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1 Bevezetés 

Ez a dokumentum egy átfogó jelentés összefoglalója, amely az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) megbízásából készült a reprodukciót (szaporodást), illetve 
(magzati) fejlődést érintő egészségi hatásokról és a munkahelyi expozícióról annak érdekében, hogy 
megalapozza a jövőbeni tevékenységeket ezen a területen, beleértve a szakpolitikára, kutatásra, 
ellenőrzésre és gyakorlatra vonatkozó ajánlásokat. Az ismeretekben mutatkozó hiányosságok 
beazonosítása a jövőbeni kutatások célkijelölését és jobb megelőzési módszerek kifejlesztését kell, 
elősegítse, miközben lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások (kkv) számára az eredményekhez való 
jobb hozzáférést. A reprotoxikus kockázatokra irányuló figyelem, előbbiek ismerete és megértése 
meglehetősen alacsony mértékű, különösen vállalati szinten. 

A jelentés fő célcsoportját a munkavédelmi kutatók és szakpolitikai döntéshozók képezik, a megelőző 
intézkedésekről szóló fejezetek pedig a vállalatoknál tevékenykedő munkavédelmi szakemberek 
számára lesz kifejezetten érdekes. 

Az előzetes eredményeket megtárgyalták az EU-OSHA és francia Élelmiszer-biztonsági, 
Környezetvédelmi, Egészségügyi és Munkabiztonsági Ügynökség (ANSES) által Párizsban rendezett 
munkaértekezleten azzal a céllal, hogy vitát kezdeményezzenek a reprodukcióra ható munkahelyi 
kockázatokról, és a megelőzési megközelítések vonatkozásában támogassák a konstruktív 
párbeszédet az érdekelt felek között. Ezen különböző uniós tagállamokból körülbelül 60 résztvevő jelent 
meg. Az előadások és megbeszélések elérhetők az EU-OSHA honlapján, és beépítették azokat a fő 
jelentésbe (EU-OSHA, 2014). 

A munkavállalói populáció reprodukciós képességét veszélyes vegyi anyagok, növényvédő szerek és 
gyógyszerek, valamint biológiai, fizikai és pszichoszociális tényezők befolyásolhatják. Ezek a kockázati 
tényezők akár meg is akadályozhatják, hogy a munkavállalóknak gyermekük szülessen, illetve hatással 
lehetnek a munkavállalók utódaira, ezáltal pedig veszélyeztetik társadalmunk jövőjét. Fentiek miatt a 
reprodukciót érintő munkahelyi kockázatok problémája nagyobb figyelmet érdemel, mint amennyit 
jelenleg kap. 

A munkavállalók kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó adatok szegényesek és nem teljesek. 
Franciaországban a 2003-as SUMER tanulmányból származó adatok arra utalnak, hogy az országban 
élő 29,5 millió munkavállaló közül 180 000 volt kitéve azon reprotoxikus anyagoknak, melyeket a 
vizsgálat érintett: ólom (és származékai), dimetil-formamid, illetve kadmium (és származékai) (Guignon 
és Sandret, 2005). Egy 2005-ben Madridban végzett, négy ágazatot (vegyi anyag-, nem fém ásványi 
anyaggyártás, fémfeldolgozás, valamint élelmiszer és italgyártás) érintő szakszervezeti tanulmány 
szerint a munkavállalók akár 31 embriófejlődésre káros terméknek, 23 reprodukcióra toxikus terméknek, 
valamint 40, az endokrin rendszert potenciálisan károsító anyagnak voltak kitéve (Rubio et al., 2005; 
Vogel, 2009). 

Ezek alapján a munkaerő jelentős része reprotoxikus anyagoknak, és különösen a belső elválasztású 
hormonrendszert feltételezhetően károsító (úgynevezett „endokrin diszruptor”) anyagoknak van kitéve. 
A reprodukcióra kifejtett hatások különleges figyelmet érdemelnek minden érdekelt féltől, hogy biztosítva 
maradjon a munkahelyi tevékenységekben résztvevő minden érintett fél teljes jól léte, nem csupán a 
jelenlegi, de a jövőbeni generációk esetében is. 

 

2 Általános áttekintés 

2.1 A jelentés hatóköre 

Számos munkahelyi veszély érinti a reprodukciót, beleértve a szerves és szervetlen vegyi anyagokat 
(pl. oldószerek, növényvédő szerek, nehézfémek és gyógyszerek), valamint a biológiai, fizikai, 
ergonómiai és pszichoszociális tényezőket. A fő jelentés ezeket a tényezőket és azok hatásait 
munkavédelmi szempontból, főként felülvizsgálati dokumentumok alapján tanulmányozza. 

A jelentés nem csupán a vegyi anyagokat vizsgálja – bár gyakran ezek jutnak elsőként az ember 
eszébe, amikor a munkahelyen jelentkező reprodukciós veszélyekre gondol. A biológiai, fizikai, 
ergonómiai és pszichoszociális tényezőknek való munkahelyi expozíciók figyelmet kaptak. 
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Megvizsgáltak az olyan feltörekvő veszélyeket, mint például a mesterségesen előállított nanoanyagok 
és az endokrin diszruptorok, továbbá a kombinált hatásokat is. A fő jelentésben egy áttekintő táblázat 
található, amely példákat ad az anyagok, tényezők, körülmények különböző csoportjaira és az azokhoz 
kapcsolódó hatásokra és végpontokra. 

A munkahelyi környezetben előforduló, a reprodukciós és fejlődési egészséggel kapcsolatos összes 
lehetséges kockázati tényező azonosítása azonban már kívül esik a jelentés hatókörén. Ehelyett 
példákkal szolgálunk a vegyi anyagok és az egyéb lényeges tényezők jellemző típusaira, illetve olyan 
jellegzetes problémákat mutatunk be, amelyek figyelmet igényelnek a munkakörülmények javításában 
érintett személyektől. 

Az elmúlt 20 évben számos országban gyakoribbá vált a betegszabadság a várandós nők körében. A 
terhességi szövődmények és a fejlődési problémák előfordulása folyamatosan növekszik. A gyermekre 
vágyók egyre nagyobb számban képtelenek megfoganni, és meddőségi kezelést igényelnek. Dániában 
például a becslések szerint a gyermekre vágyó párok 10-15 %-a nem fogan meg egy éven belül. Ugyan 
szerepet játszik ebben az a tendencia, hogy a pároknál a családalapítás idősebb korra tolódik, a fenti 
problémák némelyike a munkahelyi veszélyeknek tulajdonítható. 

A munkavédelmi jogszabályokban különös figyelmet fordítottak a terhességre és a születendő 
gyermekre kifejtett hatásokra. Bár a munkahelyi megelőzés nagyrészt a nőkre – különösen a várandós 
kismamákra – összpontosít, fokozódó aggályok merülnek fel és kutatások zajlanak a férfi 
termékenységgel kapcsolatosan. 1993 óta bizonyítékok állnak rendelkezésre arra, hogy gyakoribbá 
váltak a férfi nemi szervek bizonyos fejlődési rendellenességei és a hererák. Egy finn férfiak körében 
végzett vizsgálatban Jørgensen és munkatársai például alacsony és csökkenő spermaszámot találtak 
fiatal finn férfiaknál. Sőt, a fiatalabb, 1980 körül született finnek körében 8-10-szer magasabb volt a 
hererák előfordulási gyakorisága, mint az 1950 körül született férfiaknál (Jørgensen et al., 2011). Egy 
lehetséges magyarázat erre az, hogy hormonszerű anyagok, amelyek közül néhány előfordul a 
munkahelyi környezetben, befolyásolják a reprodukciós egészséget a születés előtt és után (Storgaard 
és Bonde, 2003). 

Vannak más, a nőket érintő, nemrég felfedezett tényezők, például a változókorba lépés módosulása, 
amelyeket Lawson és munkatársai azonosítottak feltörekvő problémaként (Lawson et al., 2006). 

A fejlődési rendellenességeket eredményező, klasszikus génmutációkon felül van néhány újabban leírt 
öröklődési mechanizmus. Ezek nem igényelnek DNS-változást, hanem a DNS kifejeződését 
módosíthatják, és vezethetnek olyan örökletes változásokhoz, amelyek átkerülhetnek a következő 
generációkba. Az „epigenetika” kifejezés a génexpresszió ilyen örökletes változásaira utal. Ezáltal a 
transzgenerációs epigenetikai öröklődés a munkahelyi reprodukciós toxicitást érintő kutatás új 
területeként merült fel. A fókusz jelenleg elsődlegesen az endokrin diszruptorokra esik: azokra a 
környezeti ágensekre, amelyek transzgenerációsan öröklődő változásokat okoznak (Rissman és Adli, 
2014). 

A jelentés ezért tartalmaz egy fejezetet az endokrin rendszert károsító anyagokról. 

 

2.2 Definíciók 

A reprodukció egy többlépcsős folyamat, magában foglalja az ivarsejtek termelését (gametogenezis), a 
megtermékenyülést, a megtermékenyült petesejt (zigóta) beágyazódását, az embrionális és magzati 
fejlődést, a gyermek születését és az azt követő (posztnatális) fejlődést a pubertásig. Ezt a folyamatot 
számtalan endogén (belső) vagy exogén (külső) tényező károsíthatja. Számos ágens és tényező több 
módon befolyásolhatja a reprodukció és a fejlődés normális folyamatát, ideértve az alábbiakat: 

 a női és férfi ivarsejtek közvetlen károsodása, amely terméketlenséget (infertilitást) vagy 

csökkent fertilitást eredményez; 

 anyagcsere-rendellenességek kiváltása az anya szervezetében, amely változást okoz a belső 

egyensúlyban (homeosztázisban) és károsítja az embrió fejlődését; 
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 kóros embriogenetikus1 és organogenetikus2 szakaszok; 

 a magzatra3 kifejtett közvetlen toxikus hatás; 

 a szülést (vajúdás és kitolás) befolyásoló tényezők; 

 az újszülött születés utáni (posztnatális) fejlődésének korai szakaszát befolyásoló tényezők; 

 az utódok születés utáni késői fejlődését befolyásoló tényezők; 

 generációkon átívelő (transzgenerációs) tényezők. 

A technikai kifejezések magyarázata a fő jelentés 9.1 mellékletének szószedetében találhatók. 

A fenti tényezők az ivarsejtek károsodását vagy elpusztulását, az embrió vagy a magzat méhen belüli 
elhalását, fejlődési rendellenességeket, például kóros csontszövet-képződést, rendellenes testi 
fejlődést, a szervrendszerek és szervek működési zavarát, illetve enzimhiányokat okozhatnak (1. 
táblázat). 

 

1. táblázat: Folyamatok és hatások/végpontok 

Érintett folyamat Hatások/végpontok Példák 

Ivarsejtek 
termelése 
(gametogenezis) 

Libidó 

A női és férfi ivarsejtek közvetlen 
károsodása, amely infertilitást 
vagy csökkent fertilitást 
eredményez. 

Korai reprodukciós öregedés 
(biológiai öregedés) 

• Menstruációs zavar: rendszertelen 
menstruáció és a menstruációs 
ciklusok leállása 

• Kései fogamzás 

• Merevedési zavar és ejakulációs 
nehézség 

• Csökkent sperma minőség, 
alacsony mozgó spermiumszám 

Megtermékenyülés, 
a megtermékenyült 
petesejt 
beágyazódása 

Embrionális és 
magzati fejlődés 

Anyagcsere-rendellenességek 
kiváltása az anya szervezetében, 
amely változást okoz a belső 
homeosztázisban és károsítja az 
embrió fejlődését 

A magzatra kifejtett közvetlen 
toxikus hatás 

Kóros embriogenetikus és 
organogenetikus szakaszok 

• Spontán vetélések 

• Vetélés az expozíciónak kitett 
férfiak partnereinél vagy ezzel 
kapcsolatos születési 
rendellenességek 

• A leány magzatok 
maszkulinizációja és a fiú 
magzatok feminizációja 

• Kongenitális kriptorhizmus 
(veleszületett rejtettheréjűség) 

• Alacsony születési súly 

Szülés és 
szoptatás 

Korai méh-összehúzódások 
kialakulása a fizikai- vagy 
pszichoszociális stressztényezők 
miatt megemelkedett kortizolszint 
következtében 

• Koraszülés 

• Anyatej általi expozíció 

                                                      

1 A humán embriógenezis egy komplex folyamat, amely a megtermékenyülést követő első nyolc hétben megy végbe. Az 1-8. hét 
a fejlődés embrionális időszaka. 

2 Az organogenezis a szervek és szervrendszerek kialakulása; az embrionális időszak végére minden szervrendszer felismerhető. 
3 A terhesség 9. hetétől a 37. hétig vagy a szülésig terjedő időszak a magzati fejlődés időszaka. A fejlődő gyermek neve magzat 

(főtusz). 
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Érintett folyamat Hatások/végpontok Példák 

Anyagoktól kialakuló toxikus 
hatások, beleértve a zsírszövetből 
felszabaduló anyagokat is 

Posztnatális 
fejlődés 

Fejlődés a 
pubertásig 

Az utódok késői posztnatális 
fejlődésére kifejtett hatások 

• Gyermekkori daganatok fokozott 
kockázata 

• Fokozott hajlam allergia 
kialakulására 

• Szív-rendellenességek, szív-
érrendszeri betegségek 

• Hererák 

• Cukorbetegség, túlsúly 

• Idegfejlődési hatások 

Transzgenerációs 
hatások 

Genetikai alapú örökletes hatások 

Forrás: a szerzők és a projektvezető összeállítása. 

 

Ezen hatások legrészletesebb meghatározása a vegyi anyagok esetében áll rendelkezésre (lásd még 
a 4.2 fejezetet). 

A munkahelyi expozíciós határértékek (OEL) meghatározása során az európai szinten releváns 
bizottság (foglalkozási expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL)) az alábbi 
definíciókat alkalmazza: 

 A termékenység magában foglalja a férfi és a nő terhességet létrehozó képessége mögött álló 
folyamatokat. A termékenységre kifejtett hatások értékelése során a SCOEL figyelembe veszi: 

„a libidóra, szexuális viselkedésre, spermatogenezisre/oogenezisre kifejtett káros hatásokat, 
bármely kölcsönhatást a hormonműködéssel, illetve fiziológiai paraméterekkel, amely befolyásolja 
a megtermékenyítő képességet, valamint a megtermékenyülésre magára és a megtermékenyült 
petesejt fejlődésére kifejtett káros hatásokat a beágyazódásig bezárólag”. 

(SCOEL, 2013, 24. oldal) 

 A fejlődési toxicitás a legszélesebb értelemben véve kiterjed bármely, a terhességet és a normális 
fejlődést megzavaró hatásra a születés előtt és után egyaránt. Magában foglalja az 
embriotoxikus/fötotoxikus hatásokat (például csökkent testsúly, növekedési- és fejlődési retardáció, 
szervi toxicitás, halál, vetélés), szervi defektusokat (teratogén hatások), működési zavarokat, peri- 
és posztnatális zavarokat és rendellenes posztnatális mentális vagy fizikai fejlődést a normál 
pubertális fejlődéssel bezárólag. 

(SCOEL, 2013, 24. oldal) 

A SCOEL által elfogadottakhoz nagyon hasonló definíciókat használnak az osztályozás és címkézés 
globálisan harmonizált rendszerében az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról (CLP) szóló, legújabb uniós rendelet szerint (Európai Vegyianyag-ügynökség, 2013). 
Ez foglalkozik például a korai reprodukciós öregedéssel, amelyet nem említenek külön a SCOEL 
definíciók között, azonban valószínűleg magába foglalja a „bármely kölcsönhatás a hormonműködéssel, 
illetve fiziológiai paraméterekkel, amely befolyásolja a megtermékenyítő képességet” kifejezés (SCOEL, 
2013). 

A teratogén hatások (amelyek emberi születési rendellenességeket okoznak) olyan egészségi veszélyt 
jelentenek, amelyekre a legújabb EU osztályozási jogszabályban már nincs külön osztályozás (CLP 
rendelet 2008). Ehelyett olyan fejlődési toxinoknak tekintik őket, amelyek fejlődési toxicitása a 
reprodukciós toxicitás veszélyosztályába esik. A teratogéneket általánosságban a reprodukciós 
toxicitásuk alapján, ezen belül pedig a fejlődési toxicitásuk szerint sorolják be. 
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A szoptatással egy saját fejezet foglalkozik. Bár a szoptatásra gyakorolt, illetve a szoptatáson keresztül 
kifejtett káros hatások a reprodukciós toxicitás alá tartoznak, azokat osztályozási szempontból külön 
kezelik. Ezáltal a szoptató anyák számára külön veszélyjelzés adható ki e hatásról. 

Az utódokban genetikai alapon öröklődő hatásokat ismerten kiváltó tényezőkkel az ivarsejt mutagenitás 
veszélyosztályban foglalkoznak. Ez a veszélyosztály elsődlegesen olyan anyagokat érint, amelyek 
mutációt okoznak a nők petesejtjében vagy a férfiak spermiumában (ivarsejtek), s amely bármely utódra 
átöröklődhet. 

 

3 Jogi helyzet 

3.1 Alapok 

Az uniós keretszabályok általános vagy különleges rendelkezések (pl. a várandós vagy szoptató nőkre, 
illetve a fiatal munkavállalókra vonatkozó irányelvek) révén, elviekben, a reprodukcióra gyakorolt 
munkahelyi kockázatok valamennyi típusát magukban foglalják, legyenek azok fizikai, kémiai, biológiai 
vagy szervezeti kockázatok. Még a munkavédelemhez közvetlenül nem tartozó irányelvek – például a 
munkaidőről szóló irányelv – is hozzájárulhatnak a reprodukciós funkciókat érintő kockázatok 
megelőzéséhez. 

Léteznek olyan uniós szakpolitikák és jogszabályok, amelyek nem kifejezetten a munkaegészségügyet 
érintik, azonban hatást gyakorolhatnak a munkavállalók toxin expozíciójára: például a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályok (pl. REACH) vagy a környezetvédelem ügye. 

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló Keretirányelv (89/391/EGK irányelv) 
meghatározza a munkáltató azon kötelezettségét, hogy a munkával kapcsolatos minden szempontból 
biztosítsák a munkavállalók biztonságát és egészségvédelmét, valamint kockázatértékeléseket 
végezzenek, és megelőző intézkedéseket vezessenek be (Európai Tanács, 1989), mely utóbbiak egy 
megadott hierarchiát követnek: 

1. elimináció (ideértve a helyettesítést): a veszélyek megszűntetése a munkahelyen, vagy azok 
jelentős csökkentése; 

2. műszaki megoldások: a berendezések, felszerelések, szellőzőrendszerek, technológiai 
eljárások olyan javított kialakítása, illetve módosítása, mely csökkenti az expozíciót; 

3. szervezési megoldások: olyan megelőző intézkedések, amelyek megváltoztatják a 
munkavégzés módját, beleértve a munka időzítését, a szakpolitikákat és egyéb szabályokat, 
valamint a munkahelyi gyakorlatokat, például a szabványokat és működési eljárásokat (ideértve 
a képzést, rendet-tisztaságot, a felszerelés karbantartását és a személyi higiénés gyakorlatot); 

4. egyéni védőeszközök: az egyének által az expozíció (pl. a vegyi anyagokkal való érintkezés 
vagy a zajterhelés) csökkentése céljából hordott felszerelés. 

Azokban a helyzetekben, amikor nincs egyértelmű mód a veszély kontrolljára, illetve a jogszabály nem 
specifikus, a vállalatoknak foglalkozás-egészségügyi szakemberektől, például munkahigiénikustól vagy 
munkabiztonsági szakértőtől kell iránymutatást kérniük. Mindenesetre a keretirányelv és annak alapvető 
előírásai ilyenkor is érvényesek; ezek a kockázatértékelés, az egy adott hierarchia szerint bevezetett 
védelmi intézkedések, a megelőző szolgáltatások biztosítása, a munkavállalók tájékoztatása és 
képzése, a konzultáció a munkavállalókkal vagy képviselőikkel, valamint az egészségügyi felügyelet. 

 

3.2 Kevés a célzott jogszabály 

Bár a Keretirányelv nagyon szigorú a munkavállalók biztonságát és egészségvédelmét illetően, nem 
említi külön a reprodukciót és fejlődést károsító tényezőket. Azonban az európai jogalkotók felismerték 
az általános előírásokat kiegészítő, specifikus irányelvek iránti igényt, beleértve az alábbiakra 
kiterjedőket: 

 kémiai és biológiai ágensek; 

 fizikai faktorok; 

 pszichoszociális problémák; 



Összefoglaló — Naprakész jelentés a reprotoxikus anyagokról 

 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség — EU-OSHA 11 

 sérülékeny csoportok. 

A fő jelentés bemutatja a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokat (munkavédelmi fókusszal, 
beleértve a munkahelyi expozíciós határértékek meghatározását), a munkavédelmi jelentőségű 
jogszabályokat, például a REACH-et (beleértve a munkahelyi expozíciós határértékek és a 
származtatott hatásmentes szintek (DNEL) összehasonlítását), valamint a harmonizált osztályozást 
(CLP). A jelentés tárgyalja az oldószerekre, irtószerekre és növényvédő szerekre vonatkozó 
jogszabályokat, valamint az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos szabályozást. 

Ugyanakkor alig van olyan specifikus rendelet, amely a reprodukciós működésre és a reprodukciós 
rendszerre ható, illetve a fejlődést befolyásoló munkahelyi kockázatokra vonatkozik. Az alábbiakban 
azokat a jogszabályokat foglaljuk össze, amelyek specifikus rendelkezéseket tartalmaznak, és 
megbeszéljük azokat a problémákat, amelyekre kitérnek, valamint a bennük azonosított 
hiányosságokat. 

3.3 Sérülékeny munkavállalók 

A specifikus jogszabályok egyik fontos része a sérülékeny munkavállalókat érinti. A jelentésben a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeit, illetve a fiatal munkavállalókra, várandós, 
nemrég szült munkavállalókra és szoptató nőkre vonatkozó irányelveket írjuk le . 

 

3.4 A várandós, nemrég szült munkavállalókra és szoptató nőkre 
vonatkozó irányelv 

4 Reprotoxikus vegyi anyagok 

A reprodukciós és fejlődési kockázatokat, mint olyanokat csak akkor lehet felismerni, ha megfelelő 
vizsgálaton estek át. A vegyi anyagok esetében jelenleg nagy eltérés mutatkozik a használatban lévő 
és a reprodukciós toxicitás irányában értékelt vegyi anyagok száma között (Lawson et al., 2003). Ez 
magyarázhatja azt a tényt is, hogy a reprodukciós toxinok naprakész listái, amelyek az Európai Unión 
belül jogilag kötelező érvényűek, csupán körülbelül 150, reprodukciós toxinként besorolt (1A kategória: 
embernél ismerten reprodukciós hatásokat kiváltó vegyületek; és 1B kategória: feltételezett humán 
reprodukciós toxinok) vegyi anyagot (köztük növényvédő szereket) tartalmaznak az osztályozott 
vegyületek listáján szereplő több ezer vegyi anyag közül4 (Milieu és RPA, 2013). A fő jelentésben 
megtalálható a reprotoxikus anyagok és fejlődési toxinok listája. Ez különböző vegyületek széles 
választékát öleli fel, amelyek jelen vannak több ipari termékben, például festékekben, ragasztókban 
vagy tisztítószerekben, valamint a szolgáltatói ágazatban, például az egészségügyben vagy a 
fodrászatban használt termékekben is, ahol az ezekhez társuló kockázatokra irányuló figyelem mértéke 
alacsony lehet. 

A következő fejezetekben elmagyarázzuk, hogy hogyan vizsgálják a vegyi anyagok reprotoxikus 
tulajdonságait és fejlődési hatásait, és hogy ezt az értékelést hogyan foglalják keretbe a specifikus 
jogszabályok, mint például a vegyi anyag rendeletek. Ezen tulajdonságok illusztrációja céljából 
bemutatunk néhány válogatott példát – amelyek esetében a vegyületeket vizsgálták ezen hatások 
irányában – továbbá a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A jelen fejezet végén következtetéseket 
vonunk le a jelenlegi ismeretek és az azonosított hiányosságok vonatkozásában. 

A teljes jelentésben több vegyi anyagról esik szó, de ebben az összefoglalásban néhány olyan, 
példaértékű eredményt mutatunk be, amelyek illusztrálják a potenciálisan reprodukciós 
rendellenességeket és fejlődési egészségi problémákat okozó kémiai tényezők széles körét. 

                                                      

4 Az 1272/2008 rendelet (CLP rendelet) VI. melléklete tartalmazza a reprotoxikus vegyületekre és bizonyos egyéb vegyületekre 
vagy vegyületcsoportokra vonatkozó, harmonizált osztályozási és címkézési listákat, amelyek jogilag kötelezőek az EU-n belül. 
A veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését az Európai Bizottság évente frissíti a „műszaki fejlődéshez való 
adaptáció” útján. A veszélyes anyagok harmonizált osztályozásának és címkézésének valamennyi frissítését tartalmazó Excel 
táblázat elérhető az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapján. 
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4.1 A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása (REACH) 

A REACH rendelet keretet biztosít a szállítói lánc előző és következő tagjainak közvetítendő, veszélyes 
vegyi anyagokkal kapcsolatos információknak. A REACH szerint a gyártóknak, és a vegyi anyagokat 
egy bizonyos minimális mennyiség felett forgalmazó személyeknek, regisztrálniuk kell az anyagokat. A 
jogszabály fokozatos megközelítést alkalmaz: minél nagyobb az egy regisztráló által forgalmazott vagy 
előállított vegyi anyag mennyisége, annál korábbi a regisztráció határideje és szigorúbbak az előírások. 

 

4.1.1 A vegyi anyagok vizsgálatának követelményei 

Az évi 10 tonnát elérő vagy azt meghaladó mennyiségben forgalmazott vegyi anyagok esetében a 
reprodukcióra vonatkozó szabványos állatkísérleteket kell végezni, amelyek kitérnek a hímek és 
nőstények termékenységére, valamint az utód pre- és posztnatális fejlődésére, és magukban 
foglalhatják a fejlődési immuntoxicitás és neurotoxicitás vizsgálatát is. Mindazonáltal ezek a kísérletek 
adaptálhatók (elhagyhatók) a bizonyítékok súlyának igazolásával, a kémiailag rokon szerkezetű 
anyagokon végzett kísérletekkel, illetve expozícióalapú adaptációk révén. 

A vizsgálati előírásokat a mennyiség, azaz az előállított vagy importált vegyi anyag éves mennyisége 
alapján is szabályozzák. Ezáltal a mennyiségi szint feltehetően tükrözi a várható expozíciót. Ezek a 
mennyiségi szabályok nem követelik meg a reprodukciós toxicitás szigorú vizsgálatát, amíg 
meglehetősen magas szintet nem érnek el. Azonban az egyes mennyiségi szinteken a minimális 
vizsgálati követelményeket eseti alapon erősíteni lehet, amennyiben más kötelező vizsgálatok aggályra 
adnak okot (Piersma, 2013). Erről több információ található a REACH szerinti teratológiai vizsgálatokról 
szóló, újabb közleményben (Barton, 2013) és az ECHA iránymutatásban (ECHA, 2015). A fő 
jelentésben részletesen bemutatjuk a vizsgálati követelményeket, beleértve a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vizsgálati követelményeit és azok alkalmazását a 
REACH szerinti mennyiségi sávokra. A fő jelentés tárgyalja továbbá az olyan új felfedezések 
jelentőségét, mint amilyen a transzgenerációs hatás és az expozíciós adatok hiánya. A vegyi anyagok 
reprotoxikus hatásaival kapcsolatosan azonban a vizsgálati követelmények csupán nagyon kevés 
végpontot tartalmaznak. 

Különös aggodalomra okot adó anyagok 

A REACH szerint a tagállam vagy az Európai Vegyianyag-ügynökség is felterjeszthet egy anyagot 
különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosításra. A mai napig a tagállamok számos 
vegyületet terjesztettek fel reprodukciós végpontok miatt. Egy anyagnak az Európai Vegyianyag-
ügynökség (ECHA) által különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) történő besorolása az első 
lépés a vegyi anyag egyik vagy valamennyi használatának korlátozására irányuló eljárásban. Ezekben 
az esetekben az anyagokat nem szabad többé használni, kivéve, ha átesnek az engedélyezési 
eljáráson, ami azt jelenti, hogy a kockázatok megfelelően kontrollálhatók (60.2. cikk). Viszont kizáró lag 
akkor engedélyezhető egy ilyen anyag, ha igazolták, hogy a társadalmi-gazdasági előnyei meghaladják 
a kockázatokat, és nincs megfelelő alternatív anyag vagy technológia (60.4 cikk) (Európai Bizottság, 
2011). Az SVHC-k első listáját 2008. október 28-án adták ki, és a listát számos alkalommal frissítették 
már (a 2016. június 20-i frissítéssel együtt összesen 169 SVHC-t tartalmaz), és létezik egy lista az 
árucikkekben található SVHC-kről is. Amint egy anyag a listára került, az ECHA megbízást ad egy 
technikai jelentés elkészítésére, amely elemzi az anyag gyártásáról, importálásáról, használatáról és 
felszabadításáról rendelkezésre álló információkat, valamint a lehetséges alternatívákat. Ezen jelentés 
alapján az ECHA eldönti, hogy rangsorolja-e az anyagot, végeredményben javasolja-e az Európai 
Bizottságnak, hogy adja hozzá az anyagot a REACH rendelet XIV. mellékletéhez, ami az anyag 
használatát engedélyhez köti. 

