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Kiadvány a beltéri légszennyezésről

Elkészült  a  Levegő  Munkacsoport  beltéri  légszennyezésről  szóló  tájékoztató
kiadványa, amely a szervezet honlapján is elérhető.

Tévesek a vegyi hatásokkal kapcsolatos ismereteink?

A témával  foglalkozó  kutatók  szerint  a  hormonális  hatású  mesterséges  anyagok
vizsgálata  nem  megoldott,  mivel  ezek  az  anyagok  igen  kis  mennyiségben  is
károsíthatják a szervezetet.

A PVC padlóból káros anyagok jutnak a gyermekekbe

Svéd kutatások szerint, azon csecsemőknek a legtöbb a szervezetében a hormonális
hatású ftalátok koncentrációja, akiknek a szobáját PVC padló fedi.

Társadalmi csoportonként eltér a környezetszennyezés hatása?

Amerikai vizsgálatok szerint a hátrányos helyzetű kisgyermekek vérében magasabb az
egészségkárosító hatású égésgátló anyagok mennyisége, bár az otthonaikban hasonló
koncentrációkat mértek.

Angol kutatás a beltéri légszennyezésről

Egy felmérés során közel egy hónapon keresztül vizsgálták három eltérő adottságú
lakásban  a  beltéri  légszennyező  anyagok  mennyiségét.  A vizsgálatok  szerint  egy
konyhában rosszabb lehet a levegő minősége, mint egy szmogos városközpontban.

Kiadvány a beltéri légszennyezésről

Elkészült az Otthonunk rémei – Hogy mik vannak nálunk a levegőben? című lakossági
tájékoztató  kiadvány,  amelyet  a  Négy  fal  között  –  egészségesen  című  program
keretében készített a Levegő Munkacsoport.
A 24 oldalas tájékoztató füzet mindenki számára érdekesen és érthetően mutatja be a
beltéri  légszennyezés  kérdését,  a  természetes,  a  biológiai  és  a  mesterséges
szennyezőket, azok káros hatásait és a fenntartható megoldási lehetőségeket.
A kiadvány a Levegő Munkacsoport honlapjáról letölthető.
(Levegő Munkacsoport)

http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/otthonunk_remei.pdf


Tévesek a vegyi hatásokkal kapcsolatos ismereteink?

A kutatási eredmények alapján téves az a korábban használt feltételezés, hogy ha egy
anyag kisebb mennyiségben kerül a szervezetünkbe, annak a hatása is kisebb lesz. A
valóságban  azonban  nem  a  kitettség  mértékével  arányosan  változik  az  egyes
vegyületeknél az élőlényekre gyakorolt hatás nagysága.
A kis  mennyiségekkel  kapcsolatos  vizsgálatokról  (low  dose  effect)  2002  óta  nem
készült átfogó értékelés. Az USA Nemzeti Toxikológiai Programjának tíz évvel ezelőtti
következtetései szerint felül kellene vizsgálni az egyes vegyületeknek a szaporodási
képességre és a fejlődésre gyakorolt hatásainak értékelésére használt módszereket.
A szükséges újraértékelés  elmaradt  és egy „elfelejtett”,  további  kutatásokat  igénylő
területté  vált.  Az  EU Tudományos  Bizottságának  állásfoglalásában  azt  olvashatjuk,
hogy: „… nincs bizonyíték arra, hogy egy keverék, ha annak összetevői külön-külön
már hatástalan mennyiségben vannak jelen, egészségügyi vagy környezeti problémát
jelentene…  A  „kis  mennyiségű”  anyagok  káros  hatása  valószínűtlen,  vagy
toxikológiailag értékelve jelentéktelen hatású”.
Az elmúlt évtizedben azonban jelentősen megnövekedett a kis mennyiségű anyagok
káros  hatásait  igazoló  vizsgálati  eredmények  száma,  bővültek  a  feltételezhető
hatásmechanizmussal kapcsolatos ismeretek.
Az  amerikai  Vanderberg  professzor  vezette  csoport  a  mesterséges  anyagok
hormonális hatásait vizsgálta. A szervezetben termelődő hormonokról ismert, hogy már
igen kis mennyiségben is befolyásolják a szervezet működését.
A  hormonális  hatású  anyagok  vizsgálata  az  egyedi  hatásmechanizmusok  miatt
nehézkes. Az egyes vegyületek többféle módon is gátolhatják a természetes hormonok
működését,  például  módosíthatják  azok  szerkezetét,  vagy  a  hatásuk  kifejtéséhez
szükséges kapcsolódási helyeket (receptorok) foglalják el. A hatás mértékét jelentősen
befolyásolja  az  is,  hogy  mikor,  azaz  milyen  életszakaszban  kerül  a  vegyület  a
szervezetbe.
Bár  vannak  olyan  vizsgálati  eredmények,  amelyek  nem  igazolták,  hogy  a  „kis
mennyiségű”  anyagok  jelentős  hatást  gyakorolhatnának  az  élőlényekre,  ezeket
azonban nem tekinthetjük arra vonatkozó bizonyítéknak,  hogy más feltételek között
nem jelentkezhet  károsodás.  Emiatt  az ilyen típusú kísérleteknél  a kutatóknak nem
csak  negatív,  hanem  pozitív  kontrollt  is  ki  kell  alakítani,  hiszen  például  nehezen
vizsgálható ösztrogénnel szemben toleránsabb állatokon egy ösztrogénszerű vegyület
hatása.
Vanderberg kutatócsoportja bizonyítottnak látja, hogy a dioxin, az atrazin, a biszfenol-A
és  a  perklorátok  is  képesek  már  kis  mennyiségben  is  befolyásolni  a  szervezet
működését. Ezekre a vegyületekre a hagyományosan alkalmazott módszerekkel nem
lehet  meghatározni azt a mennyiséget,  amelynek a szervezetbe kerülése még nem
jelent  kockázatot.  Sőt  vannak  olyan  anyagok,  amelyek  hatása  épp  alacsony
koncentrációban a magasabb.
A bizonytalanságok  kivédésére  a  témával  foglalkozó  kutatók  szerint  a  jövőben  a
jelenleg  alkalmazottaknál  kisebb  koncentrációban  is  szükséges  vizsgálni  az  egyes
vegyületek hatását. A vizsgálatoknál különös figyelmet kell  fordítani arra, hogy ezen
anyagok  gyakran  csak  egy-egy  életszakaszban  fejtik  ki  károsító  hatásukat.  A „kis
mennyiségben” is káros anyagok csak kisebb mértékben befolyásolják a belső szervek
működését,  a  kísérletek  kiértékelése  során  ezen  elváltozások  észrevétele  az
általánosnál is nagyobb figyelmet igényel.
Az eredeti cikk itt érhető el.
(Health & Environment)

