
Nehézfém - szennyezés élettani 
és környezeti hatásai 

Készítette: Buday Klára Kincső 
2015.06.18.  



Bevezetés 
• A nehézfémek = magas atomsúlyú elemek 

melyek a szervezetbe kerülve mérgező hatást 
fejtenek ki  

• Több mint száz nehézfémből 30 bizonyítottan 
toxikus hatással bír 

• Legfontosabbak: ólom, 
higany, arzén, kadmium,  
réz, cink 

 



Források 

•  Természetes: bányászat, kőzetek, 
ércek, fosszilis anyagok 

•  Mesterséges: ipar, közlekedés, 
mezőgazdaság, bányászat 

 



A szervezetbe való bekerülés 

• szájon, orron, bőrön keresztül 

• akut mérgezés : gyors lefolyásúak, 
méreganyag egyszeri, akár nagy mennyiség 
bejutásakor 

• idült mérgezés: fokozatosan alakul ki, méreg 
többszöri bekerülése esetén 

 



Szervezetbe jutás 

• Vérárammal szállítódik -> biotranszformáció 
(máj) -> kiválasztás (vese, epe, izzadtság) 

• ha nem tud kiválasztódni felhalmozódnak, 
akkumulálódhatnak a szervezetbe 



Határértékek 

• A fémek toxicitása eltérő, ezek nagyságát és 
határát Európában minden elemre az Európai 
Unió szabályozási rendszerei korlátozzák 

 

• Tagállami szinten a felelős ellenőrző és 
hatósági szervezetek szabják meg 

 



Arzén 

• Magyarországon a Tiszántúlon természetes 
eredetű magas arzén koncentráció 

• Mérgezés tünetei: bőrön, érrendszer, 
vérképződés  

• Felhalmozódása: haj, köröm, máj 
Szervezetben való jelenléte ( AsIII, AsV) 

• Pozitív hatása 



Higany és a Minamata betegség 

• Higany körforgalma 

• Minamata öböl -> Minamata betegség -> 
Minamata egyezmény 

• Nagy mértékű idegrendszer károsodás 

• Irak    



Ólom 

• Ólomszegély 

 

• Csont, fogakba épülhet be (Ca) 

 

• Vörösvértestek nagyfokú pusztulása 

 

• Idegrendszer károsodás 



Réz 

• Sokrétű felhasználása 

 

• Esszenciális elem (hemoglobin, enzimek) 

 

• Wilson- kór 

 

•  „öntőláz” betegség 

 



Kadmium és az itai-itai betegség 

• Tünetek: májban, fogakon, csontokban 

• Felhalmozódás: vese, hasnyálmirigy, 
pajzsmirigy 

• Beépülhet a cink helyére -> csontelváltozások 

 

 



Cink és az esszenciális fémek 

• esszenciális szerep a szervezetben való 
működésben (pl: enzimek aktiválásában) 

• cink, vas, réz, nikkel, … 

• Kadmium, az ólom és a higany képes a cink 
vagy a vas helyére beépülni majd kiszorítani 
azokat 

 



Megelőzési eljárások 

•  levegőminőség figyelő rendszerek 

•  személyi mintavevő 

•  védőruha, légzésvédő 

• tápcsatornába kerülés megelőzése 

•  megfelelő szellőztetés zárt technológia 

• (ólommentes benzin, arzén nem lehet 
komponens, kadmium: tiltott evés-ivás) 



Egyéb nehézfém - szennyezési 
problémák 

• Főként antropogén hatások által 

• É- Afrikában: Algéria, Marokkó – tengerparti 
országok 

• Gyöngyösoroszi probléma - bányászat 

• A 2000. tiszai cián és nehézfém – szennyezés – 

bányászatból adódó emberi mulasztás 

 



Összefoglalás 

• több figyelem, valós problémaként kell 
kezelni 

• élettani és környezeti problémák 

• társadalmi érdektelenség miatt nincs elég 
hangsúlyt 

• további korlátozások, egyezmények 
szükségesek 
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