Az adatok és az egészségügyi hatások vizsgálatának hiánya a védelem hiányához vezet 

Míg a REACH szerinti regisztráció várhatóan javítja a vegyi anyagok káros hatásaival kapcsolatos 
ismereteket és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos adatok átfogó minőségét, problémásnak tartják a 
mennyiségi sáv megközelítést, mivel ez azt eredményezi, hogy a kis mennyiségben előállított vegyi 
anyagokra vonatkozóan az adatok hiányoznak. Ezenfelül a vegyi anyagok reprotoxikus hatásaival 
kapcsolatosan a reprodukciós és fejlődési toxicitásnak csupán néhány végpontja szerepel a vizsgálati 
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követelmények között. Számos feltételezett reprodukciós hatás (a férfi reprodukciós rendszerre 
gyakorolt hatások, az utódokra gyakorolt számos hatás: különösen a hosszú távú hatások, az 
immunrendszer működésére és az anyagcserére gyakorolt hatások, menopauzás hatások, a pubertás 
korai megjelenése, transzgenerációs hatások, stb.) esetében nem áll rendelkezésre értékelési módszer. 
Ez azt jelenti, hogy azokra nem vonatkozik a regisztrálók azon kötelezettsége, hogy expozíciós 
forgatókönyveket és DNEL-eket (a REACH szerinti hatásmentes szint) vázoljon fel, mivel nincs olyan 
rendszer, amely figyelembe venné ezeket a hatásokat. Ezek a korlátok nem ismertek széles körben, 
még a munkavédelmi szakemberek körében sem, ami a reprodukcióra ható munkahelyi kockázatok 
általános alulbecslését kockáztatja. 

A gyártóknak és importőröknek ezért figyelembe kell venniük az elővigyázatosság5 elvét, amennyiben 
adathiányt azonosítottak vagy feltételeznek. 

A REACH szerinti engedélyezésre szánt jelöltlista az alkalmazás korlátozása révén támogatja a 
reprotoxinok káros hatásainak csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, de a lista elkészítésének 
folyamata lassú. Nyolc év után a lista körülbelül 169 bejegyzést tartalmaz, amelyek közül csak néhány 
reprotoxikus. 

 

                                                      

5 Az elővigyázatosság elve az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 191. cikkében kerül részletezésre. Olyan 
kockázatkezelési megközelítéssel kapcsolatos, amelynél ha fennáll a lehetősége, hogy egy adott szakpolitika vagy tevékenység 
kárt okozhat a népességnek vagy a környezetnek, és amennyiben még mindig nincs tudományos konszenzus a probléma 
vonatkozásában, a kérdéses szakpolitikát vagy tevékenységet nem szabad folytatni. Amint több tudományos információ áll 
rendelkezésre, a helyzetet felül kell vizsgálni. Az EU vegyi anyagokra vonatkozó uniós keretszabályai (REACH) az 
elővigyázatosság elvén alapulnak, csakúgy, mint az élelmiszerekkel kapcsolatos törvényre vonatkozó általános rendeletei 
((EK)N178/2002) rendelet). A Bizottságnak az elővigyázatossági elvről szóló közleménye (COM(2000) 1, 2000. február 2-i 
végleges) tájékoztatja az érdekelt feleket arról, hogy a Bizottság hogyan szándékozik alkalmazni az elvet. 

Szélesebb értelemben a kockázatkezelés elővigyázatossági elve (vagy elővigyázatossági megközelítése) azt fejezi ki, hogy 
amennyiben az emberi egészségnek vagy a környezetnek okozott kár fenyeget, elővigyázatossági intézkedéseket kell tenni 
akkor is, ha egyes ok-hatás kapcsolatok tudományosan még nem teljes mértékben igazoltak. Annak a bizonyításának a terhe, 
hogy az anyag nem káros, azokat terheli, akik olyan tevékenységet végeznek, amely kockázatot jelenthet. 
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4.2 Munkahelyi expozíciós határértékek a reprotoxikus anyagok 
esetében? 

A veszélyes anyagokra vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékek fontos információkat nyújtanak 
a kockázatértékelés és -kezelés számára. A reprotoxinokkal kapcsolatban azonban korlátozások és 
hiányosságok állnak fenn, amelyeket figyelembe kell venni és szükséges foglalkozni azokkal. 

A munkahelyi expozíciós határértékek definíciója és megállapítása 

A munkahelyi expozíciós határértékekkel foglalkozó uniós tudományos bizottság (SCOEL) leírta azt a 
módszertant, amelyet a bizottság alkalmaz az munkahelyi expozíciós határértékek meghatározásakor, 
és figyelembe veszi az utódokra gyakorolt hatásokat is. A cél: 

„olyan határértékek megállapítása a levegőn keresztül történő expozíció esetében, hogy az 
expozíció – még ha rendszeresen ismétlődik is a munkával töltött évek során – soha ne 
eredményezzen káros hatásokat a kockázatnak kitett személyekben és/vagy azok utódaiban”. 

(SCOEL, 2013, 8. oldal) 

Ezért a határértékeknek elviekben meg kell védeniük a születendő gyermeket és a jövőbeni 
generációkat. A munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok expozíciós határértékeinek megállapításánál a 
SCOEL figyelembe veszi a negatív reprodukciós hatásokra vonatkozóan rendelkezésre álló, publikált 
információkat, azonban számos anyag vonatkozásában ezek az adatok nem elégségesek vagy 
hiányoznak. A SCOEL rendszerint jelzi ezt az adathiányt a dokumentumaiban. 

Egészségre vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékeket csupán olyan esetben lehet 
megállapítani, amikor az összes rendelkezésre álló tudományos adat áttekintése ahhoz a 
következtetéshez vezet, hogy lehetséges egy egyértelmű küszöbdózist azonosítani, mely alatt a 
kérdéses anyag expozíciója várhatóan nem eredményez káros hatásokat (Bertazzi, 2010). 

Azoknál az anyagoknál, amelyek vonatkozásában számos országban nincs biztonságos küszöb (pl. 
karcinogének), ajánlott munkahelyi expozíciós határértékeket nem határoznak meg, azonban javasolt, 
hogy – amennyiben nem lehet az anyagokat eliminálni – a lehető legalacsonyabb koncentrációban 
tartsák azokat. Más országokban, például Németországban és Hollandiában, az ajánlott expozíciós 
határértékeket az elfogadható kockázat koncepciója alapján általában 10–2-10–5 tartományban 
határozzák meg attól függően, hogy a kockázat egy év vagy egy élettartam alatt érinti az egészségügyi 
állapot változásainak gyakoriságát (Czerczak, 2004). A 2014-ben Párizsban tartott EU-OSHA 
munkaértekezlet azt a folyamatosan napirenden lévő problémát tárgyalta, hogy a reprotoxikus anyagok 
tekinthetők-e küszöbértékkel rendelkező anyagoknak. 

A karcinogén, mutagén vagy a reprodukciót károsító (CMR) anyagokra vonatkozó munkahelyi 
expozíciós határértékek EU-OSHA vizsgálata szerint a reprodukciós kockázatok, a határértékek és a 
várandós munkavállalókra érvényes rendeletek tekintetében különböző megközelítések léteznek. A 
közös európai munkahelyi expozíciós határértékek kivételével minden tagállam meghatározza a saját 
nemzeti munkahelyi expozíciós határértékeit (EU-OSHA, 2009a). 

A meghatározás bonyolult folyamata miatt munkahelyi expozíciós határértékeket csupán korlátozott 
számú, jelenleg a munkahelyeken használt anyag vonatkozásában határoztak meg. Számos, az 
emberre vonatkozóan elérhető adat nem segíti elő a dózis-válasz vagy dózis-hatás összefüggések 
becslését a vegyi anyagok munkahelyi expozíciója esetén. 

 

4.2.1 Az adatok hiánya és a bizonytalansági tényezők 

A munkahelyi határértékeket a jelenlegi tudás alapján jelzik előre. Ez ésszerű, mivel a határértékeknek 
a tudományos adatokon alapuló szakértői értékelést kell tükrözniük. Azonban a rendelkezésre álló 
adatok gyakran nem teljesek, és az ember számára biztonságos koncentrációhatárok meghatározását 
célzó állatkísérletek eredményeinek extrapolációja többszörös kétségekre ad okot. Több, fent leírt 
egészségi hatást (fejlődési és reprodukciós hatások), az úgynevezett végpontokat, nem vesznek 
figyelembe a vegyi anyagok értékeinek meghatározására vonatkozó szabványos folyamatok során, 
mivel nem léteznek vizsgálati/értékelő módszerek. 
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Ha a toxikológiai vizsgálatokat nem követeli meg például a REACH, akkor nem fognak bővülni az 
ismereteink, csak ha más testületek nem tesznek lépéseket (SCOEL, 2013). A tudományos 
intézmények végeznek ugyan nagyméretű, jól tervezett, prospektív epidemiológiai vizsgálatokat az 
alacsony expozíció szinteken fellépő hatásokra vonatkozóan (pl. nemzeti kutatási alap 
finanszírozásával), azonban jellemzően hosszú idő telik el, mielőtt az eredmények beépülnek a 
szabályozás (pl. a munkahelyi határértékek) újraértékelésébe. A jogszabályok frissítése lassú folyamat, 
és további késedelmet okoz az új adatok felismerése és a munkavállalók védelmének megvalósítása 
között. Ez akkor is igaz, ha az új eredmények a korábban vártnál sokkal alacsonyabb dózisnál jelzik a 
káros hatásokat. Egy példa erre a nagyon kis különbség az ólomra vonatkozó, hatást okozó szintek és 
biológiai határértékek között, amelyek a férfi termékenységre kifejtett hatásra vonatkozó hozzávetőleg 
küszöb számértékének csupán kétszeresei – annak ellenére, hogy számos munkavállaló még most is 
ki van téve ólomnak és ólomvegyületeknek. A munkahelyi expozíciós határértékek újraértékelésében 
ezért olyan, rugalmasabb megközelítés szükséges, amely a korábban megfigyeltnél alacsonyabb 
expozíciós szinteknél megjelenő káros hatásokra utaló, új adatok esetén képes azonnal cselekedni. 

Továbbá az ajánlott expozíciós határértéket jellemzően csak egyetlen mérhető toxikus hatásból 
származtatják: abból, amelyet a megfigyelt változások közül a legérzékenyebbnek tartanak és a 
szervezet normális működése szempontjából jelentős (Czerczak, 2004). Ezért nem biztos, hogy a 
munkahelyi expozíciós határértékeket ténylegesen a reprodukciós végpontokra vonatkozóan 
határozzák meg. 

A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság vegyi anyagokkal foglalkozó 
munkacsoportja ezért vizsgálja a küszöbérték nélküli anyagok esetében a munkahelyi expozíciós 
határérték meghatározásának javítását célzó mechanizmusokat. Ha jól megtervezett vizsgálatokban a 
meghatározott munkahelyi expozíciós határértékekhez közeli vagy azok alatti expozíciós szinteknél 
ismételten káros hatások jelentkeznek, akkor az azon vizsgálatok újraértékelését vagy indítását 
eredményezheti, amelyeket ezen hatás kiváltására terveztek. Ez különösen fontos a reprodukciós és 
fejlődési toxicitás esetében, amelyek máskülönben esetleg nem kerülnének vizsgálatra. 

Bizonytalansági tényezők és terhesség, ivarsejtek (spermium és petesejt) 

A munkahelyi egészségre vonatkozó expozíciós határértékek esetén általában elfogadott, hogy kisebb 
bizonytalansági tényezőt határoznak meg, mint a környezetre és a populáció egészére vonatkozó 
határértékeknél. Ez azon a háttérben álló (és olykor megkérdőjelezett) feltételezésen alapul, hogy a 
dolgozók populációja korban és egészségi állapotban kevésbé változatos összetételű, mint az általános 
népesség. Ezenfelül a munkahelyen a vegyi anyagokkal való expozíció ellenőrzésének és 
korlátozásának szintjével kapcsolatosan létezik az a valószerűtlen feltételezés, hogy a vegyi anyag 
expozíciókat ellenőrzik és korlátozzák a munkahelyen (Fairhurst, 1995). A terhesség alatt azonban a nő 
a magzatát a munkahelyi veszélyeknek teszi ki, ezáltal növekszik az életkor és – talán – az egészségi 
állapot változatossága is, hisz, egyes esetekben, a magzat a felnőtteknél érzékenyebb a vegyi anyag 
expozícióra. Felnőtteknél a toxikus károsodás olykor visszafordítható lehet, de egy hasonló expozíció 
tartós hatást eredményezhet, ha a magzati fejlődés alatt következik be. Ennek egyik oka az, hogy a 
fejődő magzatban intenzív sejtosztódás és -differenciálódás folyik, amely nagyon eltérő környezet a 
statikus (azaz felnőtt) szövethez képest (Larsen, 2001). Bizonyos mértékben ez az ivarsejtekre 
(spermium és petesejt) is vonatkozik, mivel ezek a fogantatás előfutárai. Továbbá az expozíció a 
munkahelyen általában magasabb szintű, mint az általános közösségben. Felvetették, hogy a 
munkavállalók olykor „olyanok, mint a kanárimadarak vagy az őrszemek: náluk jelennek meg először 
azok az egészségi hatások, amelyek egy szélesebb körű közösségi expozíció során esetleg várhatók” 
(McDiarmid és Gehle, 2006). 

Azt a következtetést lehet levonni, hogy még ha egy reprotoxikus anyagra vonatkozik is egy munkahelyi 
expozíciós határérték, az nem feltétlenül jelenti, hogy a munkahelyi expozíciós határérték védelmet nyújt 
a reprodukciós hatások ellen (EU-OSHA, 2009a). Erre a tényre jobban fel kell hívni a munkavállalók, és 
az általános közvélemény figyelmét is.  
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4.3 Fémek 

A fémek és félfémek azon vegyi anyagok közé tartoznak, amelyek esetében a reprodukciós és fejlődési 
toxicitást epidemiológiai vizsgálatokban, valamint kísérleti állatokban is tanulmányozták, és több fémet 
fejlődési toxinként soroltak be (azaz veszélyt jelentenek a magzati fejlődésre). Kívül esik a jelentés 
hatókörén a munkahelyi környezetben megtalálható összes fém reprodukciós toxicitásának leírása. 
Ehelyett, néhány releváns probléma szemléltető példájaként, az ólomról és az ólomvegyületekről 
számolunk be részletesebben. 

 

4.3.1 Ólom, mint a reprodukciós és fejlődési toxinok példája 

Az ólom a leginkább vizsgált és legkomolyabb munkahelyi veszélyek egyike. Az ólmot a második 
világháború óta egyre növekvő mennyiségben használják az európai országokban. Jelenleg az 
akkumulátorok gyártása és újrahasznosítása fogyasztja bőven a legnagyobb mennyiségű ólmot, 
azonban az expozíció előfordul például építkezéseken és épületbontásokon, valamint fémhulladék 
beolvasztás és -kezelés során is. Az ólom számos különböző – köztük szerves – formában van jelen, 
és az expozíció főként az ólomtartalmú por belélegzése révén következik be. A felszívódást követően 
az ólom felhalmozódik a szervezetben, a különböző szövetekben a féléletideje több naptól több évig 

terjed. Az általános populációban az ólom vérszintje körülbelül 2-10 g/dl, azonban nem ritka a 60 g/dl 
feletti ólom vérszint, különösen az expozíciónak kitett férfi munkavállalók esetében. Az ólom könnyen 
átjut az anyából a magzatba. 

Férfiaknál az ólom megváltoztatja a sperma tulajdonságait, és közepesen magas vérszintnél csökkenti 
a termékenységet. A SCOEL a férfi termékenységre gyakorolt hatások tekintetében az ólom vérszint 

küszöbértéket 40 g/dl körüli értékre becsülte. Egyes újabb epidemiológiai vizsgálatból származó 
eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy az ólom már jóval alacsonyabb vérszintnél is befolyásolja 
a férfi termékenységet, azonban, láthatólag, ennek az eredménynek a tisztázása céljából az Európai 
Unióban nem indítottak epidemiológiai vizsgálatokat. 

A női termékenységet nagyon keveset vizsgálták az ólom expozícióval kapcsolatban. Nőknél a 
terhesség során az elraktározódott ólom felszabadulhat, és a magzati fejlődés és a szoptatás során 
expozíciónak teheti ki a gyermeket. Az utóbbi különösen aggályos, mivel az idegrendszer a születést 
követően nagyon érzékeny az ólom toxikus hatására. 

A magzati idegrendszer valószínűleg akkor van kitéve a legnagyobb veszélynek, amikor az anyában a 
munkahelyi expozíció eredményeként növekszik az ólom vérszintje. A SCOEL 2002-ben arra a 
következtetésre jutott, hogy az idegrendszer magzati fejlődésére gyakorolt hatásokat illetően nem lehet 
egyértelmű küszöbértéket meghatározni. 

Az Európai Bizottság a kötelező munkahelyi expozíciós határértéket (40 órás munkahéttel számolva) 
0,15 mg ólom/m3 értékben, a kötelező biológiai határértéket pedig 70 μg ólom/dl értékben határozta 
meg. Megjegyezték, hogy ez nem biztosít ráhagyást (bizonytalansági határt) a hatásmentes szint és a 
(vér) munkahelyi határérték között. Számos európai országban alacsonyabb biológiai határérték van 
érvényben. A német MAK bizottság például a magzatra kifejtett lehetséges kockázat minimalizálása 
érdekében különbséget tesz általánosságban a munkavállalók (maximális vér ólomszint 40 µg/dl) és a 
fogamzóképes korú (azaz 45 évesnél fiatalabb) nők (maximális vér ólomszint 10 µg/dl) között. 

Ahogy a fent említett párizsi EU-OSHA munkaértekezleten megjegyezték, az ólom munkahelyi 
expozíciós határérték jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és a technológiai fejlődés ellenére számos 
munkavállaló még mindig ólomnak és vegyületeinek van kitéve (EU-OSHA, 2014). 

 

4.4 Szerves oldószerek 

A szerves oldószerek közé számos, különböző kémiai szerkezetű és eltérő vegyületcsoportokba sorolt 
anyag tartozik. Az aromás szénhidrogénekre példa a benzol, a toluol és a xilolok; az első az 
üzemanyagok összetevője, a másik kettő pedig festékekben található meg. A triklór-etilén, a 
széntetraklorid és a diklór-metán klórozott szénhidrogének, amelyek használata toxikus tulajdonságaik 
miatt csökkenő tendenciát mutat. Az iparban még mindig széles körben alkalmazzák a 
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szénhidrogéneket, a glikol-étereket és az acetont. Ezen vegyületek fizikai jellemzői – például a víz- és 
zsíroldékonyság, valamint az általában alacsony párolgási hőmérséklet – valószínűsítik, hogy a 
szervezetbe inhaláció révén és/vagy a bőrön keresztül jutnak be. 

Ezen vegyületek vonatkozásában a szakirodalomban leírt hatások néhány példáját az alábbiakban 
tárgyaljuk. 

Az oldószerek széles körű használatának köszönhetően a potenciálisan expozíciónak kitett 
munkavállalók száma relatíve nagy. Az oldószereket többségében keverékekben használják; ezért a 
vizsgálatokban – különösen, ha foglalkozások szerinti epidemiológiai megközelítést alkalmaznak – 
gyakran foglalkoznak oldószerek keverékeivel. Bár ez nehezíti a hatások visszavezetését az egyes 
vegyi anyagokra, jobban képviselik az aktuális munkahelyi expozíciót. 

Bár teljes értékű adatok nem mindig állnak rendelkezésre az egyes oldószerek expozíciója és a 
reprodukciós rendellenességek közötti kapcsolat értékeléséhez, egyetértenek abban, hogy ezen 
vegyianyag-csoport tagjai reprodukciós rendellenességeket okoznak az embernél. Ezért 
óvintézkedéseket kell bevezetni a munkahelyi expozíció csökkentésére, és a várandós nőknek 
speciális védelemre van szükségük az ilyen vegyületek expozíciója által okozott hatások ellen. 

A jelentés tartalmaz egy táblázatot a termékenységre gyakorolt hatásokkal, fejlődési toxicitással és 
szoptatással kapcsolatosan a szerves oldószerek osztályozására vonatkozó ajánlásokkal, amelyet a 
holland Egészségügyi Tanács készített (holland Egészségügyi Tanács, dátum nélkül). 

A szerves oldószerek jelentős hatást fejthetnek ki a férfi termékenységre 

A 2-etoxi-etanol nevű vegyület azáltal befolyásolja a férfi termékenységet, hogy csökkenti a 
spermában a spermiumok számát. Számos vizsgálat utal arra, hogy a 2-metoxi-etanol, a metanol, a 
sztirol és a xilol különböző reprodukciós rendellenességeket okoznak a laboratóriumi állatokban. Az 
etilén-glikol-metil-éter erős gonadotoxikus szer, amely a spermatociták számának csökkenését és 
hereatrófiát (sorvadást) okoz. 

Ezenfelül szignifikáns összefüggést figyeltek meg ezekben a vizsgálatokban a kevert szerves 
oldószerek expozíciója és a fogamzásig szükséges idő (teherbeesésig eltelt idő) között. 

A női reprodukciós funkciókra kifejtett hatások 

A szakirodalom arra utal, hogy a menstruációs ciklus rendellenességei gyakrabban fordulnak elő a 
toluolnak, xilolnak, sztirolnak és formaldehidnek kitett nők populációjában. Azonban ezeket az 
eredményeket körültekintően kell kezelni, mivel az expozíció hatásainak elemzése nem mindig vette 
figyelembe a lehetséges zavaró tényezőket (pl. stressz, életkor, társadalmi-gazdasági körülmények, 
általános egészségügy, táplálkozás, függőségek, stb.), illetve ezen vegyi anyagok koncentrációját a 
munkahelyen. 

A benzolnak és homológjainak, valamint sztirolnak és triklór-etilénnek kitett nőknél nagyobb 
gyakorisággal jegyeztek fel rendszertelen és hosszabban tartó, gyakran erős és fájdalmas menstruációs 
vérzést. Rendszertelen menstruációt figyeltek meg az olajfinomító- és gumiiparban dolgozó nőknél is. 
A krónikus alkoholizálást szintén toxikusnak tartják a reprodukcióra. 

Magzatra gyakorolt hatások 

A kutatások azt is igazolták, hogy az etilén-glikol-éterek (2-metoxi-etanol és 2-etoxi-etanol) teratogén 
hatással bírnak állatoknál. A bután-2-on, triklór-etilén, xilol és toluol intrauterin növekedési 
visszamaradást okoznak. 

Számos vizsgálat támasztotta alá, hogy a szerves oldószereknek kitett nőknél magasabb a spontán 
vetélés kockázata. Ezek a vizsgálatok azonban nem elemezték például az oldószer típusát, illetve az 
ipar típusát, ahol az expozíciónak kitett nőket alkalmazták. A munkavállalók expozíciójára vonatkozó, 
egyes részletes információk hiánya ellenére a vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy ok-
okozati összefüggés áll fenn a szerves oldószerekkel történő expozíció és nőknél a spontán 
vetélés fokozott kockázata között. Kapcsolat lehet a férfiak expozíciója és a partnereiknél 
előforduló vetélések gyakorisága között is. 

Egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy nagyobb a születési rendellenességek gyakorisága a 
terhesség alatt (különösen az első trimeszterben) szerves oldószereknek kitett nők utódaiban, mint az 
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ilyen körülményeknek nem kitett nők újszülöttjeinek csoportjában. Nagyobbnak találták az 
újszülötteknél jelentkező születési rendellenességek előfordulási gyakoriságát akkor is, amikor 
az apák voltak kitéve a munkahelyükön festék hígítására használt szerves oldószereknek. 

Egy másik vizsgálat azt mutatta, hogy szignifikáns összefüggés állt fenn a spontán vetélés és a szerves 
oldószer keverékek munkahelyi expozíciója között, és ez az összefüggés erősödött a szerves oldószer 
expozíciójának növekvő szintjével. 

Az oldószerek széles körű használatának köszönhetően a potenciálisan expozíciónak kitett 
munkavállalók száma relatíve nagy. Ezen vegyületek fizikai jellemzői – például a víz- és 
zsíroldékonyság, valamint az általában alacsony párolgási hőmérséklet – valószínűsítik, hogy a 
szervezetbe inhaláció révén és/vagy a bőrön keresztül szívódik fel. 

 

4.4.1 Glikol-éterek 

A glikol-éterek az etilén-glikol alkil-éterein alapuló oldószerek csoportja, amelyeket gyakran használnak 
festékekben, tintákban, lakkokban és tisztítószerekben. Ezek az oldószerek jellemzően relatíve magas 
forrásponttal, valamint az alacsony molekulasúlyú éterek és alkoholok kedvező oldószer 
tulajdonságaival rendelkeznek. Ezért lassan párolognak, de viszonylag könnyen átjutnak a bőrön. 

Egyes glikol-éterek és azok acetátjai káros reprodukciós és fejlődési hatásokat váltottak ki a különböző 
módokon expozíciónak kitett állatfajokban. A legrövidebb láncú vegyületek a legtoxikusabbak. A gyári 
munkások között az etilén-glikol-éterek expozícióját vetélés, születési rendellenességek, 
hőemelkedés és megnyúlt menstruációs ciklusok fokozott kockázatával hozták összefüggésbe 
(Chapin és Sloane, 1997). 

Számos, különböző glikol-éterekkel végzett vizsgálat utal az alábbi hatásokra: 

 csökkent termékenység és spontán vetélés fokozott kockázata női munkavállalóknál; továbbá 

a fiúknál jelentkező genitális rendellenességek eseteit az anya terhesség alatti 2-metoxi-etil-

acetátnak való munkahelyi expozíciójával hozták összefüggésbe; 

 csökkent spermaminőség a hajógyári festőknél, fémöntőknél, vegyipari munkásoknál és 

félvezetőipari munkásoknál; a kevésbé toxikus glikol-éterekkel végzett, újabb vizsgálatok 

alacsony mozgó spermaszámot mutattak. 

A női munkavállalók ezen vegyi anyagoknak történő expozíciója előfordulhat a félvezetőiparban, illetve 
a festékeket, tintákat, lakkokat és tisztítószereket használó ágazatokban is. 

 

4.4.2 N-metil-2-pirrolidon 

Ez a vegyület egy erős oldószer, mely széleskörűen oldója a gyantákat, valamint magas a kémiai és a 
hőstabilitása. Minden hőmérsékleten teljes mértékben vízoldékony, és oldódik a legtöbb szerves 
oldószerben is. Számos klórozott oldószer helyettesítője vált. 

Azt találták, hogy vemhes állatokban az N-metil-2-pirrolidon károsítja a fejlődő magzatot, és toxikus 
a hím és nőstény vizsgálati állatok reprodukciós rendszerére (Veszélyértékelési rendszer és 
tájékoztató rendszer, 2006). 

A vegyületet az ipari alkalmazások széles körében használják, beleértve a technológiai vegyszereket, 
ipari műanyagokat, mázakat, mezőgazdasági vegyszereket, elektronikát, festékeltávolítókat 
és -tisztítókat, ragasztóanyagokat és pigment diszperziókat. 

 

4.5 Epoxigyanták 

Az epoxigyanták a reaktív prepolimerek egyik osztályát alkotják, amelyek önmagukkal vagy számos 
más reagenssel (pl. edzőkkel) térhálósíthatók. A leggyakoribb és legfontosabb osztályait az epiklórhidrin 
és a biszfenol A (BPA) reakciójából keletkező BPA-diglicidil-éterek alkotják. 
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Az epoxigyantáknak számos felhasználása létezik. Például az ultraibolya fény segítségével térhálósított 
gyantákat gyakran alkalmazzák a száloptikában, az optoelektronikában és a fogászatban. Az ipari 
alkalmazások az epoxigyantákat ragasztóként és rétegelt anyagok, öntvények, szerelvények és 
öntőformák elkészítéséhez használják. Az elektronikai iparban az epoxigyanták szigetelések, 
transzformátorok, generátorok és kapcsolóberendezések előállításához használhatók fel. 

A vizsgálatok az alábbi hatásokra utalnak: 

 here rendellenességek; 

 merevedési zavar és ejakulációs nehézség; 

 rendszertelen menstruáció és a menstruációs ciklusok leállása. 

Nőkre specifikus hatásokat is tulajdonítanak a BPA-nak (lásd 4.10 fejezet). 

A munkavállalók a gyanták előállításának és feldolgozásának előkészítése során vannak kitéve 
expozíciónak. 

 

4.6 Növényvédőszerek (peszticidek) 

A peszticidek gyomirtóként (herbicid), rovarirtóként (inszekticid), gombaölőként (fungicid) és 
fumigánsokként működnek. A leggyakoribb vegyszercsoportok a szerves foszfátok, a karbamátok és a 
fenoxi-herbicidek. 

