó tanulmányok itt érhetőek el. 
(Greenpeace) 
 
 
Ha egy évre előre gondolsz, vess el egy magot. Ha tíz évre elõre gondolsz, ültess egy 
fát. - Kínai költő, i.e. 500 
Adója 1%-ából idén új fákat ültetünk városi környezetben. 
Adószámunk: 18226254-2-42 
 
 
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 



 
A hírlevél megjelenése a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094 számú pályázat keretében 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 

 