http://healthandenvironmentonline.com/2012/05/30/is-everything-we-think-we-know-about-chemical-toxicity-wrong/


A PVC padlóból káros anyagok jutnak a gyermekekbe

A svéd Karlstad Egyetemen folytatott vizsgálatok szerint a hazánkban elterjedt PVC
padlóburkolatokból  ftalátvegyületek  kerülnek  az  emberi  szervezetbe.  A műanyagok
lágyítóanyagaként  használt  ftalátok  a  gyermekek  más  krónikus  megbetegedései
mellett növelik az allergiás megbetegedések és az asztma kialakulásának esélyét. A
felmérés  szerint  a  gyermekek  szervezetébe  az  ételekkel,  a  légzéssel  és  a  bőrön
keresztül is bekerülhetnek ezek a vegyületek.
A vizsgálatok során 2-6 hónapos gyermekek vizeletében elemezték négy ftalátvegyület
mennyiségét.  Azon  gyerekeknél  mérték  a  legnagyobb  koncentrációkat,  akik  PVC
padlós szobában éltek. A vizsgálati eredmények alapján a DEHP mennyisége azoknál
a  kéthónapos  csecsemőknél  volt  a  legalacsonyabb,  akik  kiegészítés  nélkül  csak
anyatejet fogyasztottak.
A vizsgált  vegyületek az egészségügyi kockázatok miatt gyerekjátékokban már nem
használhatók, de a vizsgálatok is igazolták, hogy más termékekből is a szervezetbe
kerülhetnek.
Az eredeti cikk itt érhető el.
(Science Daily)

Társadalmi csoportonként eltér a környezetszennyezés hatása?