Egyes peszticidek (pl. karbaril, benomil, etilén-tiourea, maneb, zineb és tirám) kísérleti állatoknál 
reprodukciós és/vagy fejlődési toxicitást mutattak. Számos peszticidről feltételezik, hogy endokrin 
diszruptor, azaz olyan vegyi anyag, amely születési rendellenességekhez, szexuális torzfejlődésekhez 
és reprodukciós zavarokhoz vezethet (bővebben az endokrin diszrupturokról lásd a 4.10 fejezetet). Azt 
találták, hogy a szerves foszfát peszticidek keveréke károsítja a férfi termékenységet és az utód 
fejlődését. Ez a vizsgálat azt mutatta, hogy az emberi spermium kromatinja érzékeny a szerves foszfát 
peszticidek expozíciójára, és hogy ez az expozíció a kóros reprodukciós kimenetelekhez járulhat hozzá 
(Sánchez-Peña et al., 2004). 

Lawson és munkatársai megemlítenek egy vizsgálatot (Cardinale és Pope, 2003), amely az 
antiandrogén fungicidektől eredő, additív káros reprodukciós hatásokat igazolt (Lawson et al., 2006). 

Bár a legtöbb vizsgálatban a kockázati tényezőket nem lehetett az egyes peszticidekhez hozzárendelni, 
az alábbi hatásokat feltételezték: 

 a férfi reprodukciós funkciók megzavarása; 

 negatív reprodukciós hatások nőknél, például spontán vetélés, veleszületett 
rendellenességek és koraszülés, valamint terméketlenség és késői fogamzás; 

 vetélés és születési rendellenességek fokozott kockázata az expozíciónak kitett férfiak 
partnereinél; 

 csökkent termékenység az expozíciónak kitett férfiaknál a spermaminőség romlása és a 
valószínűleg alacsonyabb tesztoszteronszint miatt; 

 rendellenes magzati növekedés és fejlődés, vetélések; 

 az anya munkahelyi növényvédő szer expozíciója látszólag növeli a gyermekkori leukémia 
kockázatát. A peszticid expozíciót összefüggésbe hozták más daganattípusokkal (pl. 
limfómák, agyi és idegrendszeri tumorok, Wilms-tumor és Ewing-szarkóma) is, azonban a 
fokozott kockázat a gyermekkori expozíció következménye is lehet. Az apai expozícióval 
kapcsolatos eredmények nem egyértelműek. 

A következő ágazatok és foglalkozások lehetnek érintettek: mezőgazdaság, üvegházi munkások, 
rovarirtó szakemberek, vegyipar, peszticidek gyártása és virágárusok. Általánosságban a 
gazdaságokban vagy azok közelében élő férfiak és nők is érintettek lehetnek. 
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4.7 Poliklórozott bifenilek, poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és 
poliklórozott dibenzofuránok 

A poliklórozott bifenilek (PCB) nagyon széles körű felhasználhatósággal rendelkező vegyületek, 
amelyeket a kedvező fiziko-kémiai jellemzőik miatt számos ipari ágazatban használnak; a 
hulladékégetőben pedig az ipari hulladék termikus bomlása során is keletkeznek. Zárt rendszereket 
alkalmaznak a hőcsere folyamatokban, kenőanyagok és hidraulikus folyadékok komponenseként, 
valamint a kondenzátorok és transzformátorok előállításához az elektromos iparban. A nyitott 
rendszerekben akkor következhet be expozíció, amikor ezeket a vegyületeket lágyítószerek, 
nyomtatótinták, egyéb tinták, ragasztók, festékek és peszticidek komponenseként használják. 

A szerves klórvegyületek széles körben elterjedt szennyezőanyagok. Az ezen vegyületek káros 
reprodukciós hatásaival kapcsolatos aggály emberek véletlen expozíciójából és kísérleti vizsgálatokból 
ered. Néhány, az expozíciónak kitett populációkkal végzett vizsgálat arra utal, hogy a környezetben 
tartósan megmaradó szerves klórvegyületek magas koncentrációja férfiakban hátrányosan 
befolyásolhatja a spermaminőséget és hererákot okozhat, nőknél pedig menstruációs ciklus 
rendellenességeket és spontán vetélést válthat ki, továbbá hosszabb fogamzási időt (teherbe 
esésig eltelt idő), csökkent születési súlyt, felborult nemi arányt6 és a nemi érés életkorának 
megváltozását okozza. Mindazonáltal, a szerves klórvegyületek emberi reprodukciós egészségre 
kifejtett, lehetséges káros hatásainak teljes mértékű tisztázásához további kutatásokra van szükség. 

A hosszú távú expozíció fejlődési hatásait Észak-Szlovákiában vizsgálták egy olyan területen, ahol 
egy vegyi üzemből származó PCB-vegyületek szennyezték a környező régiót: dózis-válasz 
kapcsolatot igazoltak a PCB expozíció és a gyermekek maradó fogainak zománc-fejlődési 
defektusai között (Jan et al., 2007). 

 

4.8 Gyógyszerek 

Ismeretes, hogy egyes gyógyszerek káros hatást fejtenek ki a magzat fejlődésére. A munkahelyi 
expozíció hatásaival kapcsolatos adatok azonban korlátozottak. A gyógyszeripari munkavállalók 
gyógyszereknek, a nővérek pedig például pentamidinnek vagy ribavirinnek (antimikrobiális szerek) 
lehetnek kitéve, amikor aeroszol formában adják be azokat a betegeknek. 

Ismert humán reprodukciós veszély a szintetikus ösztrogén dietilstilbösztrol, amelyet korábban 
gyógyszerként használtak a terhességi szövődmények kockázatának csökkentésére, Egyes nemi 
hormonok a lány magzatok maszkulinizációját és a fiú magzatok feminizációját váltotta ki 
állatkísérletekben. Az azatioprim, a ciklosporin A és egyes antivirális szerek, például az aciklovir, 
ganciklovir és zidovudin, szintén káros reprodukciós hatásokat (egyiket sem pontosították) okoztak 
állatkísérletekben. Az alábbiakban a munkahelyi méréseken átesett, gyakran alkalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó, válogatott adatokat mutatjuk be. 

 

4.8.1 Altatógázok 

Az anesztetikumok olyan gyógyszerek, amelyeket a fájdalomérzet blokkolására vagy csökkentésére 
alkalmaznak a műtéten áteső betegeknél. 

A munkahelyi környezetben az aggályok főként az inhalációs altatógázokkal kapcsolatosak. A korszerű 
altatógázok közé tartozik az izoflurán, szevoflurán és dezflurán, valamint a dinitrogén-oxid. Ezeket az 
(ember vagy állat) páciensbe inhaláció útján juttatják be, és kikerülhetnek a munkahelyi légkörbe. Ez 
expozíció kockázatát jelenti a személyzet számára, különösen a szellőzés vagy altatógáz-elszívó 
berendezés nélküli helységekben, maszkos anesztézia során, és a betegek gázkörének 
lecsatlakoztatása során. 

                                                      

6 Fiú újszülöttek száma a lány újszülöttek számához képest. 
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Az expozíció főként az egészségügyben, a fogászatban és az állatsebészetben fordul elő. A 
munkavállalók sokkal alacsonyabb gázkoncentrációnak vannak kitéve, mint a betegek. Az expozíció 
azonban a teljes, munkával töltött életszakasz alatt eltarthat. 

Az altatógázok gyógyszerek, azonban a munkahelyi környezeten történő expozíciót a munkavédelmi 
jogszabályok szabályozzák. A vegyi anyagokra vonatkozó, specifikus rendeletek és a (például az 
expozíciós forgatókönyvek és biztonsági adatlapok által nyújtott) tájékoztatási előírások nem 
vonatkoznak a gyógyszerekre, ezért a kockázatok esetleg nem könnyen azonosíthatóak a 
munkavállalók számára. Továbbá a legtöbb uniós tagállamban hiányoznak a munkahelyi expozíciós 
határértékek a levegőből származó anesztetikumok esetében. 

Számos epidemiológiai vizsgálatban foglalkoztak az anesztetikumok reprodukcióra gyakorolt, 
lehetséges káros hatásaival. Egyes vizsgálatokban a munkahelyi expozíció például spontán vetélés és 
torzfejlődések fokozott kockázatával, valamint a teherbe eséshez szükséges idő növekedésével társul. 
Nehéz azonban az egyes szerek azonosítása fejlődési toxinként, mivel a munkavállalók jellemzően több 
altatógáznak vannak kitéve. Az egyes altatógázok reprodukciós és fejlődési hatásainak értékelése 
érdekében az állatkísérletekből nyert információk értékelésére van szükség. Azonban több 
állatkísérletben a gázok nagyon magas dózisának hosszú ideig tartó expozíciója szerepelt, és ezért 
relevánsabb lehet a betegek tekintetében, semmint a munka közbeni expozícióra nézve. 

Az alábbi fejezetekben az izofluránt, szevofluránt és dezfluránt, valamint a dinitrogén-oxidot 
modellvegyületekként írjuk le az altatógázokkal kapcsolatos, egyes munkahelyi problémák 
szemléltetése céljából. 

Az izoflurán, szevoflurán és dezflurán reprodukciós toxicitása 

Az izoflurán, szevoflurán és dezflurán közeli rokonságban álló, halogénezett éterek. A három közül az 
izoflurán a legerősebb és leggyakrabban tanulmányozott. Az anesztézia 12 000 ppm (darab millió 
részecskénkként) dózis felett következik be. A szevofluránra és dezfluránra vonatkozó toxikológiai 
adatok szegényesek. 

A belégzést követően a fluránok gyorsan eloszlanak a szervezetben, és a placentán keresztül 
akadálytalanul jutnak az anyából a magzati szervezetbe. Csak csekély mértékben metabolizálódnak és 
nem halmozódnak fel a testszövetekben. Alapvetően nem ismert az a lehetséges mechanizmus, amely 
a reprodukciós és fejlődési toxicitásukat eredményezi. 

Általánosságban csökkent a munkahelyi expozíció az utóbbi évtizedekben. Az inhalációs 
anesztetikumok betegbe juttatásához és elszívásához modern rendszereket használó kórházakban az 
expozíció általában 1-2 ppm alatt marad. Néhány vizsgálat azonban arra utal, hogy az állatklinikákon 
az expozíció jóval nagyobb lehet. 

Igazolt, hogy az izoflurán hatással van a hímek fertilitására nyulaknál, de egereknél nem. A 
rendelkezésre álló két vizsgálat minősége azonban nem teszi lehetővé a veszélyértékelést ezen hatás 
esetében. A három flurán egyike esetében sem azonosítottak olyan vizsgálatot, amely a női fertilitásra 
gyakorolt hatást tanulmányozta volna. 

A laboratóriumi állatok 4 000 ppm alatti expozíciója a vemhesség alatt nem társult nyilvánvaló 
hatásokkal a vemhességre vagy a magzati fejlődésre. A rágcsálókra és nem emberszabású majmokra 
vonatkozó megfigyelések azonban azt jelzik, hogy a magzati idegrendszer érzékeny az izofluránra. 
Jelenleg csupán az anesztéziai dózisokat tanulmányozták. Ezen káros hatás vonatkozásában ezért 
nem azonosítottak alacsonyabb határértéket. 

Nem lehet vizsgálatokat találni a szoptatással kapcsolatosan. Mivel a fluránok csak kismértékben 
metabolizálódnak és nem halmozódnak fel, az anyaggal való munkahelyi expozíció eredményeként 
nem várható az anyatejen keresztüli expozíció kialakulása. 

A dinitrogén-oxid reprodukciós toxicitása 

A dinitrogén-oxidot vagy kéjgázt több mint 150 éve alkalmazzák inhalációs anesztetikumként. Nagyon 
erős és a beteg által belélegzett levegőnek akár 70 %-át is alkothatja. A munkahelyi expozíció 8 órás, 
idősúlyozott átlagban rendszerint meghaladja az 50 ppm-et, és csúcskoncentrációja több mint 2 000 
ppm lehet. A dinitrogén-oxid gyorsan eloszlik a szervezetben, és rövid idő alatt átjut a placentán. 
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Számos állatkísérletben számoltak be káros hatásokról, például a hereszövet károsodásáról és a hím 
által közvetített fejlődési toxicitásról (azaz olyan fejlődési hatásokról, amelyek az apa fogamzás előtti 
expozíciója miatt alakulnak ki az utódban). Ezeket a problémákat azonban soha nem tisztázták 
megfelelően. 

Nőstény rágcsálóknál a dinitrogén-oxid igazoltan befolyásolja a reprodukció hormonális szabályozását. 
Anesztéziás dózisoknál gátolja az ovulációt. Azt nem tanulmányozták, hogy ez vajon előfordul-e 
alacsonyabb expozícióknál. 

Néhány, laboratóriumi állatokon végzett vizsgálatban vemhességre gyakorolt hatásokat figyeltek meg 
legalább 8 óra/nap ideig tartó, legalább 1 000 ppm dinitrogén-oxid expozíció esetében. A fejlődési 
neurotoxicitás akkor merül fel, ha az expozíció a vemhesség alatt következik be. Ezen végpont esetében 
nem végeztek vizsgálatot a hatásmentes szint azonosítása céljából. 

Az adatok hiánya eleve kizárja a szoptatás alatt jelentkező hatások értékelését. A dinitrogén-oxid 
gyorsan kiürül a szervezetből és nem halmozódik fel, ezért nem várható expozíció a szoptatáson 
keresztül. 

Következtetések 

Összefoglalva, az inhalációs anesztetikumok reprodukciós és fejlődési toxicitásával kapcsolatos 
ismeretek általánosságban véve hiányoznak. A 2000-es év környékén a reprodukcióra toxikus 
vegyületekkel foglalkozó holland bizottság (DECOS) reprodukciós és fejlődési toxicitás irányában 
értékelte az izofluránt, dinitrogén-oxidot, enfluránt és halotánt. A DECOS javasolta, hogy a 93/21/EGT 
uniós irányelv alapján a dinitrogén-oxidot a termékenységre és a magzati fejlődésre kifejtett hatások 
miatt, a halotánt pedig fejlődési toxicitás miatt aggodalomra okot adó anyagként sorolják be. Az egyéb 
vegyületek/hatástípusok esetében a megfelelő adatok hiánya eleve kizárta az osztályozás vizsgálatát. 

A jelentett megfigyelések arra utalnak, hogy az izoflurán, szevoflurán és dezflurán valamint a dinitrogén-
oxid potenciálisan befolyásolhatja a férfi és női reprodukciós funkciót. Továbbá a fejlődési neurotoxicitás 
akkor merül fel, ha az expozíció a vemhesség alatt következik be. Ezért javasolt, hogy a hatások alsó 
határértékének azonosítása céljából megfelelően megtervezett vizsgálatokban tanulmányozzák ezeket 
a végpontokat. 

 

4.8.2 Daganatellenes szerek 

A daganatellenes szereket citosztatikumoknak is nevezik, és a kemoterápiában használt gyógyszerek 
tartoznak ide. 

A kezelt betegektől származó klinikai bizonyítékok alapján ismert a daganatellenes szerek reprodukciós 
toxicitása (gátolják a sejtosztódást). Az ápolókra, illetve a daganatellenes szereket gyártó 
gyógyszergyárakban dolgozó nőkre gyakorolt hatásokat számos epidemiológiai vizsgálatban 
tanulmányozták, amelyekben az alábbiakat találták: 

 az ápolókra és az ilyen gyógyszereket előállító gyógyszergyárakban dolgozó nőkre gyakorolt 

hatások a spontán vetélés és az infertilitás voltak; 

 a kórházakban a daganatellenes szerek kezelését menstruációs zavarral, hőemelkedéssel, 

vetéléssel, koraszüléssel, alacsony születési súllyal és a gyermekekben születési 

rendellenességekkel hozták összefüggésbe; 

 a férfi termékenységi problémák daganatellenes szereknek tulajdoníthatók. 

Az érintettek között szerepelnek a kórházi gyógyszertárakban dolgozók, más kórházi dolgozók, valamint 
az orvosi praxisokban vagy ambuláns intézményekben dolgozók. A munkavállalók expozíciónak 
lehetnek kitéve, amikor a citosztatikus szereket szállítják, amikor a gyógyszeres üvegeket kicsomagolják 
és tárolják, az egyes betegek számára a citosztatikus infúziók előkészítése során, a nem megfelelően 
csomagolt, felhasználásra kész infúziók és a citosztatikus hulladékok házon belüli szállítása során (pl. 
a gyógyszertár és az osztály között), az osztályokon a citosztatikus szerek beadásakor, a citosztatikus 
kezelésen áteső betegek ápolása során (verejték, hányás, váladékok), illetve a takarítási tevékenységek 
közben. 
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4.9 Részecskék 

A munkahelyi környezetben aggodalomra okot adó részecskék közé tartoznak a dízel kipufogógáz 
részecskéi, a mesterségesen előállított nanorészecskék és a hegesztés során kibocsátott részecskék. 
Fenti részecsketípusok állnak ezen jelentés fókuszában is. Részecskék találhatók például a környezeti 
dohányfüstben és a gázolajjal működő motorok kipufogógázában is. A nagyon kisméretű részecskék 
hasonlóan viselkednek a gáz- vagy gőzállapotú vegyi anyagokhoz, és az inhaláció a fő expozíciós út. 

A részecskék leginkább releváns jellemzője azok mérete, különösen az átmérőjük. A közlekedés által 

generált részecskéket legtöbbször finom (< 2,5 m) és ultrafinom (< 0,1 m) részecskékre osztják fel. 
A finom és ultrafinom/nanoméretű részecskék inhalációt követően mélyen a tüdőben rakódnak le, és 
nagyon lassan ürülnek ki. A tüdőbe kerülve a részecskék gyulladást válthatnak ki. 

A részecskék számos módon potenciálisan befolyásolhatják a reprodukciót és a fejlődést. Inhalálva 
gyulladást és oxidatív stresszt válthatnak ki a légutakban, és az ebből eredő gyulladásos mediátorok 
károsíthatják a reprodukciót és a magzati fejlődést. Toxicitás jelentkezhet a részecskékhez kötött toxikus 
vegyületek eredményeként is. Végül, ha a részecskék bejutnak a véráramba, nem zárhatók ki a 
reprodukciós szervekre, a placentára vagy a magzati fejlődésre gyakorolt, közvetlen hatások sem. 

 

4.9.1 Mesterségesen előállított nanorészecskék 

A nanorészecskék 1-100 nanométer közötti méretű részecskék. A nanorészecskék mesterséges 
előállítása az atomszerkezet, alak és felületi bevonatok tervezési és szabályzási képességének 
köszönhetően új jellemzőket eredményezhet. A toxicitás ezért eltérhet a nyersanyagétól. Azonban a 
mesterségesen előállított nanorészecskék szabályzása jelenleg a munkahelyi környezetben előforduló, 
minden egyéb vegyi anyag szabályzását követi (azaz a nanoméretű részecskéket hasonlóan 
szabályozzák, mint a nyersanyagot). Így a nanorészecskék esetében nem határoztak meg specifikus 
munkahelyi expozíciós határértékeket, még ha a részecskék száma jelentősen növekedik is, ahogy a 
részecskék kisebbek lesznek. 

Csupán a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó amerikai nemzeti intézet 
(NIOSH) mutatott példát azzal, hogy két külön expozíciós határértéket javasolt. A NIOSH azt javasolja, 
hogy a finom TiO2 részecskék esetében az expozíciós határértéket 2,4 mg/m3, az ultrafinom TiO2 
esetében pedig 0,3 mg/m3 értékben határozzák meg a 40 órás munkahét legfeljebb napi 10 órás idő-
súlyozott átlagkoncentrációjaként (NIOSH, 2011). 

Egyes nanoanyagokat több éve használnak (pl. a szénfekete - Carbon black), azonban gyors ütemben 
hoznak létre új nanoanyagokat. Amíg el nem kezdik a tömeggyártást, ezeket főként a laboratóriumban 
állítják elő és kezelik. A munkahelyen a munkavállalók a gyártás, használat (ideértve a kutatást), 
szállítás, tárolás és hulladékkezelés során lehetnek expozíciónak kitéve. Mesterségesen előállított 
nanorészecske expozíció fordulhat elő például a következő iparágakban: építkezés, autó- és textilipar, 
valamint festékek és lakkok gyártása. 

A nanorészecskék fejlődési és reprodukciós toxicitásával foglalkozó kutatások többségét hipotézis-
generálóként kell besorolni. A létező vizsgálatok megközelítésében megfigyelt eltérések ellenére – 
történjen a beadás inhaláció vagy intravénás úton –, úgy tűnik, hogy a részecskék a szervekben a férfi 
és női fertilitás tekintetében érdekes módon oszlanak el, bár a mennyiség az expozíciós út szerint 
változhat. 

A hím termékenységet néhány, egerekkel végzett vizsgálatban tanulmányozták, és mind a légutakon 
keresztül, mind pedig a szubkután injekcióban történő expozíció befolyásolta a spermiumszámot és a 
hím reprodukciós hormonokat. 

Csupán egy publikált vizsgálat tanulmányozta a nőstény fertilitást és reprodukciós funkciót in vivo 
egereknél. A mesterségesen előállított nanorészecske expozíciós útja kevés jelentőséggel bír a 
munkahelyi körülmények tekintetében, és a dózis nagyon magas volt. Az expozíció hatással volt a 
nőstény fertilitásra, valamint a nemi hormonok egyensúlyára. 

A terhességre, illetve terhesség alatt kifejtett hatásokkal kapcsolatban főként a szénfekete és titánium-
dioxid nanoméretű részecskéket értékelték. Az anya vemhesség alatti légúti expozíciója látszólag nem 
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befolyásolja például a születési súlyt, az alom méretét vagy a vemhesség idejét akkor sem, ha az 
expozíció az anya tüdőgyulladásával társult. Azonban számos egyéb hatást figyeltek meg az utódok 
között, beleértve a csökkent fertilitást és a hormonszintek változását a hímeknél, a megváltozott 
immunműködést egy allergiásabb fenotípus irányában, valamint idegfejlődési hatásokat. Az expozíciót 
a génexpresszió jelentős változásaival is összefüggésbe hozták. A jelentés írása idején nem állt 
rendelkezésre információ arról, hogy a nanorészecskék átjutnak-e az anyatejbe. 

 

4.9.2 Hegesztési részecskék 

A hegesztés során fémdarabokat általában egy töltőanyag megolvasztása révén egyesítik, amely a 
lehűlést követően összeköti a felületeket. A folyamat során füst szabadul fel, és az ultrafinom részecskék 
alkotják ennek a füstnek a nagy részét. Számos különböző hegesztési módszer létezik, és rendszeresen 
vezetnek be új eljárásokat. A részecske összetétel a hegesztés típusától függően változik, azonban 
sokuk fém-oxid. A hegesztés egy gyakori ipari folyamat, becslések szerint az uniós munkaerő akár 2 %-
a végez valamilyen hegesztést. 

A mesterségesen előállított nanorészecskékkel ellentétben a hegesztési füstöt és részecskéket a 
reprodukciós és fejlődési toxicitással kapcsolatban csupán epidemiológiai vizsgálatokban 
tanulmányozták. 

A férfi fertilitásra gyakorolt hatásokat leginkább Dániában tanulmányozták. Számos – ha nem is az 
összes –, különböző módon megtervezett, eltérő módszereket és végpontokat alkalmazó vizsgálatban 
azt találták, hogy a hegesztés károsan befolyásolja a férfi reprodukciós képességet. Nem lehetett a női 
termékenységre kifejtett hatásokat tanulmányozó vizsgálatokat azonosítani. 

Ami a terhesség kimenetelére gyakorolt hatásokat illeti, egyes, nem meggyőző adatok alátámasztják 
azt a feltevést, hogy az apa fogamzás előtti expozíciója befolyásolhatja a terhesség kimenetelét. Egy, 
az anya terhesség alatti expozícióját értékelő vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a hegesztőként 
végzett munka károsíthatja a gyermek méhen belüli növekedését. A szoptatás vonatkozásában nem 
állnak rendelkezésre vizsgálatok. 

 

4.9.3 Dízel kipufogógáz részecskék 

A dízel kipufogógáz részecskék és gázok a dízelmotorból szabadulnak fel a dízel üzemanyag elégetését 
követően, közúti és nem közúti motorok kipufogójából egyaránt. Munkahelyi körülmények között a 
szintje magasabb lehet, mint a külső környezeti levegőben. A munkahelyi expozíciós szint a zárt (föld 
alatti) munkahelyeken a legmagasabb, amikor nehézgépeket használnak. Közepes szintről számoltak 
be a föld feletti, (félig) zárt területeken végzett munka esetén, a legalacsonyabb szintet pedig a 
forrásgéptől elkülönített, zárt területen vagy a szabadban jelentették. Kevés országban létezik specifikus 
munkahelyi expozíciós határérték a dízel kipufogógáz részecskék vonatkozásában. 

A dízel kipufogógáz részecskék gyakran számos különböző policiklikus aromás szénhidrogént (PAH) 
tartalmaznak. Ezek a vegyületek feltételezhetően hormonszerű jellemzőkkel bírnak, és ezt a 
tulajdonságot megerősítette néhány, dízel kipufogógáz részecskékkel végzett állatkísérlet. Heves vita 
folyik arról, hogy a részecskék, a társuló vegyületek, a kipufogógázok vagy az (anyai) tüdőgyulladás 
felelős-e a reprodukciós hatásokért. A továbbfejlesztett motortechnológia és üzemanyagformák miatt a 
2006 előtti dízelmotorokból származó füst hatásai jelentősen eltérhetnek a 2006 után gyártott 
motorokétól. 

Néhány epidemiológiai vizsgálat arra utal, hogy a jelentős közúti forgalomban történő munkavégzés 
hatással lehet a férfi reprodukciós paraméterekre. Ezt erősítik meg azoknál a hím rágcsálóknál talált 
csökkent spermaminőségbeli és hormonális változások, amelyeket hígított teljes dízel kipufogógáznak 
tettek ki, bár milligramm/m3 expozíciós szinten, nem pedig a környezeti levegőben jelen lévő 
mikrogramm/m3 expozíciós szinten. Ezenfelül, a környezeti szennyezett levegővel történő expozíciót a 
spermiumban található genetikai anyag stabilitásával kapcsolatos férfi reprodukciós hatásokkal hozták 
összefüggésbe, azaz a DNS fragmentációjával (embernél) és örökletes csírasejtvonal mutációkkal 
(állatoknál). Meg kell azonban jegyezni, hogy az epidemiológiai vizsgálatokban a környezeti levegő 
expozíciós szintjénél kifejtett hatásokat figyelték meg, amely ritkán olyan magas, mint a munkahelyi 
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környezetben jelentett expozíciós szint, vagyis a hatásokat alulbecsülhették. Egereknél az 
újraszuszpendált dízel kipufogógáz részecskék vemhesség alatti anyai inhalációját követően nagyobb 
számban figyeltek meg csírasejtvonal mutációkat is, ami arra utal, hogy a dízel kipufogógáz részecskék 
potenciálisan csírasejtvonal mutációkat válthatnak ki. 

A részecskék által okozott légszennyezéssel kapcsolatosan embernél nem vizsgálták a női 
termékenységet. Az egyetlen rendelkezésre álló információ egy egerekkel végzett vizsgálatból 
származik. Szexuálisan érett nőstényegerek jelentős közúti szennyezésben történő elhelyezése 
megzavarta a magzati reprodukciós ciklust, és a szennyezett körülmények között szaporodó egereknél 
hosszabb időre volt szükség a fogantatásig. 

Több mint 40 epidemiológiai vizsgálat metaanalízisében azt találták, hogy a légszennyezés terhesség 
alatti expozíciója alacsony születési súllyal, koraszüléssel és a gesztációs korhoz képest kis súllyal áll 
összefüggésben. 

Úgy tűnik, hogy az anyai expozíció a későbbi életben mind állatoknál, mind pedig embereknél fokozza 
az allergiás betegségek kialakulására való hajlamot. A dízel kipufogógáz részecskék toxikus lehetnek a 
genetikai anyagra, ahogy azt embernél és állatoknál is igazolták. A későbbi életben az egészséggel 
kapcsolatos következmények nagyrészt ismeretlenek. Azonban a dízel kipufogógáz részecskék 
igazoltan mutációkat váltanak ki a hím egerek spermiumsejtjeinek DNS-ében, és ezek a mutációk 
átöröklődtek a következő generáció hím utódjaira (Ritz et al., 2011). A dízel kipufogógáz részecskékhez 
társult PAH átjuthat az anyatejbe, azonban az ilyen szoptatási expozíció következményeit a gyermekre 
nézve nem vizsgálták. 

 

4.10  Endokrin diszruptor anyagok 

1993 óta a kutatók bizonyították a férfi nemi szervek bizonyos malformációi és a hererák előfordulási 
gyakoriságának nyilvánvaló növekedését. Az utóbbi évtizedekben a férfi fertilitás károsodhatott, 
azonban megbízható adatok még mindig nem állnak rendelkezésre. Az egyik uralkodó feltételezés 
hormonszerű anyagokra mutat rá az ilyen hatások lehetséges okaiként (Storgaard és Bonde, 2003). 

2012 júniusában a kutatók azt jelezték, hogy a fejlett országokban egyértelmű növekedés/változás 
látható az alábbi hatásokra vonatkozó előfordulási statisztikákban (EU konferenciakiadványok, 2012): 

 spermiumminőség és -szám; 

 emlő-, here-, prosztata-, pajzsmirigyrák; 

 feminizáció, anogenitális távolság csökkenése (mint a feminizáció mérőszáma) 

 cukorbetegség, túlsúly; 

 asztma; 

 szív-érrendszeri betegségek; 

 figyelemhiányos hiperaktivitási zavar; 

 autizmus; 

 hatás az intelligenciahányadosra. 

Bimbaum megjegyezte, hogy ezek a hatások olykor jóval azt követően figyelhetők meg, hogy az 
expozíció megtörtént, ami különösen igaz lenne, ha az expozíció a növekedés és fejlődés alatt 
következett be (Bimbaum, 2012). 

Azonban ezeket a felfedezéseket más kutatók vitatják. Eddig állatkísérletekben igazolták, hogy az 
endokrin rendszert károsító anyagok egyértelmű káros hatásokkal bírnak. Azonban csak kevés humán 
vizsgálatot végeztek, például a veleszületett kriptorhizmus (rejtettheréjűség: születéskor egyik vagy 
mindkét here hiányzik a herezacskóból) és az anyatejben bizonyos szerves klórvegyület peszticidek 
szintje közötti összefüggés vonatkozásában. 

Az epidemiológiai keresztmetszeti vizsgálatok némi összefüggést mutatnak a hormonszerű anyagok 
expozíciója és a gyermekekre gyakorolt hatások között. Úgy vélik, hogy az endokrin rendszert károsító 
vegyületek befolyásolják a fiúk fejlődését. Például Dániában 2005-ben 20%-kal több gyermeket vettek 
nyilvántartásba torzfejlődés miatt, mint a késő 1990-es években, és nagyobb mértékű a növekedés a 
fiatal gyermekek húgyúti szerveinek malformációját illetően (Nemzeti Egészségügyi Hatóság, 2007). A 
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megfigyelt növekedés egy részét magyarázhatja a fokozott figyelem. Azonban a férfi reprodukciós 
rendellenességek gyakorisága és az állatkísérletek eredményei arra utalnak, hogy szerepet játszik 
benne az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagok széles köre még 
akkor is, ha a vegyi anyagoknak való expozíció szintje rendkívül alacsony (Sharpe és Irvine, 2004). 
Fiúcsecsemőknél az anogenitális távolság csökkenését a születés előtti ftalát expozícióval is 
összefüggésbe hozták (Swan et al., 2005). 

Az endokrin rendszert potenciálisan károsító toxinok közé nagyszámú, különböző termékekben használt 
xenobiotikum, valamint növények és gombák által termelt, természetesen előforduló toxinok tartoznak 
(Evans, 2011). Az alábbiak munkavédelmi szempontból különösen érdekesek: 

 műanyagok és kapcsolódó adalékanyagok, például BPA (Li et al., 2010); 

 vegyi üzemekben gyártott és a gazdálkodók, gazdasági munkások, kertészek és melegházi 

munkások által használt növényvédő szerek — Mnif és munkatársai szerint körülbelül 105 

anyagot lehet ide sorolni, ezek közül 46% rovarölő-szer, 21% gyomirtó szer, 31% pedig 

gombairtó szer; néhányat évekkel ezelőtt visszavontak az általános használatból, de még 

mindig megtalálhatók a környezetben, és potenciális expozíciót okozhatnak a munkavállalóknál 

(Mnif et al., 2011); 

 nehézfémek, melyek a vegyi anyagok egy további olyan csoportját jelentik, amelyek a 

fémkohászati és fémfeldolgozó ágazatokban gyakran előfordulnak a munkahelyeken (Iavicoli 

et al., 2009). 

2009-ben Brouwers és munkatársai megalkottak egy munkaköri expozíciós mátrixot, amelyet először 
Tongeren és munkatársai alakítottak ki 2002-ben. Ezt számos munkaköri csoportban az endokrin 
rendszert potenciálisan károsító anyagok expozíciójának becslésére használták annak érdekében, hogy 
segítsék az epidemiológiai kutatást az aggodalmat keltő foglalkozások azonosításában (Brouwers et 
al., 2009). Az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagokat (különböző 
szintű bizonyítékok) a szakirodalomból azonosították, és 10 vegyületcsoportba és további alcsoportokba 
sorolták azokat: 

1. PAH; 
2. poliklórozott szerves vegyületek; 
3. növényvédő szerek (peszticidek); 
4. ftalátok; 
5. szerves oldószerek; 
6. BPA; 
7. alkilfenol vegyületek; 
8. brómozott égésgátlók; 
9. fémek; 
10. vegyes (alcsoportok: benzofenonok, parabének, sziloxánok). 

A fitoösztrogéneket nem vették figyelembe, mivel a munkahelyi expozíció várhatóan elhanyagolható az 
expozíció egyéb forrásaihoz képest. 

Három szakértő a 353 foglalkozás esetében minden egyes vegyületcsoportban és alcsoportban 
osztályozta az expozíció valószínűségét, mint „nem valószínű”, „lehetséges” vagy „valószínű”, annak 
valószínűsége alapján, hogy a munkahelyi expozíciós szint meghaladja-e a háttérszintet. „Nem 
valószínűként” osztályozták a vegyületcsoportoknak való expozíciót 238 foglalkozás (67%) esetében, 
míg 102 foglalkozás (29%) esetében egy vagy több, az endokrin rendszert károsító anyagnak való 
expozíció valószínűségét „lehetségesként” (17%) vagy „valószínűként” rangsorolták. Az 
expozíciómentes foglalkozások között főként felsővezetői, illetve tudományos, technológiai, oktatási, 
üzleti és közszolgálati, adminisztratív és titkári, továbbá eladói és ügyfélszolgálati munkakörök voltak. 

Az expozíciónak kitett munkavállalók túlnyomórészt szakképzett munkások, illetve folyamat-, üzem- és 
gép üzemeltetők voltak. A munkaköri expozíciós mátrixban a PAH, a növényvédő szerek, a ftalátok, a 
szerves oldószerek, az alkilfenol vegyületek és a fémek gyakran kapcsolódtak egy specifikus 
munkakörhöz. A fennmaradó vegyületcsoportok nagyon kevés foglalkozást érintettek. A leggyakrabban 
dokumentált expozíciók a következők voltak: a kipufogógázok (27 alkalommal), rézfüstök (10 
alkalommal) és ólom füstök (7 alkalommal), valamint ólom forrasztóanyagokkal való munka (5 
alkalommal), fémtisztító és zsírtalanító szerek (7 alkalommal), általános mezőgazdasági célú 
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növényvédő szerek (13 alkalommal), ragasztók (9 alkalommal) és bevonatok (5 alkalommal). Fontos 
megjegyezni, hogy a mátrix validitásával kapcsolatosan nem végeztek vizsgálatokat. Nagy szükség 
lenne egy ilyen vizsgálatra, azonban – de Brouwers és munkatársai szerint – ehhez vérminták 
begyűjtésére és elemzésére lenne szükség a potenciálisan expozíciónak kitett munkavállalóktól és egy 
referenciapopulációból. 

Az utóbbi években Brouwers és munkatársai fent említett vizsgálataitól eltekintve számos, a munkahelyi 
körülményekre fókuszáló vizsgálatot végeztek. Mantovani és Baldi (2010) több, endokrin 
diszruptorokkal történő expozícióval kapcsolatos vizsgálatot sorolnak fel, beleértve az alábbiakat: 

 intenzív mezőgazdasági munka, különösen a melegházi munka; 

 dioxin expozíció az acéliparban; 

 a még használatban lévő endokrin diszruptorok gyártása (növényvédő szerek, ftalátok, BPA, 

parabének, perfluorinált vegyületek, brómozott égésgátlók (BRF)); 

 műanyag- (PVC) és gumigyártás a ftalát belső expozíciójával kapcsolatosan; 

 polikarbonát műanyag és epoxigyanta gyártás a BPA belső expozíciójával kapcsolatosan; 

 irodai foglalkozások és BRF-ek (háztartási és kárpit por). 

A szerzők szerint nagy aggodalomra ad okot a fejlődő országokban az elektronikus hulladék (e-
hulladék) megsemmisítése, amely dioxinok, nehézfémek és leginkább BFR-ek nagymértékű 
expozíciójával társul; ugyanakkor BFR expozícióról számoltak be amerikai létesítményekben is. 

Hougaard és munkatársai a műanyagiparban történő foglalkoztatás és a terméketlenség közötti, 
lehetséges összefüggést vizsgálták meg. Az ebben az ágazatban dolgozók nagyszámú, különböző 
vegyi anyagoknak lehetnek kitéve, például monomereknek (etilén, sztirol, BPA, stb.), adalékanyagoknak 
(ftalátok, stb.), égésgátlók, formaleválasztó anyagoknak és tisztítószereknek (szerves oldószerek). 
Többről gyanítják, hogy az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik. A feldolgozás 
során további szerek, például formaldehid és ciklikus szénhidrogének keletkezhetnek. A dán munkahelyi 
hospitalizációs regiszterben gazdaságilag aktív nőket és férfiakat követtek 1995-2005 között a 
meddőség miatti kórházi megjelenéseket illetően, és a szerzők gyakoribbnak találták a meddőségi 
kezeléseket a női műanyagipari munkások között (az összes dolgozó dán nőhöz képest), de nem a férfi 
munkavállalók esetében. Specifikusabb vizsgálatokat sürgettek a reprodukciós munkahelyi 
egészséggel kapcsolatosan a műanyagiparban (Hougaard et al., 2009). 

A BPA-t világszerte nagy mennyiségben állítják elő polikarbonát műanyagok, a legtöbb élelmiszer- és 
italdoboz epoxi borításának, fogtömések, valamint egyéb fogyasztási cikkek adalékanyagainak 
gyártásához. Li és munkatársai arról számoltak be, hogy a BPA gyártó és epoxigyanta gyártó vállalatok 
jelentős expozíciónak kitett munkavállalóinál lényegesen magasabb a férfiak szexuális diszfunkciójának 
kockázata (Li et al., 2010). Franciaországban a BPA használat korlátozását javasolták (pl. hőpapír 
(pénztárgép nyugta, hitelkártya nyugta, stb.) kezelés), különösen a munkahelyi környezetben (ANSES, 
2014). A vizsgálat következtetései az expozíciónak kitett, várandós nők születendő gyermekeinek 
lehetséges kockázatát mutatják a születendő gyermek emlőmirigy-szerkezetének változásával 
kapcsolatosan, amely a későbbiekben elősegítheti a daganatképződést. 

Egy irodalmi áttekintésben Iavicoli és munkatársai reprodukciós és fejlődési rendellenességeket találtak 
a kadmiumnak, higanynak, arzénnek, mangánnak, cinknek és vasnak kitett munkavállalóknál (Iavicoli 
et al., 2009). Ilyen expozíció valószínű a kohászati és fémfeldolgozó ágazatokban, valamint a 
hegesztéssel és forrasztással járó iparágakban. Taskinen és munkatársai leírják a munkavállalók 
nehézfém expozícióját, és megjegyzik, hogy a kadmium és más fémionok metalloösztrogénekként és 
az endokrin rendszert károsító anyagokként viselkedhetnek (Taskinen et al., 2011). 

Az endokrin rendszert károsító hatásokkal rendelkező növényvédő szerekkel kapcsolatban Mnif és 
munkatársai egy szakirodalmi áttekintésben megjegyezték, hogy a lakóhely közelsége a 
mezőgazdasági tevékenységhez magyarázhatja a fejlődési rendellenességeket a születési súly, 
magzati halálozás és gyermekkori daganatok kapcsán végzett epidemiológiai vizsgálatokban. Ezenfelül 
bizonyos hatások magasabb előfordulási gyakoriságát találták a külterjes gazdálkodást folytató és 
növényvédő szereket használó területeken, és a kertészként dolgozó nők fiaiban (Mnif et al., 2011). 

Összefoglalva, egyre több bizonyíték utal arra, hogy aggodalomra ad okot az endokrin rendszert 
károsító anyagok munkahelyi előfordulása. A fent említett ágazatokon felül feltételezhető, hogy az 



Összefoglaló — Naprakész jelentés a reprotoxikus anyagokról 

 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség — EU-OSHA 28 

európai országokban érintettek lehetnek a hulladékgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos 
foglalkozások, valamint a karbantartó és takarító ágazatok, mivel a munkavállalók nehézfémeknek, 
szerves oldószereknek, festékeknek és ragasztóknak vannak kitéve. 

 

4.10.1 Az endokrin rendszert károsító anyagok jellemzői 

Bár az eredmények vitatottak, számos vizsgálat utal arra, hogy az endokrin diszruptorok nem monoton 
választ indukálnak, ami azt jelenti, hogy a toxikus hatások alacsonyabb dózisoknál nagyobbak lehetnek, 
mint magasabb dózisoknál. Vandenberg és munkatársai több száz tudományos publikációt elemeztek, 
és arra a következtetésre jutottak, hogy a hormonokkal és endokrin diszruptorokkal kapcsolatos 
vizsgálatokban gyakoriak a nem monoton és az alacsony dózisú hatások. Ezáltal az alacsony dózisú 
hatásokat nem lehet a magas dózisoknál megfigyelt hatások alapján előre jelezni. Kijelentik, hogy nem 
lehet figyelmen kívül hagyni az alacsony dózisokat, mivel a környezetben található szintű vegyi anyag 
expozíció káros hatásokat eredményezhet állatokban és emberekben (Vandenberg et al., 2012). 

 

4.10.2 Az endokrin rendszert károsító anyagok keveréke 

Számos, hasonló hatásmechanizmusú endokrin diszruptor egyidejű expozíciójával végzett 
állatkísérletekben egyértelmű hatásokat mutattak ki az endokrin rendszert károsító hatások korai 
jelzőire, például az anogenitális távolságra, a magreceptorokra és a hím utódok reprodukciós szerveinek 
súlyára (Hass et al., 2012). 

Az ösztrogén és antiandrogén vegyi anyagokkal végzett laboratóriumi kísérletek jelentős 
keverékhatásokat mutattak, pedig az egyes vegyi anyagok hatástalan dózisokban voltak jelen (Silva et 
al., 2002; Hass et al., 2007; Metzdorff et al., 2007). Mivel a munkavállalók a környezet vagy élelmiszerek 
révén már eleve ki lehettek téve expozíciónak, az endokrin rendszert károsító anyagok keverékeinek 
való munkahelyi expozíciónak csak korlátozott mozgástér marad, noha a reprodukciós hatásokat a 
SCOEL figyelembe vehette a munkahelyi expozíciós határértékek egyes anyagokra vonatkozó 
meghatározásánál. Következésképpen a jelentős expozíciónak kitett, fogamzóképes korú nők 
valószínűleg nem élveznek kellő védelmet a vegyi anyagoknak a születendő gyermek egészségére 
gyakorolt, az endokrin rendszert károsító, kombinált hatásaival szemben (Hass, EU-OSHA, 2014). 

Az Európai Bizottság megvizsgálta, hogy az uniós jogszabály hogyan kezeli az endokrin rendszert 
károsító vegyi anyagoknak való expozíciót, és megállapította, hogy a jelenlegi jogszabályok nem 
biztosítják a kumulatív hatások átfogó, integrált, az expozíció különböző módjait és a különböző 
terméktípusokat figyelembe vevő vizsgálatát. Egy olyan keretre van szükség, amely rendelkezik az 
egyes vegyi anyagok endokrin rendszert károsító potenciáljának vizsgálatáról, valamint szükség esetén 
az anyagok azonosított kombinációinak az endokrin rendszerre kifejtett, kumulatív hatásának vizsgálati 
lehetőségéről (Európai Bizottság, 2011). 

 

4.11 Megbeszélés 

A munkahelyen jelenlévő vegyi anyagok száma és a reprodukciós toxicitás irányában vizsgált vegyi 
anyagok száma között óriási az eltérés. Ez az elsődleges oka a vegyi anyagok által a férfi és női 
termékenységre és a terhességre kifejtett, lehetséges káros hatásokra vonatkozó ismeretek hiányának. 
Jelenleg a vegyi anyagok REACH szerinti vizsgálatát a gyártott vagy forgalmazott mennyiség alapján 
kezdeményezik. A munkavállalók védelme szempontjából nézve a reprodukciós toxicitási vizsgálatokat 
azokra a kis mennyiségű vegyi anyagokra is alkalmazni kellene, amelyek jelenleg mentesülnek a 
REACH szerinti regisztrálási kötelezettség alá. 

 

4.11.1 Módszertani kihívások 

A vegyi anyagokkal kapcsolatos ismeretek az epidemiológiai vizsgálatokból, állatkísérletekből és az 
állatkísérletek alternatíváiból (vagyis in vitro és in silico modellekből) származhatnak. Mindhárom 
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vizsgálattípus rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal a reprodukcióra és a terhességre gyakorolt, 
lehetséges káros hatásokkal bíró munkahelyi tényezők azonosítását illetően. 

Egy expozíciót csak akkor lehet biztonsággal a humán reprodukcióra károsként besorolni, ha egy 
megfelelő humán vizsgálatban ok-okozati összefüggést figyeltek meg. Azonban epidemiológiai 
vizsgálatokat nem végeznek rendszeresen, és nem írja elő azokat a vegyi anyagra vonatkozó jogi 
szabályozás (pl. REACH). Továbbá leginkább azokat a hatásokat vizsgálták, amelyek a terhesség 
időszakához relatíve közel vannak. 

A vegyi anyagok többségének reprodukciós toxicitásáról szerzett információk ezért állatkísérletekből 
származnak. Ugyanakkor az értelmezésnél el kell ismerni, hogy a vizsgálatokat az embertől eltérő 
fajoknál, sokkal kevesebb számú egyednél és a munkahelyi körülmények között általában talált 
szinteket meghaladó dózisszinteknél végezték. 

Továbbá a dózis és hatás közötti egyes kapcsolatokat a hagyományos állatkísérletekben nem lehet 
megfelelően vizsgálni, mivel az állatok érzékenysége kisebb lehet az emberénél, ahogy például azt az 
ólomnak a férfi termékenységre kifejtett hatását illetően felvetették. Ezért a dózis és hatás közötti 
kapcsolat állatokban nem szolgálhat megfelelő alapul az egészségre vonatkozó munkahelyi expozíciós 
határértékek számára. Ez prospektív epidemiológiai vizsgálatok szükségességét jelzi. Ugyanakkor 
kizárólag epidemiológiai adatok alapján nagyon nehéz lehet egy egyértelmű ok-hatás összefüggés 
bizonyítása. Az endokrin diszruptor vegyületeknek kitett emberek esetében – például amikor a 
xenobiotikumok gyenge hormonális aktivitással rendelkeznek – a végpontok nehezen megfoghatóak, 
illetve hosszú expozíció után vagy az élet későbbi szakaszában válnak nyilvánvalóvá, és/vagy több 
különböző tényező játszhat oki szerepet. 

Ismert szereknek történő, dokumentált expozíciók retrospektív vizsgálataiból származnak a 
legmegalapozottabb és leginkább releváns következtetések. Összefoglalva, a vizsgálatok és az 
expozíciós adatok kombinációja indokolt. A tanulmányoknak figyelembe kell venniük a munkahelyi 
környezetben előforduló koncentrációkat és vegyi anyag keverékeket. 

A reprodukciós és fejlődési toxicitás jelenleg létező vizsgálati módszerei korlátozottak 

Hiányosak az ismeretek a vegyi anyagok reprodukciós és fejlődési toxicitási vizsgálatával 
kapcsolatosan is, és a vizsgálati rutinok hatóköre korlátozott. Bár a reprodukciós toxicitásra vonatkozó 
hatósági irányelvekben számtalan végpont szerepel, a potenciálisan fontos területek, például az ideg-, 
szív-ér, immun- és endokrin rendszer, valamint a máj- és vesefunkció vizsgálata nem jellemző a tesztek 
során. Az idős korig nem nyilvánvaló hatások – a csírasejtvonal mutációinak kiváltása és azok jövőbeni 
generációkra való átvitele, az apa vegyi anyag expozíciója miatt kialakuló fejlődési toxicitás (férfi által 
közvetített fejlődési toxicitás), az epigenetikai változások (lásd a szószedetben) és a spermium DNS-
ének csökkent stabilitása – nem részei a jelenlegi irányelveknek. Továbbá, bár a test szerveinek súlyát 
és méretét rögzítik például az OECD állatkísérleti irányelveiben, a szervrendszerek funkcióját ritkán 
vagy egyáltalán nem vizsgálják. 

A vizsgálati irányelv létezése továbbá nem garantálja annak alkalmazását. Bár az amerikai EPA és az 
OECD a fejlődési neurotoxicitásra vonatkozó vizsgálati irányelveket vezettek be, 2008-ig csupán 15 
ipari vegyi anyagot és oldószert vizsgáltak fejlődési neurotoxicitás irányában. 

Ezenfelül, egyes toxicitástípusok többtényezősök lehetnek. Ismét az ólom példáját tekintve, nem csupán 
a fejlődési expozíció stádiuma (pl. fogantatás előtt, terhesség korai/középső/késői szakasza), hanem az 
expozíció időtartama, valamint a genetikai és táplálkozási háttér is szerepet játszik. 

Továbbá előre nem jelezhető dózis-hatás kapcsolatok figyelhetők meg (pl. az endokrin diszruptorok 
esetében), és számos különböző mechanizmus is közrejátszik. A fém toxicitást például nagyfokú 
összetettség és többtényezős háttér jellemzi. Számos fém nélkülözhetetlen eleme a normális sejt- és 
fiziológiás funkcióknak, így az expozíció hiánya és túlzott mértéke egyaránt nemkívánatos tüneteket 
idéz elő. Továbbá toxicitás jelentkezhet, amikor egy fém egy másikat utánoz, ahogy azt az ólom és a 
kalcium esetében leírták. 

A folyamatok során képződött anyagok (például a dízel kipufogógázból vagy a hegesztésből származó 
anyagok) problémájával szintén foglalkozni kell, mivel a REACH nem tér ki ezekre az anyagokra, és 
ezért a vizsgálati rutinok során nem foglalkoznak velük. 
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Egy másik módszertani probléma a nanoanyagokat érinti; mivel a részecskék feltehetően oxidatív 
stresszel járó mechanizmusokon keresztül fejtik ki hatásukat, a reprodukciós rendszer vizsgálatának 
hagyományos módszereit (például spermiumszám) a spermium funkciójával kapcsolatos egyéb 
paraméterek (például DNS fragmentáció) értékelésével kell kiegészíteni (a nanoanyagokról bővebben 
lásd a 3.12 fejezetet). 

Naprakész expozíciós adatokra van szükség 

Gyakran fennáll az a helyzet, hogy az epidemiológiai vizsgálatokból származó adatok nem tükrözik a 
jelenlegi expozíciós forgatókönyveket. Így van ez például az anesztetikumok esetében, amelynél 
számos vizsgálatot a modern ventilációs és elszívó rendszerek bevezetése előtt, vagy azokat nem 
figyelembe véve végeztek. A vizsgálatokat ezért a jelenleginél sokkal magasabb expozíciós szintek 
mellett folytatták, és túlbecsülhették a kockázatokat. 

A dízel kipufogógáz részecskék esetében a múltbeli és újabb vizsgálatok elsődlegesen a régebbi 
dízelmotor technológia és emisszió egészségi hatásait tanulmányozták. Mivel az új dízel technológia és 
a jelenlegi üzemanyagformák jelentősen eltérnek a 2006 előtti technológiától, ezen régebbi vizsgálatok 
relevanciája korlátozott lehet az egészségi hatások tekintetében. 

 

4.11.2 Munkahelyi expozíciós határértékek (OEL-ek) 

A jelentésből kitűnik, hogy a munkahelyi környezetben a reprodukciós és fejlődési toxicitásra vonatkozó 
adatok több vegyi anyag expozíció esetében (pl. nanorészecskék, dízel részecskék, hegesztési 
részecskék és endokrin diszruptorok) korlátozottak. Így a relatíve nagy bizonytalansági tényezők 
megfelelőnek tűnnek ott, ahol az értékelt anyagok hatásai súlyosak és visszafordíthatatlanok, mint 
például a malformációk (Fairhurst, 1995). 

Bár a különböző anyagoknak a reprodukciós folyamat tekintetében káros hatásokat előidéző 
képességére vonatkozó adatok elérhetősége korlátozott, az egyes vegyületek reprodukciós hatásokat 
okozó képességét – nevezetesen a férfi és női termékenységre gyakorolt hatások és a fejlődési toxicitás 
tekintetében, a jelen összefoglaló 2.2 fejezetében meghatározottak szerint – figyelembe kell venni. 

Továbbá a tagállamok biztosíthatnak némi extra védelmet. Dániában például az altatógázok és a 
szerves oldószerek esetében szabály szerint elhanyagolhatónak tekinthető a magzati kockázat, ha a 
levegőkoncentráció alacsonyabb, mint a határérték egy tizede. 

Egy, a munkahelyi expozíciós határértékeket és DNEL-eket összehasonlító vizsgálat azt találta, hogy a 
DNEL értékek jóval az OEL értékek alatt vagy felett lehetnek. Ezek az eltérések zavart idézhetnek elő 
a jogszabályoknak való megfelelés, a kockázatkezelés és a kockázatkommunikáció tekintetében, és 
foglalkozni kell ezekkel, különösen, ha az eltérések reprodukciós és fejlődési hatásokat érintenek. 

A SCOEL, az ECHA és annak kockázatértékelő bizottsága közötti jobb együttműködés, valamint a 
regisztrációs adatokhoz és a „szürke irodalomhoz” való jobb hozzáférés elősegítené egy jobb 
tudásbázis kialakítását a reprodukciós hatások figyelembe vételéhez a munkahelyi expozíciós 
határértékek meghatározása során, illetve a fenti eltérések kezelését. 

A hagyományos megközelítések és eljárások többségét, illetve a háttérben álló koncepciókat – mint 
amilyen a lineáris dózis-válasz kapcsolat a munkahelyi expozíciós határérték megállapítás esetében, 
valamint a REACH megközelítés is (mely a hatáshoz kapcsolódó DNEL-en alapul) – érintik az arra utaló 
eredmények, hogy egyes (például az endokrin rendszert károsító) anyagok esetében nem létezik 
típusos dózis-válasz görbe. Emiatt és azon tény miatt, hogy a hatások az expozíciónak kitett személy 
endokrin állapotától függnek, egyes érdekelt felek az endokrin diszruptorokat küszöbérték nélküli 
anyagoknak tekintik. Le kell zárni ezt a vitát ahhoz, hogy képesek legyünk döntéseket hozni az endokrin 
diszruptorokra vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékek meghatározásáról, és arról, hogy 
ugyanazokat a jogi előírásokat kell-e meghatározni esetükben, mint a karcinogénekre és mutagénekre 
vonatkozóan. 

 

4.11.3 Az endokrin rendszert károsító anyagok 
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Fontos egészségi hatásokat hoztak összefüggésbe az endokrin diszruptoroknak való expozícióval, 
beleértve a reproduktív rendszer károsodását, a daganatos betegségeket, az anyagcsere-
betegségeket, az elhízást és a cukorbetegséget. Egyre több bizonyíték utal arra is, hogy foglalkozni kell 
az endokrin rendszert károsító anyagokkal a munkahelyeken. Az alacsony dózisú hatások, a nem 
monoton hatások és a transzgenerációs hatások aggályosak, és tovább kell vizsgálni azokat. 

Azok az ágazatok lehetnek érintettek, ahol a munkavállalók nehézfémekkel, szerves oldószerekkel, 
növényvédő szerekkel, műanyagokkal, festékekkel, gyantákkal és ragasztókkal érintkeznek. Egy 
munkaköri expozíciós mátrix képesnek bizonyult azon aggályos területeket beazonosítására, amelyek 
további figyelmet érdemelnek. Ezt lehetne javítani, validálni és más ágazatokra és foglalkozásokra 
alkalmazni, valamint a nemzeti sajátságoknak megfelelően testre szabni. 

A munkavédelmi szempontú szabályozói tevékenységek még mindig korai stádiumban vannak. 
Tekintettel a reprotoxicitás számos, gyakran késleltetett és visszafordíthatatlan hatására, sürgető 
szükség van annak meghatározására, hogy mely anyagokat és keverékeket kell betiltani, illetve 
használatukat korlátozni, és hogyan nézzenek ki ezek a korlátozások. 

Az endokrin rendszert károsító anyagok — jogi eszközök 

Az endokrin diszruptorokkal kapcsolatosan a fő jelentés írja le az endokrin rendszer károsodására 
vonatkozó uniós stratégiát és a megvalósítás ellenőrzését. A vegyi anyagokat az endokrin rendszert 
károsító hatások irányában szűrték és értékelték, és egy előzetes prioritási listát készítettek el 2006 
végén. Ezeket a listákat több vizsgálat és jelentés követte. 

A REACH 57. cikkelye értelmében az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
szerepelhetnek az engedélyköteles anyagok listáján is (XIV. melléklet), feltéve, hogy tudományos 
bizonyítékok támasztják alá a valószínű, súlyos hatásokat az emberi egészségre vagy a környezetre, 
amely ugyanolyan szintű aggodalomra ad okot, mint a karcinogén, mutagén vagy a reprodukcióra 
toxikus (CMR) 1A vagy 1B kategóriák (illetve ugyanolyan mértékű aggodalmat keltő anyagok). 