Egy  amerikai  felmérés  szerint  a  lakások  porának  azonos  égésgátlóanyag-tartalma
mellett jelentősen eltért az 1-3 éves gyermekek szervezetének terheltsége a különböző
társadalmi csoportoknál.
A  polibrómozott-difenil-étereket  mintegy  3  évtizede  használják  a  műszaki  cikkek,
bútorok és textíliák kezelésére. A vegyületek befolyásolják a pajzsmirigyben termelődő
hormonok működését, és kapcsolatba hozhatók egyes fejlődési rendellenességek (kis
születési tömeg, gyengébb szellemi képességek, viselkedési zavarok) kialakulásával. A
pentaBDE és octaBDE vegyületek felhasználását már 2004-ben betiltották az EU-ban,
de ezek az anyagok, illetve a még használt vegyületek megtalálhatóak a tárgyakban,
és így a szervezetünkbe is bekerülnek.
Az égésgátló  anyagokat  az összes vér-  és pormintából  kimutatták.  Az eredmények
alapján az idősebb gyermekeknél  magasabb koncentrációban fordultak  elő  a káros
anyagok,  amelyek  koncentrációja  átlagosan  kétharmaddal  magasabb  az  egy  évvel
idősebbeknél.
A kutatás  vezetője  szerint  –  figyelembe  véve  a  vizsgált  vegyületek  egészségügyi
hatását – aggasztó, hogy a gyermekek milyen mértékű terhelésnek vannak kitéve. A
hosszabb anyatejet táplálás növelte a gyermekek szervezetében a káros vegyületek
mennyiségét.
A Duke  Egyetem  felmérése  szerint  a  legnagyobb  veszélynek  azok  a  színesbőrű
gyermekek  vannak  kitéve,  akiknek  apja  kevésbé  iskolázott.  A  felmérés  szerint  a
fehérbőrű gyermekek szervezetében átlagosan feleakkora volt az égésgátló anyagok
mennyisége, bár azok a lakásokban azonos mértékben voltak jelen.
A kutatók  szerint  az  eredmények  feltételezhetően  az  eltérő  életmódra  vezethetőek
vissza: talán a kitettség mértékét csökkentő kézmosási gyakoriság, esetleg az eltérő
étkezési szokások lehetnek a felelősök.
Az eredeti cikk itt érhető el.
(TIME Healthland)

Angol kutatás a beltéri légszennyezésről

http://healthland.time.com/2012/05/23/toxic-flame-retardants-why-does-kids-exposure-vary-by-race-and-socioeconomics/#ixzz1vm8iF6gY
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120523102142.htm


Egy  konyhában  a  gáztűzhelyet  használva  akár  nagyobb  mennyiségű  mérgező
anyagnak lehet kitéve az ember, mintha keresztülsétálna egy szmogos városközponton
– figyelmeztetnek brit szakemberek.
A forgalmas utcáknál akár háromszor ártalmasabb beltéri légszennyezettség mértékét
tovább súlyosbítja az energiatakarékos otthonok huzatmentes kialakítása, a légfrissítők
és  az  erős  tisztítószerek  használata.  A  Sheffield  Egyetem  munkatársai  három
különböző  otthont  hasonlítottak  össze  a  kutatásuk  során:  egy  falusi,  kőből  épült,
villanytűzhellyel  felszerelt  házat,  valamint  két,  gáztűzhellyel  felszerelt  lakást,  egyet
Sheffield központjában, a másikat egy forgalmas útszakasznál.
A kutatók négy héten át gyűjtöttek levegőmintákat az otthonokban, illetve a környező
területeken. A vidéki ház konyhájában csak kis mennyiségben növekedett meg a káros
gázok  mennyisége.  A városi  lakásokban  a  gáztűzhelyek  használatakor  azonban  a
szén-monoxid  és  a  nitrogén-dioxid  koncentrációja  háromszor  magasabb  volt  az
ingatlanon kívül mértnél, és jóval meghaladta az egészséges mértéket.
A  beltéri  légszennyezettség  kockázatát  vizsgáló  kutatás  azokra  a  szennyező
anyagokra koncentrált, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentik az idősek, illetve a
légzési,  valamint  a  szív-  és  érrendszeri  betegségekkel  küzdő emberek számára.  A
szakemberek egyebek mellett az illékony szerves vegyületek, illetve a tüdőbe is bejutó
szálló por részecskék után kutatva vizsgálták az otthonokat.
„Az időnk mintegy 90 százalékát a négy fal között töltjük, és azon fáradozunk, hogy
meleggé, biztonságossá,  illetve kényelmessé tegyük az otthonunkat,  miközben csak
nagyritkán gondolunk azokra a szennyező anyagokra, amelyeket épp ott lélegezhetünk
be"  –  mutatott  rá  Vida  Sharifi,  a  Journal  of  Indoor  and  Built  Environment  című
folyóiratban közölt tanulmány vezetője. „Ahogy egyre inkább huzatmentessé tesszük
az  otthonainkat  a  fűtési  költségek  visszaszorítása  érdekében,  úgy  egyre  nagyobb
mértékű beltéri légszennyezettségnek vagyunk kitéve, ami jelentős hatással lehet az
egészségünkre".

Az eredeti cikk itt érhető el.
(MTI)

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
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http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/06/11/a_belteri_legszennyezettseg_is_veszelyes/