Az endokrin rendszert károsító anyagok Európai Bizottság általi újabb meghatározása (Európai 
Bizottság, 2016) több intézményt reakcióra késztetett. A francia Élelmiszer-biztonsági, 
Környezetvédelmi, Egészségügyi és Munkabiztonsági Ügynökség (ANSES) sajnálatát fejezte ki, hogy 
a jelenlegi választás csupán az „ismert”, nem pedig a „feltételezett” endokrin diszruptorok azonosítását 
eredményezi a definícióban (ANSES, 2016). Az uniós javaslat a WHO/IPCS definícióján 7  alapul, 
figyelembe véve az emberre és környezetben előforduló, nem cél-élőlényekre gyakorolt hatásokat 
(WHO, 2002), mely nélkülözhetetlen az endokrin diszruptorok hatásainak átfogó értékeléséhez. Egyes 
civil szervezetek megjegyezték, hogy az elismert WHO definíció olyan, „káros egészségi hatásokat 
okozó” tényezőkre utal, amelyek magas szintű bizonyítékokat igényelnek. Véleményük szerint ez 
korlátozni fogja a jogszabályi korlátozások befolyását, és olyan definíciót részesítenének előnyben, 
amely a reprodukcióra kifejtett „káros hatások okozásának valószínűségére” utal. 

Mielőtt az Európai Bizottság meghatározását kiadták, egyes szakértők egy külön szabályozási osztály 
létrehozását javasolták az endokrin diszruptorok számára, valamint (jelenleg még) nem validált 
vizsgálati módszerek használatát, hogy több adatot generáljanak. Ezenfelül a vizsgálati adatok 
értelmezéséhez további iránymutató dokumentumok elkészítését is kérték (Kortenkamp et al., 2011). 

Ahogy fent említettük, az endokrin rendszert károsító anyagok nem monoton hatásai és potenciálisan 
összeadódó vagy összeszorzódó hatásai külön kihívást jelentenek a jelenlegi jogszabályi keret 
számára. Ezért az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. Továbbá az endokrin diszruptorokra 
vonatkozó uniós politikának a munkahelyi expozíciós értékeket és kockázatokat, valamint a kombinált 
expozíciókat is figyelembe kell vennie. 

                                                      

7 Az endokrin rendszert károsító anyag definíciója 2002-ben, a vegyi anyag biztonsággal kapcsolatos nemzetközi program, 
különböző ENSZ ügynökségek közös programja (beleértve az Egészségügyi Világszervezetet): 

- Az endokrin rendszert potenciálisan károsító anyagok olyan exogén anyagok vagy keverékek, amelyek olyan tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amelyek az endokrin rendszer károsodásához vezethetnek az ép szervezetben, az utódokban, illetve 
(al)csoportokban. 

- Az endokrin rendszert károsító anyagok olyan exogén anyagok vagy keverékek, amelyek megváltoztatják az endokrin rendszer 
funkcióját/funkcióit, és ennek következtében káros egészségi hatásokat idéznek elő az ép szervezetben, az utódokban vagy 
a(z) (al)populációkban. 
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4.11.4 Nanoanyagok és egyéb részecskék 

A mesterségesen előállított nanorészecskék egy másik kihívást jelentenek, mivel a nanotechnológia 
egyre növekvő alkalmazása várhatóan jelentősen növeli az emberi expozíciót a munkahelyen és a 
fogyasztási cikkek révén egyaránt. Az Európai Unióban egy kutatási program sem foglalkozik a 
terhességre és a magzatra kifejtett hatásokkal, és a mesterségesen előállított nanorészecskék fejlődési 
toxicitására vonatkozó, jelenlegi adatbázis rendkívül szegényes és nem elégséges még az anya és a 
magzat tekintetében végzett, előzetes veszélyértékeléshez sem. 

A részecskék reprodukciós és fejlődési toxicitásával kapcsolatosan publikált kutatások nagyon eltérőek 
a vizsgálati elrendezés tekintetében, például a részecskék és a részecske-tulajdonságok, 
modellrendszerek és állatfajok, dózisszintek, az expozíció útja és a végpontok vonatkozásában. Ez a 
változatosság megnehezíti a reprodukciós és fejlődési toxicitás esetében az általános szabályok 
levezetését. Az sem ismert, hogy a krónikus, alacsony dózisú expozíció vezet-e a részecskék 
reprodukciós és fejlődési folyamatokat befolyásoló felhalmozódásához, még az expozíció befejeződése 
után is. Egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy a nanoméretű és ultrafinom részecskék elsődlegesen 
olyan szervrendszerek funkcióját érinthetik, amelyeket hagyományosan nem értékelnek a fejlődési 
toxicitással foglalkozó irányelv vizsgálatokban. 

A részecskékkel kapcsolatos reprodukciós toxicitás meghatározó jellemzői nem ismertek. A felület 
nagysága valószínűleg fontos meghatározója a tüdő nanoméretű részecskéknek való expozícióját 
követő tüdőgyulladásnak, azonban számos egyéb részecske paraméterről is úgy vélik, hogy hozzájárul 
a toxicitáshoz (pl. alak, felületi kémia, összetétel, oldékonyság, töltés, vegyi anyagok felszabadulása, 
stb.). Növeli a zűrzavart a fenti paraméterek meghatározására használt, számtalan mérési módszer, 
amelyek akadályozzák a vizsgálatok összehasonlítását. Ezenfelül a paraméterek mérését gátolja, hogy 
magasan specializált képességekre van szükség hozzá, az a tény, hogy az egyes paraméterek 
vizsgálatához különböző eszközökre van szükség, valamint az eszközök jelentős mérete. 

Jelenleg az ebben a jelentésben szereplő részecsketípusok közül egy sem von maga után a REACH 
szerinti toxikológiai vizsgálatot. Továbbá a magas expozíciójú részecskék, például a dízel kipufogógáz 
és a hegesztési füst „folyamat által generáltak”, és ezért nem terjed ki rájuk a REACH-hez kapcsolódó 
ipari vegyi anyagokra vonatkozó, hivatalos vizsgálati rendszer hatálya, mivel ezek „ipari és égési 
folyamatokban, nem szándékosan generált" anyagok. Általános az igény a dolgok tisztázására, 
nevezetesen, hogy a munkavállalóknak arra van szükségük, hogy megfelelő munkahelyi védelmet 
kapjanak. 

Azt ajánlották, hogy a nanoanyagokat külön, tisztázásra váró anyagokként kezeljék, mivel a nanoméret 
miatt valamennyi vagy csupán néhány fajta részecske egyedi toxikológiai tulajdonságokat mutat. A 
REACH szerint, azonban a mesterségesen előállított nanorészecskéket jelenleg ugyanúgy 
szabályozzák, mint a megfelelő nyersanyagot. A REACH-et támogató vizsgálati irányelvek a 
hagyományos toxikológiai módszerekre hagyatkoznak, és ezek talán nem megfelelőek a 
nanorészecskékhez társuló kockázatok értékeléséhez. Még ha a jövőben a REACH specifikus 
szabályokat fogad is el a mesterségesen előállított nanorészecskék toxicitási vizsgálatára, a fejlődési 
toxicitást – a mennyiségi szabályok miatt – valószínűleg nem fogják vizsgálni. 

Összességében sürgős szükség van a részecskék reprodukciós- és fejlődési egészségre való 
hatásainak értékelésére egy olyan szabályozás alapjaként, amely megfelelően védi nemcsak az 
expozíciónak kitett munkavállalókat, hanem azok utódjait is. A munkahelyi környezet számára a 
maximális előny érdekében a kutatásnak elsőbbséget kell adnia a tüdőn keresztüli/inhalációs 
expozíciónak. 

 

4.11.5 Gyógyszerek 

A gyógyszerek reprodukciós és fejlődési toxicitásával kapcsolatos ismeretek általánosságban 
hiányoznak, ahogy hiányoznak az adatok a gyógyszereknek a munkakörnyezetben való 
kockázatértékeléséhez is. Ezen szerek esetében specifikus szabályozás vonatkozik a toxikológiai 
vizsgálatokra. A forgalomba helyezés idején hatályban lévő szabályozás függvényében számos 
gyógyszer esetében vizsgálták a reprodukciós és fejlődési toxicitást (vagyis elviekben rendelkezésre 
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állnak állatkísérleti adatok). Azonban ezek a kockázatértékelők számára nem könnyen hozzáférhetők. 
Egy mód a gyógyszerekre vonatkozó adatok hiányának áthidalására ezért a gyógyszerészeti 
toxikológiai adatokhoz, valamint az in vivo toxicitási adatokhoz való nyílt hozzáférés azon vegyi anyagok 
kockázatértékelési eljárásai számára, amelyek munkahelyi expozíciót eredményezhetnek (például a 
farmakovigilanciai rendszeren keresztül) (Gould et al., 2013). 

A munkahelyi gyógyszer expozíciót a munkavállalók védelmének általános keretén belül szabályozzák, 
bár azok nem képezik a REACH részét. A gyógyszerek ezért nem esnek át a kötelező címkézésen, mint 
más vegyi anyagok, és nem feltétlenül mellékelnek hozzájuk biztonsági adatlapot sem, bár a 
gyógyszerészeti információk rendelkezésre állnak a terápiás alkalmazás számára. Ezért ezen 
expozíciók esetében nehéz lehet a kockázatok azonosítása. 

Annak a ténynek a tükrében, hogy az egészségügyi foglalkozások száma növekszik, sürgős szükség 
van ezen problémák kezelésére, hogy felhívják az ágazatban dolgozók figyelmét, és megszervezzék a 
munkavédelmüket. Többen közülük olyan, más körülményeknek is ki lehetnek téve, amelyek fokozzák 
a potenciálisan magasabb expozíciójukat, például ha több műszakban vagy a beteg otthonában 
dolgoznak. 

 

4.11.6 A többszörös expozíciók jelentik a normát 

A veszélyek azonosítása és az adatok értelmezése mellett jelentős probléma lehet az a tény, hogy az 
ipari folyamatokban gyakrabban alkalmazzák vegyi anyagok keverékeit, mint egyetlen vegyi anyagot. A 
keverékek esetében fennáll a lehetősége, hogy a vegyi anyagok kölcsönhatásba lépnek egymással, és 
az ilyen keverékek az egyes különálló anyagokétól eltérő hatásokat válthatnak ki. Ezzel a jelenséggel 
ritkán foglalkoznak. A munkahelyi expozíciók, például a több műszakos munkarend, az ergonómiai 
tényezők, a pszichoszociális terhelés (stressz) és a zaj, szintén befolyásolhatja ezeket a hatásokat, és 
például hatással lehetnek az anyagok felvételére, illetve az anyagcserére és kiürülésre. Nagyon kevés 
kombinációt tanulmányoztak, azonban bemutatunk néhányat a jelentésben és röviden ebben az 
összefoglalóban. 
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5 Reprodukciót károsító kockázatok: nem vegyi tényezők 

5.1 Biológiai tényezők 

A "biológiai tényező" kifejezés az emberi egészségre káros, betegséget vagy sérülést okozó 
mikroorganizmusokra használatos. A biológiai tényezők közé tartoznak a baktériumok, a vírusok, a 
chlamydiák, a gombák és paraziták (vagy ezek részei, valamint az általuk előállított anyagok), illetve 
anyagcseretermékeik, valamint a parazitaférgek és növények. Az emberi testbe belégzés útján, az 
emésztőrendszeren keresztül, a bőrön, a szemen, nyálkahártyákon, valamint sebeken át felszívódva 
(állatharapás, tűszúrás okozta sérülés, stb.) juthatnak be (EU-OSHA, 2010). 

Néhány biológiai tényező betegséget okozhat, és a 90/679/EK irányelvnek megfelelően a fertőzés 
kockázati szintje alapján négy kockázatcsoportba sorolták be azokat. 

A munkavégzők a munkájuk során közvetlenül (pl. kutatólaboratóriumban), vagy közvetetten (pl. 
egészségügyben dolgozók, gazdálkodók, hulladékválogatók) is kapcsolatba kerülhetnek biológiai 
tényezőkkel. A fertőző anyagok károsíthatják a termékenységet (nőknél és férfiaknál egyaránt) vagy 
káros hatást válthatnak ki terhesség során. A születési rendellenességek megnövekedett kockázatával 
társuló expozíciók egyik példája az olyan fertőző tényezőknek való expozíció, mint például a 
citomegalovírus, a rubeola (rózsahimlő) és a toxoplazmózis, amelyek munkahelyi veszélyt is 
jelenthetnek az egészségügyi dolgozók, tanárok, gyermek- vagy állatgondozók számára (Drozdowsky 
and Whittaker, 1999). 

A reprodukciót károsan befolyásoló biológiai tényezők közé tartoznak a baktériumok, a vírusok és a 
gombák. Néhány ezek közül nemi úton terjed, így nem releváns a munkahelyek szempontjából, mások 
azonban kapcsolatba hozhatók bizonyos foglalkozásokkal. A 2. táblázat tartalmazza a foglalkozásokhoz 
társuló, leginkább szóba jövő fertőzéseket. 

 

2. táblázat: A munkavállalókra reprodukciós veszélyt jelentő biológiai tényezők:  

Tényező Észlelt hatás Potenciálisan expozíciónak kitett 
munkavállalók 

Citomegalovírus  Születési rendellenességek, 
alacsony születési súly, 
fejlődési rendellenességek 

Egészségügyi dolgozók, csecsemőkkel és 
gyermekekkel kapcsolatba kerülő 
munkavállalók 

Hepatitisz B vírus Alacsony születési súly Egészségügyi dolgozók, szociális 
munkások, rendőrök, sürgősségi ellátók, 
tetoválóművészek, fül- és testékszer-
belövők 

Humán 
immundeficiencia 
vírus (HIV)  

Alacsony születési súly, 
gyermekkori rák 

Egészségügyi dolgozók, szociális 
munkások, sürgősségi ellátók, 
tetoválóművészek, fül- és testékszer-
belövők 

Humán parvovírus 
B19 

Vetélés Egészségügyi dolgozók, csecsemőkkel és 
gyermekekkel kapcsolatba kerülő 
munkavállalók 

Rubeola 
(rózsahimlő) 

Születési rendellenességek, 
alacsony születési súly 

Egészségügyi dolgozók, csecsemőkkel és 
gyermekekkel kapcsolatba kerülő 
munkavállalók 

Toxoplazmózis Vetélés, születési és fejlődési 
rendellenességek 

Állatgondozók, állatorvosok, tenyésztők, 
utcaseprők és parkgondozók 
(létesítménykezelő személyzet)  
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Tényező Észlelt hatás Potenciálisan expozíciónak kitett 
munkavállalók 

Varicella-zoster 
vírus (bárányhimlő) 

Születési rendellenességek, 
alacsony születési súly 

Egészségügyi dolgozók, csecsemőkkel és 
gyermekekkel kapcsolatba kerülő 
munkavállalók 

Brucella Vetélés Vágóhídi munkások, állatorvosok, vadászok, 
laboratóriumban dolgozók, távolsági 
teherfuvarozók, és az endémiás területekre 
utazó munkavállalók 

Epstein–Barr vírus Összefüggésbe hozható az 
utódban kialakuló hererákkal  

Fogorvosok, egészségügyben dolgozók 

Mumpszvírus Terméketlenség (férfiaknál), 
vetélés 

Tanárok, gyermekgondozók, egészségügyi 
dolgozók, szociális munkások 

Coxiella burnetii 
(Q-láz) 

Koraszülés, magzat vagy 
újszülött halálát okozhatja 

Gazdálkodók, laboratóriumi dolgozók, 
birkákkal és tejtermékekkel dolgozók, 
állatorvosok 

Coxsackie vírus  Meningitisz 
(agyhártyagyulladás), 
szepszis (vérmérgezés) 

Tanárok, gyermekgondozók, egészségügyi 
dolgozók  

B csoportú 
Streptococcus  

Meningitisz 
(agyhártyagyulladás), 
szepszis (vérmérgezés) 

Egészségügyi dolgozók 

Liszteriózis Vetélés vagy halvaszülés, 
alacsony születési súly 

Laboratóriumi és egészségügyi dolgozók 

Forrás: A szerzők által összeállítva (a (NIOSH, 1999)-ből, kiegészítve) 

A fertőzések több módon is terjedhetnek. Az expozíció történhet: 

 az emésztőrendszeren keresztül, fertőzött élelmiszerek elfogyasztásával; 

 fertőzött anyaggal történő érintkezés révén (pl. kezek, felületek és testváladékok); 

 inhalációval, fertőzött levegő belégzése esetén (cseppek); 

 bőrön keresztüli bejutás által (tű és fecskendő, fertőzött tárgyak által okozott vágások és 

sérülések, valamint állatharapások). 

Bizonyos foglalkozások esetében jóval nagyobb a munkával kapcsolatos fertőzések kialakulásának 
kockázata, mivel a munkavállalók fertőző anyagokkal, valamint olyan személyekkel vagy állatokkal 
kerülnek kapcsolatba, akiknél gyakoribb a fertőző betegségek előfordulása. Példák a fertőzéses 
megbetegedések kockázatával társuló foglalkozásokra: 

 egészségügy, közvetlen betegkontaktus esetén; 

 szociális munkások, ápolási otthonok, iskolák, gyermekgondozás és börtönök; 

 veszélyhelyzeti szolgálatok (mentő/tűzoltó/rendőrség/speciális mentők) és elsősegély; 

 laboratóriumi munkák, fertőző anyagoknak való expozíció vagy biológiai anyagok előállítása 

esetén; 

 állatokkal vagy állati termékekkel kapcsolatos munka (zoonózisok kockázata); 

 hulladékgyűjtés vagy szennyvízkezelő telepek; 

 földmunkák vagy tereprendezés; 
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 közterületi szolgálatok (utcaseprés, parkgondozás, hulladékkezelés, nyilvános mellékhelyiség 

karbantartás); 

 fodrász és kozmetikus, tetoválás, fül- és testékszerek; 

 utazással járó munkák, beleértve az endémiás betegségek területére való utazást is (magas 

brucellózis kockázat miatt jelenleg ide sorolják többek között a földközi-tengeri medencét 

(szállítmányozás, nyílt tengeri munka, stb.)) (CDC, 2012, US Office of Technological 

Assessment, 1985). 

Az egészségügyi dolgozók különösen ki vannak téve fertőző tényezőknek, amelyek 'teratogén 
hatásokat eredményezhetnek az utódaikban, azokra átterjedhetnek és megfertőzhetik őket’, illetve 
vetélést okozhatnak. A rubeola, a citomegalovírus és a hepatitisz B különösen fontos biológiai tényezők 
a reprodukcióval kapcsolatosan. Egyes fertőző ágensek a férfi reprodukciós rendszert is megfertőzhetik 
és károsíthatják (pl. mumpsz, heregyulladás) (Office of Technological Assessment, 1985). 

5.2 Fizikai tényezők 

5.2.1 Sugárzás 

A következő esetekben fennáll a lehetősége az ionizáló sugárzásnak való nagyobb mértékű 
expozíciónak: fogorvosok és fogorvosi asszisztensek, orvosi/műszaki röntgenszemélyzet, nukleáris 
medicina szakorvosok és radiológusok, radioizotópokkal foglalkozó laboratóriumi munkások, speciális 
területeken dolgozó kutatók, atomerőművek személyzete, továbbá az olyan termékek előállítói, mint a 
radiolumineszcens világító kijelzők és tűzjelzők. Sugárzásnak lehetnek kitéve továbbá a 
minőségellenőrök (pl. csővezetékek karbantartói), a sterilizált (orvosi) műszerek gyártói, a karbantartó 
munkások, valamint a takarítók és hulladékkezelésben résztvevők. Az ionizáló sugárzásnak kitett 
apában, anyában és fejlődő magzatban okozott káros hatás a célszövetekbe beérkezett energia 
mennyiségének függvénye. Az expozíció sejtpusztulást, a DNS-ben jelentkező mutációkat vagy 
kromoszóma-károsodást eredményezhet, amelyek rákos megbetegedések kialakulásához 
vezethetnek. Nem állíthatók fel biztonságos munkahelyi expozíciós határértékek, azonban a rákos 
megbetegedések valószínűségének csökkentése érdekében expozíciós határértékeket léptettek 
érvénybe (Suruda, 1998). 

Az Európai Euratom Irányelv (Európai Tanács, 1996) a következő dózis határértékeket határozza meg 
az ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalók esetében: 

 100 mSv effektív dózis öt egymást követő év alatt, és nem haladhatja meg az évenkénti 

50 mSv-t; 

 a fiatal munkavállalók (18 év alattiak) munkájuk során nem lehetnek kitéve ionizáló 

sugárzásnak; 

 a várandós nők és a szoptató anyák, amint értesítették munkaadójukat állapotukról, nem 

helyezhetők olyan munkakörbe, ahol a test radioaktív szennyeződésének jelentős kockázata áll 

fenn; 

 legfeljebb 6 mSv/év effektív dózis érheti azokat 16 és 18 év közötti tanulókat és gyakornokokat, 

akik tanulmányaik során kénytelenek ionizáló sugárzást kibocsájtó forrásokat használni; 

 az esetlegesen több mint 1 mSv évenkénti sugárzásnak kitett légi személyzetre különleges 

szabályok vonatkoznak, amelyek között az is szerepel, hogy várandós nők esetében garantálni 

kell, hogy a magzatot a terhesség fennmaradó ideje alatt ne érje 1 mSv-et meghaladó dózis. 

 

5.2.2 Áramütés és villámcsapás 

A kutatók számos, a magzatot érintő hatásról számoltak be olyan nők esetében, akiket terhességük 
alatt áramütés ért, ezért javaslatuk szerint minden olyan munkát kerülni kell, amely a várandós nőt 
áramütés veszélyének tenné ki. Amennyiben az anyát áramütés éri, a magzat állapotát azonnal 
ellenőrizni kell (Peters et al., 2007). 
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5.2.3 Elektromágneses terek 

Elektromágneses tereknek való, nagyobb mértékű expozíció érheti a hegesztőket, a villanyszerelőket, 
az elektromos mozdonyok vezetőit és a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) berendezések 
operátorait, továbbá a galvanizálással foglalkozó cégek, alumíniumfinomítók és átjátszó állomások 
munkatársait. A reprodukciós hatásokat vizsgáló kutatások főként a képernyők használatára 
összpontosítottak. Kay szerint nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy az elektromágneses mezőknek 
való expozíció bármilyen problémát okozna a férfi és női munkavállalók esetében (Kay, 1998). Ez a 
megállapítás a fizikoterápiás kezelést végzők esetében is fennáll, akik rövidhullámú és mikrohullámú 
diatermiás hatásoknak vannak kitéve. Cromie és munkatársai egy tanulmányban arra a következtetésre 
jutottak, hogy a fizioterápiás asszisztensek körében valószínűtlen, hogy az elektroterápiás tényezőknek 
való expozíció eredményeként magasabb lenne a negatív reprodukciós hatások kockázata. Ennek 
ellenére ajánlatos kerülni az erős mágneses mezőket, és a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni 
Védelmi Bizottság expozíciós határértékeket javasolt (Kay, 1998), amelyeket a 3. táblázat foglal össze. 

 

3. táblázat: Elektromágneses terekre vonatkozó expozíciós határértékek 

Munkahelyi expozíció Elektromos tér Mágneses tér 

Teljes munkanap 10 kV/m 5000 mG 

Rövid távon 30 kV/m 50 000 mG 

Forrás: Kay, 1998. 

 

Az expozíció minimalizálása érdekében a következő intézkedések javasoltak (Kay, 1998): 

 megkeresni, hogy a munkaterületen belül hol helyezkednek el a főbb elektromágneses terek 

forrásai; 

 a munkavállaló és az elektromágneses terek forrásai közötti távolság növelése; 

 az elektromágneses terek forrásai közelében töltött idő csökkentése; 

 alacsony elektromágneses kibocsátású berendezések használata. 

 

Jensen és munkatársai 2006-ban arra a következtetésre jutottak, hogy a munkahelyi és környezeti 
expozíció, valamint az olyan károsító hatások, mint például a hő- és az ionizáló sugárzás, ismert vagy 
feltételezett káros hatással bírnak a férfiak reprodukciós funkciójára, amelyet jól elrendezésű 
epidemiológiai tanulmányok határozottan alátámasztanak. Azonban elismerik, hogy az alacsony 
frekvenciás elektromágneses sugárzás, amely a hegesztőket éri, valószínűleg nem okoz negatív 
hatásokat (Jensen et al., 2006). 

Egy újabb tanulmányban Peters és munkatársai ajánlása alapján a nők terhességük alatt is folytathatják 
a képernyőkkel való munkát. Azonban továbbra is gondosan figyelembe kell venni az ergonómiai 
tényezőket, a munkaórák számát és a munkával kapcsolatos stresszt (Peters et al., 2007). A szerzők 
hasonló ajánlásokat tettek a mobiltelefonok használatára és az egyéb elektromágneses sugárzást 
kibocsájtó eszközökkel végzett munkára vonatkozóan. 

 

5.2.4 Zaj 

Néhány tudós úgy véli, hogy az erős zajnak való expozíciót azon kockázati tényezők között kellene 
számon tartani, amelyek koraszülést és alacsony születési súlyt eredményezhetnek. Léteznek olyan 
biológiai és epidemiológiai bizonyítékok, amelyek azt sugallják, hogy a 85 dBA-t meghaladó 
hangnyomásnak való expozíció veszélyes lehet a terhesség késői szakaszában. Ez a szint megegyezik 
a minden munkavállalóra kötelező munkahelyi expozíciós határértékkel (Greenberg et al., 1998).  
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Hougaard és Lund számos tanulmányt tekintettek át, és arra a következtetésre jutottak, hogy az 
alacsony frekvenciájú zaj (< 500 Hz) majdnem akadálytalanul jut el a magzathoz, míg a magasabb 
frekvenciájú zajt tompítják a magzatot körülvevő anyai szövetek és a magzatvíz. Ebből következik, hogy 
a méhben a zajok nagy részét az alacsony frekvenciájú hangok teszik ki. Juhokkal végzett tanulmányok, 
amelyek valószínűleg az emberek esetén is érvényesek, igazolták, hogy az intenzív hangnyomás-szint 
károsíthatja a magzat hallószervét, ami az utódok hallásvesztéséhez vezet. Ezeket az eredményeket 
az alábbiakban foglaltuk össze.  

Néhány tanulmány a munkahelyen a terhesség alatti zaj expozícióra és gyermekek születés utáni 
hallására koncentrált. Ezen tanulmányok összefüggést mutattak ki a várandós anyák 85 dB-nél 
nagyobb hangnyomású zajnak történő expozíciója és a gyermekük halláskárosodása között. A 
tanulmányok minősége kifogásolható, azonban az emberek körében végzett vizsgálatok eredményei 
egybeesnek az állatoknál tapasztaltakkal. Ezek tehát alátámasztják azt a feltevést, miszerint a hangos 
környezeti zajnak kitett magzat hallása károsodhat. Emellett számos állatfajon végzett kísérlet is 
kimutatta, hogy a hallószerv a fejlődési szakaszban érzékenyebb lehet a zajra, mint a teljes mértékben 
kifejlődött szerv. Ebből következik, hogy a magzat hallószerve alacsonyabb zajszinten is károsodhat, 
mint egy felnőtt emberé. Fontos megjegyezni, hogy az embernél a hallószerv a terhesség második 
felében fejlődik ki (Hougaard és Lund, 2004). Az anya hallásának védelme nem akadályozza meg a 
magzat hallásának károsodását, ezért mérnöki vagy szervezési szabályozásra vagy szükség. 

Ugyanebben a tanulmányban a szerzők azt is megjegyezték, hogy a terhesség alatti zajexpozíció 
közvetett hatásai feltételezhetően a zaj keltette anyai stressz eredményeként jelennek meg. A 
munkakörnyezetben az emberi terhesség zajexpozíció iránti érzékenységét már számos epidemiológiai 
tanulmányban vizsgálták. A vizsgált végpontok között szerepel a vetélés, a koraszülés, a csökkent 
születési súly és a születési rendellenességek. Noha néhány tanulmány módszertani korlátokkal 
rendelkezik, az eredmények azt jelzik, hogy a körülbelül 85 dBA Leq (8 h) erősségű munkahelyi zaj 
előnytelenül befolyásolhatja a születési súlyt. 

 

5.2.5 Ultrahang 

Amennyiben a munkavállaló törzse nincs kapcsolatban vezető közeggel, az ivarmirigyek és a magzat 
diagnosztikai ultrahangnak való expozíciója valószínűtlen. Azonban nagyon magas intenzitás esetén az 
ultrahangos berendezések káros hatásokat válthatnak ki, ezért ilyen eszközök használatakor fontos a 
biztonsági irányelvek betartása (pl. az egészségügyben) (Greenberg et al., 1998). 

 

5.2.6 Rezgés 

A rezgés és a reprodukcióra gyakorolt hatások közötti kapcsolatról kevés adat áll rendelkezésre. Ennek 
ellenére a munkahelyi vibrációnak való expozíciót a szabályozásoknak megfelelően minden 
munkavállaló esetében korlátozni kell, függetlenül attól, hogy reproduktív korban vannak-e. Várandós 
munkavállalóknál kerülni kell a teljes testre kiterjedő rezgéseket, különösen a gerinc és a méh 
rezonanciafrekvenciájával egyezőket (Greenberg et al., 1998). 

 

5.2.7 Hideg 

Bizonyos tanulmányok szerint úgy tűnik, hogy nincs káros hatás sem a férfiak, sem a várandós nők, 
sem pedig a nem várandós nők körében. Azonban ezen megállapítások nem zárják ki a káros hatások 
eshetőségét, amennyiben az anya kihűlést szenved el a terhesség középső és késői szakaszában. 
Ezért a hideg elleni védekezés esetében a vonatkozó helyes munkahelyi gyakorlatokat kell követni 
(Mitchell és DeHart, 1998). 

 

5.2.8 Hő 

A rendkívül magas hőmérséklet hosszú távon teratogén hatásokat idézhet elő. A maghőmérséklet 
extrém emelkedése mindkét nem esetében kerülendő (Mitchell és DeHart, 1998). 
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A hő hozzájárulhat a férfiak meddőségéhez. A De Fleurian et al. által végzett kérdőíves tanulmányban 
a túlságosan magas hőmérsékletet és a hosszú, ülő helyzetben töltött periódusokat a spermiumok 
mozgékonyságának csökkenésével hozták összefüggésbe (De Fleurian et al., 2009). Néhány szakma 
velejárója a magas környezeti hőmérséklet és a hosszan tartó ülés, ilyen pl. a mezőgazdaság. A nyári 
meleg befolyásolhatja a spermiumok számát, mozgékonyságát és morfológiáját (Levine et al., 1990). 
Spermium zavarok előfordulását már az 1970-es évek elején vizsgálták hivatásos sofőrök körében más 
szakmákban dolgozókkal összehasonlítva, és azt találták, hogy az a járművezetéssel töltött évekkel 
arányosan növekszik. A spermiogenezis romlása a személygépjármű-vezetők körében enyhe, a 
mezőgazdasági/ipari nehézgépek és gazdálkodói berendezések kezelői körében azonban súlyos volt. 
Egyéb szakmákkal összehasonlítva a járművezetők között gyakrabban fordult elő csökkent 
termékenység (Sas és Szöllösi, 1979). 

 

5.2.9 Munkaórák és műszakbeosztás 

A hosszú munkaidő és a több műszakos munkarend befolyásolhatja a reprodukciót, noha a 
hatásmechanizmus kevéssé ismert (Hage, 1998a). Hage pragmatikus módon azt ajánlotta, hogy 
várandós munkavállalók esetében a munka időtartamára, intenzitására és a műszakbeosztásra tett 
ajánlásokat gondosan, eseti alapon kell megállapítani (Hage, 1998a). 

A változó és rendszertelen ütemben végzett munkáról alapjában véve úgy tartják, hogy negatívan 
befolyásolja az emberi test természetes napi ritmusát, az alvást és az egészséget. A test biológiai 
funkcióinak nagy része, például a szívritmus, a hőmérséklet és a hormonháztartás a nap folyamán 
bizonyos mintázatok szerint változik. Az emberi napi ritmust a "belső biológiai óra" vezérli a "külső 
időadókkal" (például nappal/éjszaka, munka és szociális élet) együtt. A test biológiai órája a munkaórák 
miatti eltolódást követően igyekszik alkalmazkodni a külső időadókhoz (Dán Munkafelügyelet, 2003). A 
váltott műszakban végzett munka megzavarja a normális napi ritmust, és így felborítja a normális 
hormonegyensúlyt (Reinberg és Smolensky, 1992). 

A váltott műszakban dolgozó munkavállalóknál gyakran jelentkeznek a következő tünetek: 
ingerlékenység, nyugtalanság, szorongás és idegesség, valamint fáradtabbak és kevesebb energiával 
bírnak (Dán Munkafelügyelet, 2003). Ezek nagyon hasonlítanak a stressz klasszikus tüneteire, és így 
befolyásolhatják a terhesség lefolyását. A test biológiai ritmusának felborulása is hatást gyakorolhat a 
reprodukcióra és a terhességre. A váltott műszakban való munkavégzés befolyásolja a test nemi 
hormonjait, ami hatással lehet a termékenységre (Zhu et al., 2003). A terhesség alatt közvetlenül két 
módon hathat a magzat fejlődésére: először is, az anya biológiai ritmusának felborulása kihathat a 
magzat saját képességére, hogy összehangolja a test biológiai ritmusát, másodszor pedig az anya 
biológiai ritmusának szinkronizációja elhomályosítja az amúgy szigorúan szabályozott fejlődési 
folyamatok kulcsfontosságú időjelzéseit (Hougaard, 2003). 

A váltott műszakban való munkavégzés jelentőségét főként a meddőség, spontán vetélés, koraszülés 
és a születési időhöz képest csökkent születési súly („a gesztációs korhoz képest kis súlyú”) 
szempontjából vizsgálták. Csaknem 10 000 várandós nő bevonásával készült, hat tanulmány 
eredményeinek metaanalízise során statisztikailag szignifikáns összefüggéseket találták a váltott 
műszakban/éjszakai munkarendben végzett munka és a koraszülés között. A szerzők megállapítása 
szerint a koraszülés, alacsony születési súly vagy "a gesztációs korhoz képest kis súly” kockázata 
alacsony. A preeklampsziát (terhesség alatti magas vérnyomás) illetően kevés bizonyíték állt 
rendelkezésre (Bonzini et al., 2011). 

Másrészt, noha a koraszülést okozó munkahelyi tényezők kockázata alacsonynak tűnhet, a koraszülést 
alapjában véve nehéz megakadályozni. Következésképpen a munkahelyi környezetben uralkodó 
tényezők fontosak, mivel módosíthatóak, ezáltal csökkentve ezen terhességi komplikáció gyakoriságát. 
Egy, 160 988 nő bevonásával készült, 29 tanulmány metaanalízisét követően – amelyek a fizikailag 
megterhelő munka, a tartós álló helyzet, a hosszú munkaidő, a váltott munkarendű munkavégzés és a 
halmozott, munkával kapcsolatos fáradsági pontszám összefüggéseit vizsgálták a koraszüléssel –, 
Mozurkewich et al. arra jutottak, hogy minden 23-171 várandós nő közül egynél megelőzhető a 
koraszülés, amennyiben terhességük alatt tartózkodnak a váltott munkarendű/éjjeli munkavégzéstől 
(Mozurkewich et al., 2000). Számos tanulmány utal arra, hogy a várandós nőknek elsősorban az állandó 
éjjeli műszakban végzett munka jelent problémát. 
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Megjegyzendő azonban, hogy néhány európai országban a várandós vagy szoptató anyáknak tilos a 
váltott munkarendű munkavégzés és a túlóra, míg más országokban (pl. az Egyesült Királyságban) ez 
engedélyezett, azonban, ha azonosítottak egy konkrét munkahelyi kockázati tényezőt vagy orvosi 
igazolást mutatnak be, a munkaadó köteles megfelelő alternatívákat felkínálni a nő számára, és 
amennyiben ez nem lehetséges, fizetett szabadságra kell küldenie. 

 

5.2.10 Ergonómiai tényezők 

Hat, takarítók reproduktív egészségét vizsgáló tanulmány 1997-ben végzett áttekintése a takarítók 
körében a spontán abortusz, a koraszülés és a terhesség alatti magas vérnyomás fokozott kockázatát 
azonosította. Az azonosított kockázati tényezők a hosszan tartó állás, a nehéz tárgyak cipelése, és a 
hajolgatás, görnyedés okozta magas hasi nyomás voltak. Az áttekintett tanulmányok egyike 
összefüggést talált az alacsony reprodukciós kapacitás (termékenység) és a kedvezőtlen munkaidőben 
végzett, nehéz takarítási munka között is. 

Kevés adat áll rendelkezésre a nőkre, illetve férfiakra gyakorolt hatásokról; az elérhető adatok főként a 
terhes nőkre összpontosítanak. A káros hatásokra vonatkozó bizonyítékok vegyesek. Nesbitt a 
munkavállalókra gyakorolt ergonómiai hatásokat tárgyalja, amelyeket a következőkre oszt fel: nehéz 
munka, emelés/tolás/húzás/hajolás, hosszan tartó állás, hosszan tartó ülés, továbbá a felső végtagok 
ismétlődő használata a terhesség alatt (Nesbitt, 1998). Egyértelműen bizonyított, hogy a terhesség alatt 
a nehéz tárgyak emelgetése spontán vetéléshez vezethet, míg a hosszan tartó állással kapcsolatban 
végzett tanulmányok csupán bizonyos fokú összefüggést mutatnak. Nesbitt szerint az egyes ergonómiai 
kockázati tényezők közül a hosszan tartó állásnak lehet a legjelentősebb hatása a terhességre. Egy 
újabb tanulmány a napközi gyermekfelügyeletet végző munkavállalókat vizsgálta (Riipinen et al., 2010). 

Hjollund és munkatársai szerint a beágyazódás idején a nehéz tárgyak emelése növelheti a későbbi 
spontán vetélés kockázatát (Hjollund et al., 2000b). További kutatások elvégzését szorgalmazták annak 
kiderítésére, hogy ez valóban problémát jelent-e a munkakörnyezetben vagy sem. Mindenesetre a 
problémát súlyosnak tekintik, mivel a fentebb ismertetett hatás olyan időszakban következik be, amikor 
a munkavállaló még nem tudhat terhességéről, ezért nincs lehetősége az óvintézkedések betartására. 

Du Plessis és Agarwal 2011-ben közzétettek egy összefoglaló cikket, amelyben megjegyezték, hogy a 
hosszan tartó ülés, legyen szó irodai alkalmazottakról vagy hivatásos sofőrökről, a herezacskó 
magasabb hőmérsékletéhez, az ondó minőségének romlásához és a fogamzásig szükséges idő 
megnyúlásához vezet (Du Plessis és Agarwal, 2011). 

Azon munkavállalók esetében, akik munkájuk során kerékpároznak, a hagyományos kerékpárnyergek 
okozta ágyéki (gáttáji) nyomás miatt, a nemi szervek zsibbadása vagy súlyosabb szexuális és/vagy 
reprodukciós egészségi problémák kockázata állhat fenn. A NIOSH kutatói a tartós kerékpározás 
potenciális, egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták a kerékpáros rendőri egységek körében, beleértve 
azt a lehetőséget, hogy néhány kerékpárnyereg túl erős nyomást gyakorol a kerékpárosok urogenitális 
zónájára, ezzel akadályozva a nemi szervek vérkeringését, ami káros hatást válthat ki a szexuális 
működésre. A NIOSH tanulmányok bizonyították azt is, hogy az orr nélküli nyergek hatékonyak ezen 
káros hatások enyhítésére. Noha a kerékpározással járó munkakörökben főként férfiak dolgoznak, a 
legújabb eredmények szerint az orr nélküli nyergek a nők számára is előnyösek lehetnek (NIOSH, 
2009). 

 

5.3 Pszichoszociális tényezők 

A stresszt számos tényező képes előidézni, ilyenek például a megalázó környezet és a magas 
elvárások. A stressz többféleképpen is definiálható. A Karasek-modell azt feltételezi, hogy a 
legmagasabb stressz-szint a magas elvárások és alacsony kontroll által jellemzett munkakörökben 
fordul elő (Karasek és Theorell, 1990). Egy másik modell szerint – amelyet Johannes Siegrist fejlesztett 
ki az 1990-es évek elején, és amely a női munkavállalók szempontjából lényegesebb lehet –, a 
munkahelyen tett erőfeszítések és az értük kapott jutalmak közötti egyensúly hiánya stresszválaszt 
válthat ki. Úgy vélik, hogy terhes nőknél a stressz az anya fiziológiás változásain vagy viselkedésén 
keresztül lehet hatással a magzatra. A stresszes emberek több stresszhormont termelnek, és a stressz 
megváltoztatja a várandós nők hormonháztartását. A stresszhormonok az anyából eljuthatnak a 
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magzathoz is, a kortizolszerű hormonok pedig befolyásolják a fejlődést. A stresszhormonok hatással 
vannak az élettani működésekre is, emellett a stressz csökkenti a méhlepényhez jutó vér mennyiségét. 
Ez hatással lehet az anya és magzat között fennálló tápanyagcserére, így befolyásolhatja a magzat 
jóllétét. Az anya immunrendszere is érzékeny a stresszre, és a fertőzések iránti nagyobb fogékonyság 
ugyancsak negatív következményekkel járhat a magzat számára (Wergeland et al., 1996; Hougaard, 
2004). 

A stressznek a férfiak reprodukciós funkciójára gyakorolt hatásairól kevés tanulmány készült. 
Egy lengyel tanulmányban a munkával kapcsolatos stresszt a szubjektív munkajellemzők kérdőívének 
segítségével vizsgálták, és azt találták, hogy befolyásolja az ondó néhány paraméterét (Jurewicz, et 
al., 2010). Kimutatták, hogy az életben előforduló, stresszes események is befolyásolhatják az ondó 
minőségét (Gollenberg et al., 2010). Mindkettő keresztmetszeti tanulmány volt (azaz az expozíciót és a 
hatást egyidőben vizsgálták). Ez megnehezíti az ok-okozati következtetések levonását. A fő 
tanulmányok megkezdése előtt két dán előtanulmány adatokat gyűjtött a stresszről, és a munkahelyi és 
általános stresszt vizsgálták számos férfi reprodukciós paraméter szempontjából, beleértve a 
fogantatásig szükséges időt. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a stressz hatásai az ondó 
minőségére kismértékűek, illetve nincsenek rá befolyással (Hjollund et al., 2004a; Hjollund et al., 
2004b). 

Szintén kevés olyan tanulmány készült, amely a nők termékenységét a munkahelyi stressz 
tekintetében, illetve általánosságban vizsgálja. Egy jól megtervezett tanulmány keretében nem találtak 
átfogó növekedést a megtermékenyítésig szükséges hosszabb idő kockázatában. Azonban, ha csak 
olyan párokat vizsgáltak, akiknél nem feltételeztek csökkent termékenységet, a nagyon megterhelő 
munkakört betöltő nők hosszabb idő alatt fogantak meg. Úgy találták, hogy az általános 
pszichológiai szorongás a leghosszabb menstruációs ciklussal rendelkező nők körében kihat a 
fogamzásig szükséges időre (Hjollund et al., 1999). Megállapították, hogy az általános stressz nem 
változtatja meg számottevően a menstruációs ciklust (Sanders és Bruce, 1999). Végül további 
információhoz juthatnánk a stressz in vitro megtermékenyítésre tett hatásairól készült tanulmányokból 
is. A számos tanulmány közül egy sem utalt arra, hogy az érzelmi szorongás vagy a stresszes 
életesemények rontották volna a teherbe esés esélyét (Boivin et al., 2011). 

Noha a fogamzás előtti és alatti időszakot vizsgáló tanulmányok nem szolgálnak egyértelmű 
válaszokkal, az embereken és a kísérleti állatokon végzett vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy 
a terhesség alatti stressz hatással lehet a magzat fejlődésére, ami nemkívánatos következményekkel 
járhat mind a terhesség, mind a már megszületett gyermek számára. A megfelelően lebonyolított 
epidemiológiai tanulmányok megbízható alapot szolgáltatnak annak a feltételezésnek, miszerint a 
szülés előtti stressz kedvezőtlenül befolyásolja a születési súlyt. A terhesség alatti stresszt kapcsolatba 
hozták a halvaszületés és koraszülés megnövekedett kockázatával is (Lobel, 1994; Paarlberg et al., 
1995; Wisborg et al., 2008). Alapjában véve sok bizonyíték szolgál arra, hogy a közepes szülés előtti 
stressz kapcsolatban van a gyerekek viselkedésbeli és kognitív működésének változásaival (Talge et 
al., 2007). 

Egy másik tanulmányban közepes erősségű összefüggés állt fenn a munkahelyi stressz és a 
koraszülés, valamint az alacsony születési súly között. Emellett, noha a munkahelyi megterhelést 
önmagában véve nem hozták összefüggésbe a spontán vetéléssel, néhány jel arra utalt, hogy kapcsolat 
lehet a kedvezőtlen pszichoszociális környezet és más kockázati tényezők között (pl. dohányzás, 
idősebb életkor a terhesség idején, stb.) (Mutambudzi et al., 2011). Ezért lehetséges, hogy a munkahelyi 
pszichoszociális stressz hatással van a terhességre és a fejlődésre. 

Annak megállapítására, hogy a munkahelyi stressz befolyásolja-e a reprodukciós végpontokat, alapos 
epidemiológiai tanulmányokat kell végezni. Számos epidemiológiai tanulmányban zavaros módon mérik 
a stresszt és az expozíció időtartamát, és csak a gyermek születése után gyűjtenek adatokat. Az utóbbi 
tényező különösen emeli a részrehajlás kockázatát. A legtöbb vizsgált végpont viszonylag szorosan 
kötődik a terhességhez (pl. vetélés, koraszülés és a magzat növekedése). Azonban lehetséges, hogy 
nem ezek a legérzékenyebb végpontok (Mutambudzi et al., 2011). Az érzékeny végpontok közé 
sorolhatnánk például a gyermek idegrendszerének működését. Gulati és Ray egy olyan, új 
megközelítést igényelnek, amely figyelembe veszi a bizonyos stresszorok által aktivált stressz-
útvonalakat, hogy meghatározhassák azt, ahogy ezek az útvonalak a különböző hormonok és 
neuromodulátorok kiválasztását és működését befolyásolják (Gulati and Ray, 2011). 
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6 Kombinált expozíció 

A munkavállalók a munkakörnyezetben nem csupán egy anyaggal kerülhetnek kapcsolatba, hanem az 
anyagok mindenféle kombinációjával. A munkavállalók egyszerre több módon is expozíciónak lehetnek 
kitéve (pl. belégzéssel és bőrön keresztül, illetve lenyeléssel). Gyakori kombinációnak számítanak az 
oldószerkeverékek, zaj és ototoxikus anyagok, növényvédő keverékek, tisztító- és fertőtlenítőszerek, az 
egészségügyben előforduló tényezők/anyagok bármelyike (beleértve a biológiai tényezőket), a műszaki 
termékek (festékek, ragasztók, tisztítószerek, egészségügy) széles körében előforduló nanoanyagok, 
hegesztési füst kombinációja sugárzással, zajjal, hőséggel, kényelmetlen testhelyzetekkel, és végül 
stresszel. 

Ez egy hatalmas terület, rengeteg módszertani kihívással tarkítva, és ezidáig nagyon kevés áttekintés 
vagy tanulmány készült. A következő bekezdések rövid összefoglalást adnak arról, hogy eddig mit 
vizsgáltak. 

A 3. fejezetben már kitértünk néhány vegyi anyag keverékre, például az endokrin rendszert károsító 
anyagokra. 

 

6.1 Oldószerkeverékek 

A fentebb említett tanulmányok jelentős összefüggést fedeztek fel a spontán vetélés és a fogamzásig 
szükséges idő, valamint a szerves oldószereknek való munkahelyi expozíció között. Emellett egy 
vizsgálat szerint a váltott műszakos munkarendben dolgozóknál jóval nagyobb valószínűséggel 
következik be spontán vetélés, mint a nem műszakos munkarendben dolgozóknál. A spontán vetélés 
tekintetében szinergikus hatást fedeztek fel a váltott műszakos munkarend, valamint a szerves 
oldószerkeverékeknek való munkahelyi expozíció között (Attarchi et al., 2012). 

Vulimiri és munkatársai egy 2012-ben közzétett, bizonyos oldószerekről és gázokról szóló összefoglaló 
cikkben megjegyezték, hogy a legtöbb expozíció az anyagok komplex keverékétől származik. Arra a 
megállapításra jutottak, hogy fontos lenne több információt gyűjteni mind az egyes vegyi anyagokról, 
mind azok keverékeikről is (Vulimiri et al., 2012). 

Lawson és munkatársai említést tesznek egy tanulmányról (Brown-Woodman et al., 1994), amely az 
oldószerkeverékekkel kapcsolatban összeadódó káros reprodukciós hatásokat azonosított (Lawson et 
al., 2006). 

 

6.2  Stressz és vegyi anyagok 

A stressz és a vegyi anyagok is befolyásolhatják a magzat fejlődését. Azt, hogy mi történik abban az 
esetben, ha mindkét hatás egyszerre áll fenn a terhesség alatt, még nem vizsgálták epidemiológiai 
tanulmányok keretében. Közel 40 állatkísérlet áttekintése kimutatta, hogy a stressz növelheti a vegyi 
anyagok káros hatásait, ha a vegyi anyag expozíció annyira magas, hogy már önmagában is hatással 
volt az utódra, vagy ha az anyát súlyosan érintette (Hougaard, 2005, 2010). Azonban kevés tanulmány 
készült, és legtöbbjük nagyon magas dózisban alkalmazta a vegyi anyagokat (Rider et al., 2009; 
Taskinen et al., 1999). 

 

 

6.3  Vegyi anyagok és tartós ülés 

Egy 2009-ben készült tanulmány, amely a munkavégzési testhelyzeteket és a közlekedésből származó 
szennyezőanyagok expozíciójának együttes hatásait vizsgálta férfi autópálya-munkások körében, arra 
a megállapításra jutott, hogy kapcsolat állhat fenn a vegyi anyagoknak való expozíció és a tartós ülő 
pozícióban végzett munka között. Azoknál a munkavállalóknál, akik ki voltak téve az üzemanyag 
égéséből származó nitrogén-dioxidnak, jelentősen alacsonyabb volt a spermiumok összmotilitása az 
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expozíciónak nem kitett munkavállalókhoz képest, és ugyanez a hatást figyelték meg azon 
munkavállalók körében is, akik munkájukat kénytelenek voltak ülő helyzetben végezni. A hatások 
különösen erősek voltak, amikor a vegyi anyag és a testhelyzeti kockázati tényezők egyidejűleg 
jelentkeztek, (Boggia et al., 2009). 

6.4  Kezelés és megelőzés 

A kutatók megállapították, hogy 'az expozíciók halmozódó és szinergikus hatásairól elérhető 
információk értelmezése továbbra is kihívást jelent a munkaadóknak, különösen a kisvállalkozások 
számára’ (Lawson et al., 2006). A tanulmányoknak figyelembe kell venniük a munkahelyi környezetben 
előforduló kockázati tényezők kombinációját is. Ahol már rendelkezésre áll néhány munkahelyi 
expozíciós határérték például a vegyi anyagok kombinációját illetően, keverékhatásokkal lehet 
számolni; például alkalmazható a SCOEL potenciálisan hasonló hatásmódú (hatásmechanizmusú) 
vegyi anyagok keverékeinek való expozícióra vonatkozó kockázatértékelési útmutatója (IGHRC, dátum 
nélkül). 

 

7 Megelőzés 

A fő jelentés vázolja a megelőzésre vonatkozó irányadó elveket, amelyek a következők: alapos 
munkavédelmi irányítás és átfogó kockázatértékelési program. A jelentés bemutatja az intézkedések 
hierarchiáját, nagy hangsúlyt helyezve a kiküszöbölésre (elimináció) és helyettesítésre (szubsztitúció), 
valamint a választott megelőző intézkedések gondos vizsgálatának fontosságára (pl. a várandós nők 
hallásának védelme nem védi meg a magzatot). A képzésnek fontos szerepe van, hiszen ez lehet egyéni 
intézkedés (pl. az ergonómiai szempontból helyes testtartások bemutatása és gyakorlása), illetve az 
egész vállalatot érintő, kollektív intézkedés is (pl. egy új szellőztető rendszer üzembe állításakor a helyes 
használathoz szükséges annak oktatása). A jelentés tartalmaz egy, az intézkedések összes típusát 
felsorakoztató táblázatot is, amely kitér a vegyi és nem vegyi anyagokra, a feltörekvő kockázati 
tényezőkre és a pszichoszociális körülményekre, valamint a kombinált expozíciókra is, példákkal 
szemlélteti az egyes intézkedéseket, illetve utal a megfelelő eszközökre és útmutatókra is. A 
tagállamokból néhány példa szintén bemutatásra kerül. 

 

7.1 Tagállamokból származó példák 

EU-szerte különböző megközelítésekkel találkozhatunk, Ausztria, Csehország, Németország, 
Finnország, Franciaország és Hollandia például a 2004/37/EK irányelv végrehajtása során a 
reprotoxikus anyagokat a karcinogénekkel és mutagénekkel megegyező szinten vették számításba a 
nemzeti jogszabályaikban. További 18 tagállam csak a karcinogéneket és mutagéneket szabályozza. 
Két ország csupán néhány reprotoxikus anyagra tér ki (1A és 1B kategória) (Milieu és RPA, 2013). 

A következő bekezdések néhány érdekes, de közel sem teljes körű példát mutatnak be a tagállami 
szinten működő szakpolitikai kezdeményezésekről. 

 

7.1.1 Ausztria 

A magzat a terhesség első heteiben – amikor a várandós munkavállaló talán még nem tud róla, hogy 
várandós – különösen érzékeny a vegyi anyagok okozta fejlődési rendellenességekre. Emiatt a jelenlegi 
szabályozás egy prevenciós űrt hagy, amelyet itt „koraterhességi időszakként” határoztak meg. Az 
Európai Bizottság által a várandós munkavállalókra vonatkozó irányelv végrehajtásához közzétett 
útmutató említést tesz erről a problémáról, azonban nem szolgál kielégítő megoldással. Ausztria 
részben megoldotta ezt a helyzetet: a munkaadóknak egy női munkavállaló alkalmazásakor kötelező 
elvégezniük egy kapcsolódó kockázatelemzést a teljes kockázatelemzés részeként, függetlenül attól, 
hogy az alkalmazott nő várandós-e vagy sem, így terhesség esetén késlekedés nélkül alkalmazni 
tudnak egy előre meghatározott irányelvet, majd a kérdéses várandós munkavállaló személyére 
szabhatják az intézkedéseket. Hasonló megközelítés vonatkozik a fiatal munkavállalók 
kockázatelemzésére is, ahol Ausztria egy védő megközelítést alkalmaz, amely egyes feladatokat és 
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expozíciókat előre megtilt, kivéve azon munkavállalók esetében, akik szakképzésben vesznek részt, és 
ezért ezeket a feladatokat gyakornoki idejük keretében kell elvégezniük. 

Ezt a hozzáállást fontos lépésnek tekinthetjük egy proaktív megközelítés felé, amely mindkét nem 
esetében figyelembe venné a reprodukciós kockázatokat, és amelyet alkalmazni kellene az olyan 
munkavállalók számára nyújtott tanácsadás során, akik gyermeket szeretnének vállalni. Ezt a példát 
más tagállamok is követhetnék, és beilleszthetnék a reprodukciós kockázatokkal kapcsolatos 
szempontokat az egészségügyi felülvizsgálat alapelvei, továbbá a foglalkozás-egészségügyi orvosok 
munkahelyi tevékenységei közé. 

 

7.1.2 Dánia 

Dániában a szobafestők több mint 30%-a nő. Annak érdekében, hogy a női festők számára lehetővé 
tegyék a terhesség alatti munkát anélkül, hogy a magzatot túl nagy kockázatnak tennék ki, a dán 
szobafestők foglalkozás-egészségügyi szolgálata minden használt terméket megvizsgált, hogy 
azonosítsák az aggodalomra okot adó vegyi anyagokat. A foglalkozás-egészségügyi szakellátó 
helyekkel együttműködve felállítottak egy kritériumrendszert, amely alapján három kockázati csoportba 
sorolják a festékeket, ezzel jelezve, hogy a várandós festők is használhatják-e azokat vagy sem. Az 
értékelés során figyelembe veszik a vízbázisú festékkel való munkavégzés közben a vegyi anyagoknak 
való expozíció mértékét és a reprodukciós károsodás kockázatát. Mielőtt a munkavállalók 
epoxigyantával és izocianátokkal dolgozhatnának, a vegyi anyagokra vonatkozó dán törvények előírják 
a társadalmi szervezetek által kialakított és a munkavédelmi felügyelet által jóváhagyott speciális képzés 
elvégzését. Ezenfelül Dánia nagyon fajlagos ergonómiai irányelveket is kidolgozott a várandós nők 
számára. 

Ez a tagországi példa kiemeli annak szükségét, hogy kerüljük az előítéleteket azzal kapcsolatban, hogy 
bizonyos feladatok és foglalkozások során kit érhet expozíció, valamint, hogy a reprodukciós és fejlődési 
kockázatok értékelése során vegyük figyelembe mindkét nem, illetve a veszélyeztetett csoportok 
speciális igényeit. Ezeken a munkahelyeken a fiatal munkavállalók esetében figyelembe kellene venni 
az ergonómiai tényezőket is. 

 

7.1.3 Németország 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó szövetségi bizottság (Ausschuss für Gefahrstoffe) számos, a 
Munkaügyi és Szociális Minisztérium által jóváhagyott műszaki szabályt (~biztonsági szabályzat) tett 
közzé, amelyek iránymutatást nyújtanak a törvényi szabályozás betartásának mikéntjeiről. Ezek a 
szabályok világos útmutatásokat tartalmaznak a vállalatok számára az egyes expozíciókról és 
foglalkozásokról. A jelentés táblázatos formában tartalmazza a reprotoxikus anyagokkal kapcsolatos 
szabályokat. Néhány ezek közül elérhető angol nyelven, valamint egy franciául is. Érdemes kiemelni a 
helyettesítésre vonatkozó szabályt: ez részleteiben taglalja az összes olyan szükséges lépést, amelyet 
a cégeknek el kell végezniük annak érdekében, hogy egy kivitelezhető megoldásra leljenek. 

A műszaki szabályok egyelőre nem térnek ki a nanoanyagokra, azonban a reprotoxikus hatással 
rendelkező anyagokat tartalmazzák. Lehetőséget adnak, hogy vállalatok elvégezzék az ilyen anyagokra 
vonatkozó kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket. Azonban ezidáig nem született olyan 
szabály vagy átfogó iránymutatás a vállalatok számára, amely egészében vizsgálná a reprotoxikus 
anyagok problémakörét. 

 

7.1.4 Finnország 

Finnország az 1980-as évek óta rendelkezik egy reprotoxikus anyagokat tartalmazó listával, a rendkívüli 
szülési szabadságról szóló jogszabályt pedig 1991-ben fogadták el. A munkavédelmi törvénnyel 
összhangban a munkaadónak kötelessége megvizsgálni a munkahelyi körülmények reprodukcióra 
gyakorolt hatásait és kockázatait. Négy fejezetben a reprodukciós egészségi kockázatok egyértelmű 
említést kapnak. 
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Az Államtanács és a Munkaügyi Minisztérium határozatai kiterjednek mind a női, mind a férfi 
munkavállalókra, lefedve a kémiai (pl. etilén-oxid, mangán), biológiai (pl. herpeszvírusok, Listeria 
baktériumok), illetve fizikai (pl. ionizáló sugárzás) reprotoxikus tényezőket. További irányelveket tett 
közzé a finn munkaegészségügyi intézet (FIOH). A FIOH és az Északi Munkaegészségügyi 
Továbbképző Intézet is biztosít tanfolyamokat a megfelelő célcsoportok számára. 

A finn társadalombiztosítási szerv éves statisztikát készít azokról a munkavállalókról, akik a munkahelyi 
reprotoxinoknak való expozíció miatt rendkívüli szülési szabadságra mehettek. Az elmúlt években 
körülbelül 200 női munkavállaló mehetett rendkívüli szülési szabadságra a vegyi, biológiai és fizikai 
veszélyforrások következtében. A nők ugyan egyre nagyobb számban töltenek be fizikailag megterhelő 
munkaköröket, viszont a rendkívüli szülési szabadságot főként más (biológiai vagy vegyi) okokból 
engedélyezik, mivel a törvény nem teszi kimondottan lehetővé a szabadságot a fizikailag megterhelő 
munkák esetében (EU-OSHA, 2014). 

A munkavédelem helyzetéről készült nemzeti jelentés felsorolta az öt legfontosabb reprotoxikus 
tényezőt: oldószerek, vírusok, ólom, ionizáló sugárzás és éjszakai műszakban végzett munka. Az 
iparban, önkéntesen, nagyrészt biztonságosabb alternatívákra cserélték le az etoxi-etanolt, az etoxietil-
acetátot, a metoxi-etanolt és a metoxi-etil-acetátot, mivel azok a férfiak és nők reprodukciós 
egészségére egyaránt károsak. 

 

7.1.5 Franciaország 

A CMR anyagokkal kapcsolatos jogszabályok 2001-ben történt bevezetését követően a franciaországi 
kezdeményezések keretében kampányokat (pl. munkafelügyeleti kampány), irányelveket, 
figyelemfelhívó eszközöket, önkéntes megállapodásokat és egy internet alapú helyettesítő platformot 
dolgoztak ki. 

Egyezményeket kötött a Munkaügyi Minisztérium és három ipari szövetség: a fémfeldolgozó, vegyipari 
és festékekkel/tintákkal/ragasztókkal foglalkozó szövetségek. Az ipari szövetségek lépéseket tettek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a munkavállalók CMR-eknek való expozíciójára vonatkozó 
törvények minél jobb végrehajtását. Ezen lépések közé tartozott az információk terjesztése és a 
képzések, főként a kkv-k esetében. A szövetségek többsége 2011-ben megújította az egyezményeket. 

2006-ban a francia munkaügyi minisztérium felkérte az ANSES-t egy tanulmány elkészítésére a CMR 
1A és1B (EU osztályozás) kategóriába sorolt vegyi anyagok helyettesítésének hatékonyságáról, 
valamint a helyettesítés támogatását szolgáló eszköz kidolgozására (lásd http://www.substitution-
cmr.fr/). A portálon elérhető információk nagyrészt a CMR-ek felhasználásával és helyettesítésével 
kapcsolatos két vállalati felmérésből származnak, amelyeket 2008-ban (23 elsőbbségi CMR-anyag) és 
2009-ben (56 CMR-anyag) végeztek. Az adatbázist mára különböző forrásokból származó további 
példákkal bővítették. 

 

8 Következtetések és ajánlások 

A jelentés a reprotoxicitás területén végzett legkorszerűbb munkavédelmi kutatásokat mutatja be. a 
munkakörnyezetben található, a reprodukciót és a fejlődést érintő, összes lehetséges probléma 
felderítése azonban kívül esik e jelentés hatályán. Ehelyett azon jellemző vegyi anyag típusok és más 
expozíciók példáit írjuk le, amelyek hatást gyakorolhatnak a munkahelyen mind a nőkre, mind pedig a 
férfiakra. Ezt követi azon tipikus kérdések felvetése, amelyek jelentőséggel bírnak azok számára, akik 
a munkahelyi környezet olyasféle jobbá tételért dolgoznak, hogy az ne csak a munkavállalók számára, 
hanem utódaik számára is egészségesebb legyen. Néhány probléma általános jellegű, míg mások 
főként speciális expozíciókkal kapcsolatosak. 

A munkavállalók reprotoxikus anyagoknak és tényezőknek (pl. epoxidok, izocianátok, 
oldószerkeverékek, festékek, speciális gyógyszerek, endokrin diszruptorok, nanoanyagok, fizikai 
hatások és stressz) való expozíciója idővel várhatóan növekedni fog. Ez a munka világában 
tapasztalható számos trenddel magyarázható, beleértve az egyre összetettebb vegyi- és egyéb anyag 
keverékek használatát, valamint a műanyagok és kompozit anyagok energiatakarékosabb és gyorsabb 
gyártási ciklusoknak köszönhető térnyerését. Továbbá a munkavállalók növekvő arányban váltanak 

http://www.substitution-cmr.fr/
http://www.substitution-cmr.fr/
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munkahelyet és szakmát is, sokat utaznak munkahelyükre, szerződéseik pedig rövid időtartamra 
szólnak, e tényezők pedig nehezebbé és összetettebbé teszi az expozíciók nyomon követését, mivel 
azok is gyakran változnak. Noha az ipari és gyártási ágazatokból a szolgáltató ágazatba történő váltás 
összefüggésbe hozható egyes munkahelyi kockázatoknak való expozíciók csökkenésével, 
aggodalomra ad okot a szolgáltató ágazatban a munkahelyi – különösképpen a veszélyes anyagokból 
adódó – kockázatokkal kapcsolatos tájékozottság általános hiánya. 

A fő jelentésben ismertetett kutatások eredményeiből világosan látszik, hogy a munkahelyi reprotoxikus 
tényezők jelentette kihívás alul van értékelve. Ugyanez az alulértékelés a helyzet az endokrin rendszert 
feltételezhetően károsító anyagok esetén is, főként azért, mert a vegyi anyagok többsége valamilyen 
mértékben képes beavatkozni a hormonháztartásba. Ezenfelül, a részecske expozíció gyakori a 
munkakörnyezetben és csupán kismértékben szabályozott, leszámítva a durva közelítésű munkahelyi 
expozíciós határértékeket. 

A reprotoxinoknak a karcinogénekről és mutagénekről szóló irányelvbe való beillesztéséről folytatott vita 
ezidáig nem zárult le a különböző nézőpontok és az alátámasztó adatok korlátozott elérhetősége miatt. 
Azonban egyetértés van abban a tekintetben, hogy sürgős szükség van a figyelem felhívására és 
konkrét iránymutatás kidolgozására. 

Habár a munkaerő számottevő része ki van téve munkahelyi reprodukciós kockázatoknak, számos 
káros tényezőt kevéssé vizsgáltak vagy nem ítéltek fontosnak. Ez a probléma figyelmet érdemel, mivel 
a reprotoxicitás hatással van a társadalom rövid és hosszú távú jövőjére nézve is.  

Ezt minden társadalmi szinten tudatosítani kell, hogy a várandósságra ne úgy tekintsenek, mint az 
üzletet zavaró tényezőre, hanem felismerjék annak fontosságát a társadalom szempontjából, beleértve 
azt is, hogy ez képezi a fenntartható munkaerő alapját. Továbbá, akár a tudatalatti pszichoszociális 
nyomás vagy a különböző anyagok és faktorok révén aláássák a cégek jövőjét, és végső fokon az egész 
társadalmat, ha nem javítják a munkakörnyezetet a reprodukciós és terhességi egészség 
megőrzéséhez szükséges biztonságos munkafeltételeket megteremtésével. 

 

8.1 Jogszabályi keret 

8.1.1 Fókuszban a nők és a vegyi anyagok 

A reprotoxicitásra vonatkozó jogszabályok főként a nőkre összpontosítanak, különös tekintettel a 
várandós és szoptató nőkre, azonban nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy a reprodukcióra 
káros anyagok, ágensek, tényezők és körülmények hatással lehetnek mindkét nem reprodukciós 
egészségére. A jelenlegi törvények bizonyos fokig védik a fiatal férfi (és női) munkavállalókat is, azonban 
a férfiak reprodukciós időszaka átlagosan 15-től 60 éves korig tart. Ezért fontos a jogszabályok és 
végrehajtásuk áttekintése a férfiak és nők egyenlő védelmének biztosítása érdekében, beleértve azokat, 
akik a jövőben gyermeket szeretnének vállalni. 

Mivel jelenleg nincs specifikus szabályozás azokra a párokra vonatkozóan, akik gyermeket szeretnének 
vállalni, a jelenlegi irányelvek valójában figyelmen kívül hagyják, hogy a férfiak és nők reprodukciós 
toxinoknak lehetnek kitéve, miközben gyermeket szeretnének, valamint nem veszik figyelembe a 
fogamzás és a terhesség felfedezése között eltelt időt sem. A jelenlegi jogszabályok értékeléséből 
levont egyik fő következtetés az, hogy a jogszabályoknak és az iránymutatásoknak átfogó 
kockázatelemzési és kockázatkezelési megközelítésre kell összpontosítaniuk, amely mindkét nemre, 
az összes fejlődési szakaszra, a hosszútávú hatásokra és az összes kockázati tényezőre (beleértve a 
fizikai, biológiai és pszichoszociális tényezőket is) kiterjed. 

Ugyancsak fontos szempont, hogy nők is betölthetnek a sztereotípia szerint „férfi állásokat”, ezért kerülni 
kell azokat a feltételezéseket, hogy mely nemet érinthetnek bizonyos kockázati tényezők. Például nem 
minden hegesztő vagy szobafestő férfi, és nem minden kertészeti és mezőgazdasági munkavállaló nő. 
Egyre magasabb számban fordulnak elő nők a tömegközlekedési járművezetők körében, akik dízel 
kipufogógázoknak vannak kitéve. Továbbá azt is számításba kell venni, hogy az expozíció változhat, 
például a növényvédő szernek való expozíció a mezőgazdaságban és üvegházakban dolgozó 
munkavállalók esetében időszakonként változhat. A jelentésben szereplő egyik példa a dán 
szobafestőnők – akik az összes festő 30%-át teszik ki Dániában – esete, és a károsodás elleni 
védelmükre szánt speciális intézkedések. 
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A jogszabályok ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek a vegyi anyagokra, azonban a többi reprodukciós 
tényezőt, például a fizikai, biológiai és pszichoszociális kockázatokat, alig érintik. Ugyanakkor még a 
vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokban is foglalkozni kellene bizonyos szempontokkal, például az 
endokrin rendszert károsító anyagok nem monoton és potenciálisan összeszorzódó hatásaival, illetve 
a finom részecskék toxikológiájával kapcsolatos bizonyos szempontokkal. A szóban forgó anyagok ezen 
tulajdonságai megkérdőjelezik a jogszabályok jelenlegi megközelítéseit, például a foglalkozási 
határértékek meghatározását vagy a DNEL-eken alapuló kockázatkezelési intézkedések definícióját, 
amelyek arra a feltételezésre építenek, hogy az expozíció és a hatás között lineáris összefüggés áll 
fenn. Javasolták a reprotoxinok beillesztését a munkájuk során rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló irányelvbe, annak érdekében, hogy 
előbbiek a munkavállalókat védő, szigorúbb nemzeti szabályozás alá kerüljenek. Ez hangsúlyozná a 
megelőző intézkedések hierarchiáját, kezdve a helyettesítéssel, és felhívná a figyelmet a 
munkavállalókat érintő kockázatok jellegére, valamint meghatározott intézkedések elvégzésére 
kötelezné a munkaadókat ilyen anyagok használata esetén. 

Mivel ismereteink hiányosak, különösen fontos az elővigyázatosság elvét követni. Pozitív példaként 
említhető a 92/85/EGK tanácsi irányelv, amely számos kémiai, fizikai és biológiai tényezőt, valamint 
munkafolyamatokat és munkakörülményeket ismer el kockázatként az újdonsült vagy várandós anyák 
részére. Az Európai Bizottság 1992-ben közzétett egy útmutatást az irányelv végrehajtásának 
támogatása céljából, azonban az irányelv és a kapcsoló útmutatás köztudottan frissítésre szorulnak. 

 

8.1.2 A várandós munkavállalókról szóló irányelv változtatásainak széles 
körű hatásai 

Az Európai Bizottság az irányelv (Európai Bizottság, 1999) végrehajtásáról szóló, 1999. március 15-én 
közzétett jelentésében bizonyos problémákat emelt ki a végrehajtással kapcsolatban, amely jogsértési 
eljárásokhoz vezetett – pl. számos tagországban teljes körű tilalom a várandós munkavállalók számára 
az éjszakai munkára, valamint a kötelező szülési szabadság hiánya –, ezek azonban mára már 
megoldódtak. A jelentés további, aggodalomra okot adó területeket azonosított, ilyenek például az 
irányelv hatálya alá tartozó munkavállalók típusáról kialakult véleménykülönbségek, a munkavédelmi 
szempontok összeegyeztetésének nehézsége a nők diszkriminációmentes bánásmódhoz való jogával, 
illetve a munkába való visszatérés jogával. 

Az irányelv biztosítja a szülési szabadságot, és előírja, hogy a nőket tilos elküldeni munkahelyükről 
terhességük és a szülési szabadságuk miatt a terhesség kezdetétől a szabadság végéig tartó időtartam 
alatt. Egy, az irányelv módosítására előterjesztett javaslatot (Európai Bizottság, 2008) 2015-ben 
elutasítottak. A javaslatban a szülési szabadság meghosszabbítása szerepelt, amennyiben a gyermek 
koraszülött vagy születése után kórházi kezelésre szorul, illetve a fogyatékos gyerekek és ikerszülés 
esetén. A munkába való visszatérés után a munkavállalók kérhették volna munkabeosztásuk 
felülvizsgálatát, hogy képesek legyenek jobb egyensúlyt teremteni a munka és a családi élet között.  

A határozott idejű szerződések egyre gyakoribb használatára irányuló trend aláássa a várandós nők 
elbocsátás elleni védelmét. Ezen szerződések megszüntethetik a munkaviszonyt a terhességtől 
függetlenül, ami az anyasági törvény fontos szempontjait alkalmazhatatlanná teszi. Ez tovább erősíti a 
női munkavállalók körében tapasztalható tendenciát, miszerint egészen addig nem jelentik be 
terhességüket, amíg az nyilvánvalóvá nem válik a munkaadójuk és munkatársaik számára, ezzel 
azonban akadályozzák a hatékony kockázat megelőzést. 

Noha az irányelv példaértékű abban, hogy számos tényezőt figyelembe vesz (vegyi anyagok, biológiai, 
fizikai és pszichoszociális tényezők), mégsem tér ki a termékeny korban lévő férfiakra és nőkre. Az 
irányelv figyelmen kívül hagyja a „koraterhességi időszakot", azt az időszakot, amikor a nő még nem 
feltétlenül van tudatában terhességének, amely időszak alatt az irányelv rendelkezései nem 
alkalmazhatók. Ez a magzat számára kritikus időszak lehet. 

 

8.1.3 A koraterhességi időszak 
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Amint azt fentebb megjegyeztük, a magzat különösen érzékeny a vegyi anyagok által okozott 
malformációkra a terhesség első 3-8 hete alatt, amikor szervei kifejlődnek. A malformációk megelőzése 
érdekében döntő fontosságúak a megelőző intézkedések. Azonban a terhesség első 4-6 hetében a nő 
nem feltétlenül fedezi fel terhességét, ezért munkaadóját sem tudja tájékoztatni állapotát illetően, ebben 
az esetben viszont nem alkalmazzák a 92/85/EGK irányelvben vázolt megelőző intézkedéseket. Egy 
tanulmány becslése szerint a nők egynegyede a megtermékenyítés után egy hónappal (amikor a nők 
nagy része észreveszi, hogy kimaradt a menstruációja) még nem tudott terhességéről. A terhesség 
nyolcadik hetében csaknem minden tizedik nő semmilyen tünetet nem tapasztalt (Sayle et al., 2002). 
Még ha észre is veszik, előfordul, hogy a terhességet veszélyeztető/kockáztató tényezőket a terhesség 
6-8. hetéig nem veszik számításba. Ekkor a malformációk legtöbb típusának megelőzésére már nincs 
lehetőség. Ezért a jelenlegi jogszabály hatástalan a korai károsodások megelőzését illetően. 

Amint a terhesség bebizonyosodik, és a munkaadót erről tájékoztatták, utóbbinak kötelessége a 
kockázatokat felmérni, majd megszüntetni, elkerülni vagy csökkenteni a várandós nő és születendő 
gyermeke számára kockázatot jelentő expozíciókat. 

Ausztria részben megoldotta ezt a helyzetet: a munkaadók a terhességtől függetlenül kötelesek 
elvégezni egy ehhez kapcsolódó értékelést. Ez akkor is indokolt, ha fiatal munkavállalók dolgoznak egy 
vállalatnál. Ez biztosan jó példaként szolgálhat. 

A jelentés ezzel kapcsolatban a finn jogszabályokat említi, amelyek a munkahelyek tervezésekor vagy 
megépítésekor a hangsúlyt a munkakörnyezet javítására helyezik. 

 

8.1.4 Egyéb kihívások 

A biológiai felhalmozódásra képes vegyi anyagok speciális esetnek számíthatnak, mivel ezek a 
terhesség folyamán mobilizálódhatnak még akkor is, ha a várandós nő maga kerüli az expozíciót 
(McDiarmid és Gehle, 2006). Például a korábbi expozícióból származó, a csontokban nagy 
mennyiségben tárolt ólom felszabadulhat a terhesség alatt, és eljuthat a magzathoz. Ezt is figyelembe 
kell venni a kapcsolódó kockázatelemzés során, mindenekelőtt a felhalmozódáshoz vezető expozíciót 
megelőzendő. 

 

8.1.5 Szoptatás 

A fent említett párizsi EU-OSHA munkaértekezleten az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
megjegyezte, hogy a szoptatás fontos kérdés, amelyet nem mindig vesznek kellőképpen számításba a 
reprotoxinokról folytatott viták során (EU-OSHA, 2014). 

A vegyi anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó rendeletekben, valamint a várandós 
munkavállalókról szóló irányelvben figyelembe veszik a szoptatást. Azonban ritkán foglalkoznak ezzel 
a munkavédelemhez kapcsolódó kutatások vagy a megelőzés során. További kutatásokra van szükség 
a szoptatás azon szerepével kapcsolatosan, hogy egyrészről veszélyes anyagokat juttathat az utódba, 
másrészről pedig védi az utódot bizonyos expozíciók hatásaitól; továbbá a nő azon képességével 
kapcsolatosan is, hogy megtalálja a szoptatási igény és a munka közötti egyensúlyt. További kutatásra 
van szükség a különböző tényezők szoptatási kapacitásra gyakorolt hatásait illetően is, ilyen például a 
vegyi anyagoknak való expozíció, a stressz és a váltott vagy éjszakai munkarendben végzett munka. 

 

8.2 Korlátozott ismeretek az expozíciókról és a hatásokról 

A munkahelyi környezetben történő expozíció által a reprodukciós működésben okozott lehetséges 
károsodásról nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Számos potenciális, vegyi és nem vegyi 
kockázati tényező (akár fizikai, biológiai vagy szervezeti) esetében a terhességre, a női és férfi 
reprodukciós funkciókra és a gyermek későbbi egészségére gyakorolt hatásokkal kapcsolatos 
ismereteink nagyon hiányosak. 

A vegyi anyagok káros hatásairól szerzett tudásunk nagy része főként állatokon végzett kísérletekből 
származik. Ennek egyik oka, hogy például a népességen végzett tanulmányoknál nehézséget okozhat 
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egyetlen vegyi anyag azonosítása, mivel a többszörös expozíció inkább általánosnak számít, mint 
kivételes esetnek. 

Ahhoz, hogy adatokat nyerjünk a kockázatelemzéshez, megfelelően kivitelezett kutatások keretében 
kellene megvizsgálni azokat a főbb, munkahelyi vegyi anyag expozíciókat, amelyek automatikusan nem 
vonnak maguk után vizsgálatot (pl. a REACH-en belül), illetve ahol a releváns modellek nem oldják fel 
a fontos ellentmondásokat (ilyenek például a folyamatok során képződött részecskék, a mesterségesen 
előállított nanoméretű részecskék, azon vegyi anyagok, amelyeknél az állatkísérletek nem megfelelőek 
a kockázatelemzéshez, a váltott munkarendben végzett munka, az ergonómiai tényezők és a 
pszichoszociális terhelés (stressz))  

Más esetekben az expozíció természetéből adódóan esetleg nem vizsgálható állatokon, legalábbis nem 
olyan mértékben, amely a szabályozás alapjául szolgálhatna. Ilyen például a munkából fakadó stressz 
és a nehéz tárgyak emelésének hatásai az emberi terhesség kimenetelére. Mindkét tényező esetében 
szükség lehet prospektív epidemiológiai tanulmányokra. Mivel a megfelelően kidolgozott tanulmányok 
sokba kerülnek, számos probléma hosszú időn keresztül megoldatlan maradhat. 

Amennyiben egy női munkavállaló teherbe esik, a munkaügyi szabályok megkövetelik számos, nem 
vegyi jellegű expozíció (például váltott munkarendben való munkavégzés, ergonómiai tényezők, 
pszichoszociális terhelés (stressz), zaj és biológiai ágensek) értékelését. Ezen expozíciókat azonban 
főként egyetemek és állami kutatócsoportok vizsgálják, tudományos érdeklődés eredményeként, ami 
korlátozza az efféle értékelések hatókörét, illetve az ilyen kutatásokra szánt támogatások elérhetőségét. 
Előbbiek nem feltétlenül azokat a területeket célozzák, ahol a hatások a legjelentősebbek, vagy ahol a 
legsürgetőbb lenne a megelőzés. A vizsgálatok megközelítési módját a munkahelyen felbukkanó 
problémák helyett a tudományos kérdések is irányíthatják (megfigyeléses tanulmányok). Emellett az 
ilyen tényezőkre vonatkozó expozíciós értékelések is erősen korlátozottak. 

Az embereken végzett kutatások többsége többnyire a terhesség folyamatához szorosan kapcsolódó 
hatásokra összpontosított, ilyenek például a vetélés, a várandósság hossza és a születési súly. Ritkán 
vizsgálják például az immunrendszerrel, a szív-érrendszerrel és az idegrendszerrel kapcsolatos 
működési rendellenességeket. Ezért a vizsgálatoknak szélesebb körben kellene figyelemmel lenniük a 
nemeket, a nemzedékeket és a felölelt időszakot tekintve. 

Minden szóba jöhető csatornát és adatforrást (pl. a meddőségi kezelésből vagy a kórházi 
zárójelentésekből származó adatok) fel kell használni a reprodukcióra káros hatások felfedezéséhez, 
továbbá a releváns expozíciók azonosításához, például a munkavállalók az előző generáció (szülők) 
foglalkozási előzményeiből (társadalombiztosítási adatok, munkaadói dokumentációk, egészségügyi és 
expozíciós felügyelet) származó adatok és a hatásokra vonatkozó adatok összekapcsolása révén. 
Példa erre a dán munkahelyi születési regiszter, amely a szülők foglalkozásáról, valamint a születésről 
és a későbbi életszakaszban a gyermekek és a kórházi rendszer kapcsolatáról ad tájékoztatást. A végső 
célnak a kockázatoknak kitett foglalkozási csoportok azonosításának kell lennie a férfiak és nők 
körében. 

Az expozíciós értékelést tekintve a 3. fejezetben említett munkaköri expozíciós mátrixok ígéretes 
eszköznek tűnnek a munkahelyi környezetben az expozíciós kockázatok azonosításában. Ezen 
eszközök módszertanát és használatát tovább kell fejleszteni. Például számos olyan munkaköri 
expozíciós mátrix, amelyet a francia közegészségügyi felügyeleti intézet (InVS) fejlesztett ki, és amely 
rajtuk keresztül hozzáférhető, tájékoztatást nyújt (francia nyelven) a különböző oldószereknek és 
nanorészecskéknek (mesterségesen előállított vagy sem) való expozícióról. 

 

8.3 Foglalkozási megbetegedések 

A foglalkozási megbetegedéseket tekintve elmondható, hogy az EU foglalkozási megbetegedéseket 
tartalmazó felsorolása nem utal egyetlen olyan reprodukciós rendellenességre sem, amelyet a jelen 
áttekintésben szereplő kockázati tényezők bármelyike okoz. A jelentés említést tesz arról, hogy 
Franciaországban és számos más országban is lehetőség van egy betegség foglalkozás i 
megbetegedésként való azonosítására, nem csak a betegségek nemzeti listájával, hanem a kiegészítő 
rendszerrel is összhangban, amelyben az elszenvedő félnek bizonyítania kell a betegsége és munkája 
között fennálló kapcsolatot. Továbbá azt is megjegyezték, hogy az USA-ban a foglalkozási 
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megbetegedésekről készült listában külön fejezet szól a reprodukciót érintő kérdésekről, beleértve a 
meddőséget, a születési rendellenességeket és a spontán vetélést. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
foglalkozási megbetegedés listája nem kifejezetten tartalmaz reprodukciós foglalkozási 
megbetegedéseket, azonban szerepel benne egy általános záradék egyéb olyan betegségek számára, 
amelyek esetében igazolható a munkahelyi jelleg. Az egészségügyi szolgáltatókat tájékoztatni kell erről 
a lehetőségről, mivel az érintettek első körben hozzájuk fordulnak, ha követelést nyújtanak be (EU-
OSHA, 2014). Figyelmet kell fordítani a foglalkozási betegségek európai uniós és egyéb listáinak 
frissítésére, beleértve a diagnosztikus kritériumokat és a kártalanítást. 

A reprodukciós hatások igazolására az adatforrások jóval nagyobb körét lehetne felhasználni, például 
a fentebb említett dán munkahelyi születési regisztert, amely a szülők foglalkozásáról, valamint a 
születésről és a későbbi életszakaszban a gyermekek és a kórházi rendszer kapcsolatáról ad 
tájékoztatást, az egyéb betegség regiszterek adataival és a fentebb bemutatott munkaköri expozíciós 
mátrixokkal kombinálva. 

 

8.4 Hosszú távú hatások 

A reprodukcióra káros hatást gyakorló tényezőknek magasabb prioritást kell biztosítani, mivel 
ártalmasak a munkavállalók egészségére és az eljövendő generációkra is. Elképzelhető, hogy a 
reprotoxicitás fejlődésre gyakorolt hatásai csak hosszú idő után jelentkeznek (különösen az utód 
fejlődésében), ezért annak megbecslése, hogy a szülők expozíciós szintje mennyire függ össze a 
reprotoxikus hatásokkal, nehézségekbe ütközhet, és megfelelő kutatási módszerek bevezetését 
igényelheti. Ezeket a hatásokat a jelenlegi jogszabályoknak kezelniük kell, kezdve a vegyi anyagok 
vizsgálatára és adatszolgáltatási követelményeire vonatkozó szabályozással, a felhasználási 
feltételeket megszabó jogszabályokkal és nem utolsósorban a munkavállalók védelmére vonatkozó 
követelményekkel. Minden szinten — vállalati, végrehajtási és szakpolitikai — nagyobb tudatosságra 
van szükség. Be kell illeszteni az új veszélyforrásokat, és minden új törvénynek elég rugalmasnak kell 
lennie ezek befogadására. 

 

4. táblázat: A negatív fejlődési és reprodukciós hatások vizsgálatából és értékeléséből levont 
következtetések összefoglalása  

Probléma Ajánlás 

Kevés vegyi anyagot értékeltek a reprodukciós 
toxicitás szempontjából. 

Viszonylag kevés vegyi anyagot vizsgáltak a 
reprodukcióra és vemhességre gyakorolt 
hatását illetően állatokban; ezt jelentősen meg 
kell növelni. 

A reprodukciós hatások szempontjából vizsgált 
vegyi anyagok számát módszeresen emelni kell. 

Korábban nem vizsgált hatások 
figyelembevétele. 

Amennyiben adathiányokat azonosítottak vagy 
feltételeznek, a gyártóknak és importőröknek az 
elővigyázatosság elvét kell figyelembe venniük. 

A vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok 
által előírt vizsgálati rutinokba nem tartozó, 
folyamatokkal kapcsolatos vegyi anyagok, pl. 
hegesztési füst, dízel kipufogógáz 

Értékelési eljárások kidolgozása, a finom 
részecskékről készült tanulmányokból nyert 
tudásra építve. 

Epidemiológiai tanulmányok elvégzése. 

A vegyi anyagok többségének reprodukciós 
toxicitásáról szerzett információk 
állatkísérletekből származnak. 

Viszonylag ritkán végeznek epidemiológiai 
tanulmányokat, és ezek nem képezik a 
követelményrendszer részét a vegyi anyagok 
szabályozásában (pl. REACH). Még abban az 

Az állatkísérletek során fontolóra kell venni a 
munkahelyi környezetben előforduló vegyi anyag 
koncentrációk vizsgálatát is. 

Új epidemiológiai tanulmányokat kell kialakítani, 
különösen a prospektív populációs 
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Probléma Ajánlás 

esetben is igaz ez, ha felmerül a gyanú, hogy a 
forgalmazott vegyi anyagok károsak lehetnek a 
reprodukcióra. 

tanulmányokat, amelyeket kiegészítő módon kell 
felhasználni. 

Fontolóra kell venni a foglalkozási expozíciós 
profilok alapján a felmerülő kockázatok és 
vészjelző rendszerek adatait rögzítő kiegészítő 
rendszerek felállítását. 

Vizsgálati eljárásokat és jogi mechanizmusokat 
kell létrehozni, amelyek automatikusan életbe 
lépnek, ha felmerül a gyanúja egy olyan 
lehetséges hatásnak, amely károsíthatja a 
reprodukciós funkciókat, a kapcsolódó 
hormonális mechanizmusokat és a fejlődést. 

Néhány következmény nem vizsgálható 
állatkísérletekben, mint például a munkahelyi 
stressz és a nehéz tárgyak emelésének 
terhességre gyakorolt hatásai. 

Epidemiológiai tanulmányokat és megfelelő 
vizsgálati körülményeket kell kialakítani. 

Figyelembe kell venni több stresszor 
expozíciójának kombinációját. 

Főként a terhességre gyakorolt hatásokat 
tanulmányozták, például a vetélést, a terhesség 
időtartamát és a születési súlyt. 

A hosszútávú hatásokat nem vizsgálták. 

Tovább kell fejleszteni és alkalmazni kell a 
módszereket a férfiak termékenységét 
befolyásoló hatások, az epigenetikai hatások és 
az utódra gyakorolt egyéb, hosszú távú hatások 
értékelésére. 

Erőforrásokat kell fordítani a női munkavállalókra 
vonatkozó egyéb hatásokra is, mint például a 
korai pubertás és a menopauza. 

A tanulmányok során figyelembe kell venni a 
veszélyes tényezők káros hatásainak 
megjelenése és a potenciális hatások értékelése 
között eltelt időszakot. 

Kevés a fejlődést vizsgáló tanulmány 

Nem képezik a vizsgálatok részét az olyan 
fontos területek, mint a kardiovaszkuláris és az 
immunrendszer működése, a neuroendokrin 
tengely, valamint a máj- és vesefunkciók. 

Az idősebb korig meg nem nyilvánuló hatásokat 
nem értékelik. 

Például az idegrendszer károsodása és az ezzel 
összefüggő kognitív deficitek nem feltétlenül 
válnak nyilvánvalóvá, amíg a gyermek tanulási 
képességeit nem vizsgálják meg szakemberek. 

Hosszú távú kohorsz tanulmányokat kell 
kialakítani. 

Több olyan prospektív tanulmányra van szükség, 
amely hosszabb távon vizsgálja a hatásokat. 

A humán vizsgálatoknál figyelembe kell venni a 
veszélyes tényező káros hatása és a potenciális 
hatások értékelése között eltelt időt. 

A reprodukciós egészségre ható tényezők 
értékelésekor fontolóra kell venni a szülők (anya 
és apa) foglalkozási és expozíciós adatainak 
bevonását. 

Különböző forrásokból származó adatokat kell 
felhasználni, pl. a malformációs regisztereket és 
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Probléma Ajánlás 

a kórházi nyilvántartásokat kombinálva, például 
adatraktár szemléletek alkalmazásával.8 

Olyan új módszereket kell használni, mint az 
adatbányászat.9 

Erőforrásokat kell elkülöníteni az epigenetika 
célirányos kutatásaira. 

Nem értékelik az epigenetikai hatásokat. 

Módszertanokat kell kifejleszteni az epigenetikus 
hatások értékelésére, beleértve az alapkutatást 
és az egyes foglalkozások kutatását is. 

Az epidemiológiai kutatások során fontolóra kell 
venni a hosszabb időtartamok alkalmazását. 

A vizsgált végpontok hatókörét ki kell terjeszteni, 
hogy kitérjen például a szív-érrendszer és 
immunrendszer működésére, a neuroendokrin 
tengelyre, valamint a máj- és vesefunkciókra. 

Jelenleg a vizsgálati módszerek nem 
vonatkoznak az olyan mechanizmusokra, mint a 
nanorészecskék által okozott oxidatív stressz. 

Megfelelő vizsgálati rutinokat és alternatív 
módszereket kell kifejleszteni. 

A kutatások információhiánnyal küszködnek az 
expozíciók tekintetében 

Fontolóra kell venni a szülők expozícióinak és 
expozíciós előzményeinek bevonását. 

Olyan munkaköri expozíciós mátrixokat és 
kutatási rutinokat kell kifejleszteni az egyes 
foglalkozásokhoz, amelyek az expozíciós 
profilokon alapulnak. 

Az expozíciós kutatásokat hozzá kell igazítani az 
új technológiákhoz, például a dízelmotorokból 
vagy nanoanyagokból származó emissziók 
vizsgálatánál, valamint figyelembe kell venni a 
technológiai fejlesztéseket. 

Biztosítani kell az olyan feltörekvő ágazatok 
lefedettségét, mint a hulladékkezelés vagy az 
egészségügyi szakmák, valamint figyelembe kell 
venni az ágazatokon belül az egyes szakmák 
különbözőségét (pl. nővérek vs. otthoni 
gondozás). 

 

                                                      

8 A számítástechnikában az adatraktár kifejezés alatt egy jelentéskészítésre és adatelemzésre használt rendszert értünk. Az 
adatraktárak az integrált, egy vagy több különböző forrásból származó adatok központi tárházai. 

9  Az adatbányászat a számítástechnika interdiszciplináris alterülete, az a számítástechnikai folyamat, amely nagy 
adathalmazokban keres mintázatokat a mesterséges intelligencia, gépi tanulás, statisztika és az adatbázisrendszerek 
metszetében alkalmazott módszerek felhasználásával. 
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8.5 Nem vegyi eredetű reprotoxikus anyagok 

8.5.1 Biológiai tényezők 

Az egészségügyben jelenlevő biológiai tényezők által jelentett veszélyt régóta ismerik és kutatják. 
Azonban az ismert biológiai kockázatokat össze kell kapcsolni a munkahelyekkel és a 
tevékenységekkel, valamint ezt a tudást megelőző intézkedésekbe kell integrálni, különösen az egyéb 
veszélyezett munkaköröket (pl. húsfeldolgozó üzemek és a mezőgazdasági iparban) betöltő várandós 
nők érdekében. 

Keveset tudunk a munkahelyeken felbukkanó biológiai tényezők azon hatásairól, amelyek a férfi 
termékenységet vagy reprodukciót érintik. Ezen a területen további kutatásokat kell végezni, és fel kell 
hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a biológiai tényezők a férfi reprodukciót is károsíthatják, különösen, 
mivel egyre több férfi tölt be olyan munkaköröket, amelyekben hagyományosan a nők vannak 
túlsúlyban. Például az óvodákban és általános iskolákban fennállhat a veszélye, hogy felnőtt férfiak 
fertőződnek meg mumpsszal. Néhány, hagyományosan expozíciónak kitett szakma esetében, mint a 
mezőgazdaság vagy az állattenyésztés, már több információ áll rendelkezésünkre a foglalkozással 
kapcsolatos nem fertőző betegségekről, például a biológiai tényezők okozta légúti megbetegedésekről, 
azonban ismereteink hiányosak arról, hogy milyen, a reprodukciót és fejlődést befolyásoló hatások 
érvényesülnek ezen szakmákban. Hasonlóképpen, mivel egyre több munkavállaló utazik a 
munkahelyére vagy költözik a munka miatt más országokba, a potenciális fertőzések és egyéb 
betegségek reprodukciós hatásai további feltárást igényelnek. 

 

8.5.2 Fizikai kockázatok 

A fizikai tényezőket tekintve az ionizáló sugárzás, az áramütés, az elektromágneses mezők, a hő, a 
hideg, a zaj, az ultrahang és a rezgések reprodukciós hatásairól folynak tanulmányok. Azonban a 
legtöbb kutatás a várandós nőkre összpontosít, eredményeik pedig jelentős bizonytalanságokat 
mutatnak. A javasolt intézkedések főként a várandós nőkre vonatkoznak. 

Ahogy a vegyi anyagok esetében, a kutatás itt is közeli kapcsolatban áll a terhességi problémákkal (pl. 
vetélés, koraszülés és a magzat növekedése). Ezek talán nem a legérzékenyebb végpontok. Több 
kutatásra van szükség, beleértve a legfontosabb végpontok kiválasztását (pl. a gyermek 
idegrendszerének működése). 

8.5.3 Pszichoszociális kockázatok 

Alapos epidemiológiai tanulmányokra van szükség annak megállapítására, hogy a munkahelyi stressz 
hatással van-e a reprodukciós végpontokra. Számos epidemiológiai tanulmányban nem egyértelműen 
méri a stresszt és az expozíció időtartamát, és csak a gyermek születése után gyűjt információt. Ez 
különösen növeli a részrehajlás kockázatát. Csakúgy, mint az egyéb területek esetében, a legtöbbet 
vizsgált végpontok itt is közeli kapcsolatban állnak a terhességgel. Néhány tudós új megközelítést vár 
el, amely figyelembe veszi a bizonyos stresszorok által aktivált stressz-útvonalakat, és meghatározza, 
hogy ezek az útvonalak hogyan befolyásolják a különböző hormonok és neuromodulátorok 
elválasztását és működését. 

A munkaidő, a munkarend és az ergonómiai problémák reprodukciós funkcióra gyakorolt hatását kutató 
tanulmányok kimutatták, hogy a fizikai munkaterhelés, valamint a váltott munkarendben vagy éjszaka 
végzett munka hatással van a terhesség kimenetelére. Ezért a vállalatok munkaszervezését át kell 
gondolni, és kifejezetten foglalkozni kell a várandós nők helyzetével.  

 

8.6 Megelőzés 

8.6.1 Figyelemfelhívás  

A várandós munkavállalókat, valamint azokat, akik nemrégiben szültek vagy még szoptatnak, a 
megelőzési intézkedések és irányelvek elég jól lefedik, azonban a többi munkavállaló és körülmény 
esetében bőven van mit tenni, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi reprotoxikus anyag 
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létezik. A fő tudásbeli hiányosság a megelőzésben az, hogy nagyon keveset tudunk a reprotoxicitásról 
(a reprodukcióra és fejlődésre gyakorolt káros hatások ismerete). Továbbá a munkaadók, a 
munkavállalók és a munkavédelmi szakemberek tudása számos kockázati tényező esetében hiányos. 
Ezen kockázati tényezők közé tartoznak a gyakran használt vegyi anyagok, a biológiai ágensek, az 
500 Hz alatti zaj, a tartós ülés a férfiak esetében, a hő és a stressz. 

A tendencia, miszerint egyre gyakoribb a telephelytől messze vagy az ügyfelek telephelyén végzett 
munka, ugyancsak megnehezíti az expozíciók értékelését, és hozzájárul a kockázatok alulbecsléséhez 
vagy rejtve maradásához. A munkahelyi kapcsolatok növekvő változatossága komoly kihívásként 
szerepel az olyan széles körű kockázatok kommunikálásában, mint a munkahelyen előforduló 
reprodukciós és fejlődési tényezők hatásai, illetve ezek kölcsönhatásai. 

A figyelemfelkeltő tevékenységek tervezése során esetlegesen fontolóra kell venni a bizonyos 
ágazatokban (pl. közúti szállítmányozás, építőipar és számos szolgáltatási ágazat) uralkodó kulturális 
normákat és a jelenlegi gazdasági helyzetet is. A biztonsági kultúra javítását célzó viselkedés-orientált 
intézkedések, beleértve az olyan módszereket, mint a társak általi (kollegiális) megfigyelések és 
megbeszélések, hasznos eszközként szolgálhatnak a figyelemfelkeltés és egy reális megelőző 
szemlélet bevezetése során. Azonban ehhez olyan előfeltételekre van szükség, mint a vezetők és 
felügyelők példamutatása, egy vádaskodás nélküli kultúra és a visszajelző javaslatok jutalmazása. Az 
olyan érzékeny kérdések esetében, mint a reprodukciót veszélyeztető tényezők, fontolóra kell venni a 
tényleges részvételen alapuló megközelítést. 

Továbbá az összes szereplő magánügynek érezheti a reprodukciót és a szaporodási képességet, 
beleértve a munkaadókat és a hatóságot is. Azonban az összes érintett felet tájékoztatni kell a 
kockázatokról és a jelenlegi jogszabályok hiányosságairól, és ha megoldást akarunk találni, ezeket az 
akadályokat le kell küzdeni. Terveket kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogyan hajtsunk végre 
átfogó megelőzési intézkedéseket, hogyan kell a beavatkozások célját kitűzni, és milyen módon 
felelhetünk meg jobban a jogszabályoknak. 

Néhány ország a reprotoxinokra vonatkozóan már vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek 
túlmutatnak az Európai Unió irányelvei által előírt minimális követelményeken, és előnyösnek 
bizonyultak a kockázatértékelés és -tudatosság, valamint a végrehajtás támogatása terén is. Ezek 
helyes gyakorlati példaként is szolgálhatnak. 

A fenti feladatok csak akkor teljesíthetőek, ha az összes érintett fél, beleértve a szociális partnereket és 
a betegségek felismerésében és a kártalanításban résztvevőket is, közös kihívásként tekintenek erre 
az ügyre, valamint, ha a munkavédelmi felügyelet is támogatja a projekteket. Franciaország 
kampányokat folytatott a szociális partnerek és munkavédelmi felügyelet bevonásával, ez pedig helyes 
gyakorlati példaként szolgálhat. 

 

8.6.2 Égető szükség van az iránymutatásokra 

Továbbá sürgősen iránymutatásokat kell kidolgozni a vállalatok, munkaügyi felügyelőségek és a 
baleseti/egészségügyi biztosító szervezetek számára. A munkaadókat és a munkavállalókat 
tájékoztatni kell, hogy mit tegyenek hiányzó adatok, nem egyértelmű eredmények stb. esetén. Nagyon 
fontos informálni őket arról, hogy mikor és hogyan alkalmazzák az elővigyázatosság elvét. 

Az Európai Bizottság a rákkeltőkről és mutagénekről szóló irányelv kiegészítésével kapcsolatos projekt 
keretében kidolgozott egy iránymutatási modellt a reprotoxinokkal történő munkavégzésre vonatkozóan. 
A Bizottság egy másik fontos irányelvet is közzétett, hogy támogassa a 92/85/EGK tanácsi irányelv 
alkalmazását, azonban úgy vélik, hogy ez felülvizsgálatra szorul. 

Rendelkezésre áll továbbá néhány példa a reprodukciós és fejlődési kockázati tényezők értékelésére 
is, ezek pedig a tanácsadás és az információ fontosságát, valamint a munkavállalókkal történő 
konzultációt emelik ki, amely a megelőző intézkedések hatékony alkalmazásának biztosítása miatt 
fontos. Noha olyan esetekben, ahol személyes adatok érintettek, óvatosan kell eljárni, az ilyen 
tanácsadások lehetőséget biztosíthatnak a munkahelyen a munkavállalókra ható, lehetséges kockázati 
tényezők felderítésére, és ezzel egyidejűleg a közös tanulási megközelítés keretében figyelemfelhívásra 
is alkalmat teremthetnek, például akkor, ha a foglalkozás-egészségügyi orvosok is részt vesznek a 
tanácsadáson. 
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Az egészségügyi szolgáltatókat (háziorvosok, ápolók, szülésznők) is el kell látni a munkahelyi 
reprodukciós kockázatok értékelésére szolgáló eszközökkel. Utóbbi kockázatok esetén lehetőséget kell 
biztosítani a foglalkozás-egészségügyi konzultációra, ha az egészségi probléma foglalkozási eredetű 
lehet (prekoncepcionális iránymutatás). 

Az eszközöket, az útmutató eszközöket és az ezek használatából szerzett tapasztalatokat meg kell 
osztani a tagállamok között (példaértékű esetként említhető Finnország, ahol a munkahelyek 
tervezésekor/megépítésekor a munkakörnyezet javítására helyezik a hangsúlyt). Az iránymutató 
dokumentumok és eszközök fejlesztéséhez képzéseket kell társítani, így segítve a vállalatokat a 
kockázatok értékelésében és a megelőző intézkedések végrehajtásában. Finnország bevezetett 
néhány olyan tanfolyamot, amelyek mintaként szolgálhatnak. 

Az 5. táblázat az elemzés alapján számos megoldást nyújt a megelőzésre. 

 

5. táblázat: Javaslatok a megelőzésre 

Probléma Javaslatok 

Nagyon kevés iránymutatási minta áll 
rendelkezésre. 

Olyan útmutatókat kell kidolgozni, amelyek 
segítik a vállalatokat a figyelem felkeltésében, 
valamint a reprodukciós és fejlődési kockázatok 
azonosításában. 

Ideális esetben ezeknek ágazatspecifikusak kell 
lenniük, ki kell térniük minden tényezőre (például 
vegyi anyagok, biológiai, fizikai és 
pszichoszociális tényezők), valamint 
biztosítaniuk kell, hogy a reprotoxicitás 
problémáját átfogó módon kezelik. 

Útmutatókat kell kifejleszteni a munkavédelmi 
felügyeletek részére, és párbeszédet kell 
folytatni az érdekelt felekkel annak tisztázására, 
hogy jogi szempontból hogyan közelítsék meg 
az endokrin zavarokkal, valamint az új- és 
feltörekvő kockázatokkal kapcsolatos 
kérdéseket. Gondoskodni kell arról, hogy a 
megelőzés gyors ütemben reagáljon a kutatások 
eredményeire. 

Át kell tekinteni az EU irányelvet kísérő, 
várandós munkavállalókra vonatkozó 
útmutatókat. 

Össze kell gyűjteni a reprodukciós kockázatok 
kezelésével kapcsolatos helyes gyakorlati 
eseteket, hogy biztosítsuk a tapasztalatok 
megosztását. 

A munkahelyi kockázatelemzési eszközökben 
nem szerepelnek a reprodukciós kockázatok. 

Ki kell egészíteni a rendelkezésre álló 
eszközöket, hogy kerüljön beléjük  reprodukciós 
és fejlődési kockázati szempont. 

Hiányos ismeretek a reprodukciós kockázatok 
tekintetében. 

Ahol adathiányok állnak fenn, és keverékek 
okozta hatásokra lehet számítani, az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. 

Utána kell járni minden, az egészségügyi 
felügyeletből származó szokatlan eredménynek, 



Összefoglaló — Naprakész jelentés a reprotoxikus anyagokról 

 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség — EU-OSHA 56 

Probléma Javaslatok 

illetve a munkavállalók körében felmerülő 
aggályoknak. 

Gondoskodni kell arról, hogy a munkaadók 
tájékoztatva legyenek a nanoanyagok 
jelenlétéről vagy a vegyi anyagok endokrin 
rendszert károsító tulajdonságairól, például a 
biztonsági adatlapok segítségével. 

A munkahelyi expozíciós határértékek nem fedik 
le a reprodukciós kockázatokat. 

Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók 
tisztában legyenek a munkahelyi expozíciós 
határértékek korlátaival azon anyagok esetében, 
amelyekkel munkájuk során érintkeznek. 

Az endokrin rendszert károsító anyagok 
esetében biztosítani kell a munkahelyi 
expozíciós határértékek újraértékelését. 

Biztosítani kell, hogy több kutatást végezzenek a 
munkahelyen előforduló részecskék és endokrin 
diszruptorok hatásairól. 

A nőket és férfiakat nem hagyományos 
munkakörben is érheti expozíció. 

Kerülni kell az arra vonatkozó feltételezéseket, 
hogy kit ér expozíció, és a sokszínű 
munkavállalói populációra vonatkozó 
iránymutatást kell kialakítani. 

A kockázatokat a nemre való tekintettel kell 
kezelni (pl. az oktatásban dolgozó férfiak 
termékenységében kárt okozhatnak a fertőző 
betegségek, a nők pedig nehéz fizikai munkát is 
végezhetnek hagyományosan férfiak által 
betöltött munkakörökben). 

Csak azokat a kockázati tényezőket kezelik 
(részben), amelyek a várandós nőkre és a 
születendő gyermekre hatnak. 

Minden munkavállaló figyelmét fel kell hívni a 
reprodukciós kockázatokra. Fontolóra kell venni 
a munkavállalóknak nyújtott tanácsadást. 

Támogatni kell azokat az eszközöket és 
intézkedéseket, amelyek a kockázatok 
megszüntetését segítik (valamint a vegyi 
anyagok helyettesítését). 

Biztosítani kell a szoptatással kapcsolatos 
óvintézkedések végrehajtását, valamint a 
munkahelyi kockázatok szoptatásra gyakorolt 
hatásainak további tisztázását. 

Koraterhességi időszak 

Fel kell hívni a figyelmet a reprodukciós 
kockázatokra és a korai hatásokra 
terhességben.  

El kell magyarázni, hogy mit jelent a 
"koraterhességi időszak", gondoskodni kell arról, 
hogy a nők tisztában legyenek jogaikkal, és egy 
vádaskodástól és diszkriminációtól mentes 
kultúra keretei között jelenthetik be 
terhességüket. 
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Probléma Javaslatok 

Az egészségügyi szolgáltatók nem rendelkeznek 
iránymutatással arra vonatkozóan, hogy hogyan 
kell felmérni a kockázatokat és azonosítani a 
potenciális munkahelyi egészségi hatásokat. 

Iránymutatást kell kialakítani a munkavédelmi 
szolgálatok támogatására. 

Iránymutatást kell kialakítani a munkavállalóknak 
nyújtott tanácsadáshoz és a munkahellyel 
kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi hatások 
azonosítására. 

 

8.6.3 Az elővigyázatosság elve 

Az ebben a jelentésben ismertetett különféle problémák nem teszik lehetővé az egyértelmű határértékek 
megállapítását vagy azoknak a kockázatelemzés során történő figyelembevételét, valamint a 
kockázatok minden szintre kiterjedő egyértelmű értékelését – legyen szó a reprodukciós működésre, a 
szülőkre vagy a gyermekre vonatkozó kockázatokról –, valamint a megelőző intézkedések bevezetését. 
A munkahelyi környezetben a munkavállalók nem csak egy tényezőnek vagy körülménynek lehetnek 
kitéve, hanem ezek bármilyen kombinációjával, egyszerre több úton is kapcsolatba kerülhetnek (pl. 
belégzés és bőrön keresztüli felszívódás vagy lenyelés során). Az összes expozíció potenciális 
kockázatainak értékelése ma is kihívást jelent a munkaadók számára, különösen a kisvállalkozások 
körében. Továbbá az újonnan megjelenő kockázatokkal (pl. a nanoanyagokból vagy endokrin 
diszruptorokból származókkal) is számolni kell, amelyek esetében még vita folyik a megfelelő 
tudományos megközelítésről. A különböző keverékhatásokat szintén figyelembe kell venni. Ahol a 
tudományos adatok még nem teszik lehetővé a védettséget biztosító expozíciós szintek 
meghatározását, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. Ennek a megközelítésnek feltétlenül 
figyelembe kell vennie a "koraterhességi időszakot" is. 

 

8.7 Záró megjegyzések 

Széles körben elismerték, hogy a reprodukciós kockázatok elleni védelem javításához az uniós 
irányelveket össze kell hangolni – ilyenek például a közegészségre, környezetvédelemre és vegyi 
anyagokra vonatkozó irányelvek. A WHO például azt követeli, hogy a reprodukciós megbetegedéseknek 
(beleértve a munkával összefüggésben kialakult zavarokat is) elsőbbséget kell biztosítani a nemzeti 
egészségügyi tervekben és a nem fertőző betegségek megelőzésére vonatkozó tervekben. 

A jogszabályoknak és azok végrehajtásának koherensnek kell lenniük, hogy a nők és férfiak (beleértve 
azokat, akik gyermeket szeretnének vállalni), valamint a jövőbeli nemzedékek számára is egyenlő 
védelmet biztosítsanak. A nőket és férfiakat meg kell nyugtatni afelől, hogy a gazdasági válság idején 
fellépő nyomás ellenére a gyermekvállalást szívesen fogadják a társadalomban és a vállalatoknál is. A 
kockázatértékelések során figyelembe kell venni a férfiak és a nők reprodukciós szempontjait is, és 
figyelembe kell venni azt az eshetőséget is, hogy bármely, fogamzóképes korban lévő nő a tudta nélkül 
teherbe eshet. A munkahelyi szervezésnek és a munkakörülményeknek tekintettel kell lenniük a 
várandós nők és a fiatal anyák különleges igényeire is. A reprodukciót károsító tényezőknek nagyobb 
figyelmet kell szentelni a munkavállalókra és a jövő nemzedékekre gyakorolt egészségi hatásaik miatt. 
A tudományos toxikológiai adatokat tekintve minden területen (vegyi és nem vegyi anyagok, keverékek, 
újonnan felbukkanó tényezők) nagy hiányosságok vannak. Sokkal több energiát kell fektetni ezen 
hiányok megszüntetésébe. 

Végezetül a 2014-ben Párizsban megrendezett EU-OSHA munkaértekezleten kiemelték, hogy a 
reprotoxikus kockázatoknak való expozíciót harmadik országokba exportálhatják, például az exportált 
elektronikai hulladék által, amelyet a célországokban dolgozó munkavállalók dolgoznak fel, beleértve 
gyerekeket és nőket is. Ezt meg kell akadályozni. 
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11 Mellékletek 

11.1  Szószedet 

Anogenitális távolság A végbélnyílástól a nemi szervekig, a hímvessző vagy a hüvely alapjáig mért 
távolság. Orvosi szempontból embereknél és állatoknál is számos okból fontosnak tartják. A dihidro-
tesztoszteron szabályozza, amelyet megzavarhatnak az endokrin rendszert károsító hatások.  

Zavaró tényező: Olyan változó, amely a vizsgált expozícióval és eredménnyel is kapcsolatban áll. A 
zavaró tényezők figyelmen kívül hagyása hibás becsléseket eredményezhet. 

Veleszületett (kongenitális): Születéskor fennálló. 

DNS: Dezoxiribonukleinsav, egy molekula, amely az összes ismert organizmus és számos vírus 
működéséhez és fejlődéséhez szükséges genetikai információkat tartalmazza. 

Végpont: Az adott biológiai válasz, amelyet mérünk. 

Embrió/magzat: Az embrionális szakasz körülbelül a 3. héten kezdődik, és a 8-9. hétig tart, a magzati 
szakasz pedig a 8. héttől a születésig. . 

Epidemiológia: A betegségek és előzményeik eloszlásának vizsgálata az emberi populációk körében. 

Epigenetikus változások: Változások a génexpresszióban, amelyeket a DNS-ben vagy a 
ribonukleinsavban (RNS) található bizonyos bázispárok kémiai reakciókon keresztül történő 
„kikapcsolása” vagy újra „bekapcsolása” okoz. 

Ösztrogén: Minden természetes és mesterséges anyag, amely ösztrogén-hatást vált ki; konkrétabban 
a petefészek által előállított ösztrogén hormonok, az ösztradiol és az ösztron; a női nemi hormonok. 

Ivarsejt: Egy érett férfi vagy női csírasejt (spermium vagy petesejt). 

Gametogenezis: A csírasejtek (a férfi és női reprodukciós sejtek, spermium vagy petesejt) termelődése. 

Gesztáció (terhesség): A fogantatástól a születésig tartó méhen belüli fejlődés időszaka. 

Gonadotoxikus: Toxikus hatású a nemi szervekre. 

Meddőség (infertilitás): Élve született gyermek létrehozásának képtelensége. 

Intrauterin növekedési retardáció: A magzat lassú növekedése az anyaméhben. 

In vitro: Élő szervezeten kívüli, mesterséges környezetben. 

In vivo: Élő szervezeten belüli. 

Beágyazódás: A folyamat, amelynek során a megtermékenyített petesejt a méhbe érkezése után a méh 
nyálkahártyájába ágyazódik és ott szorosan rögzül. A sikeres beágyazódás létfontosságú az 
embrió/magzat későbbi fejlődése szempontjából, és időnként ezt tekintik a fogamzás valódi 
pillanatának. 

Anyagcserezavar: Az anyagcsere (a sejtekben lejátszódó, létfenntartó kémiai átalakulások sora) 
veleszületett hibái. 

Szülés: Vajúdás és kitolási szakasz. 

Posztpartum vagy posztnatális időszak: Közvetlenül a gyermek megszületése után kezdődő időszak, 
amely körülbelül 6 hétig tart. 

Hatáserősség: A gyógyszertanban a hatáserősség egy gyógyszer hatásának mérőszáma, egy adott 
intenzitású hatás eléréséhez szükséges mennyiségben kifejezve. A magas hatáserősségű gyógyszer 
(pl. morfin, alprazolam vagy klórpromazin) nagyobb hatást vált ki alacsony koncentrációban, míg egy 
alacsonyabb hatáserősségű (ibuprofen, acetilszalicilsav) kisebb hatást vált ki alacsony 
koncentrációban.  

Tetratogén/tetratogenezis: Olyan ágens, amely befolyásolja az embrió vagy magzat fejlődését. Olyan 
vegyi vagy fizikai tényező, amely testi hibákat okoz az utódban. 
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Tesztoszteron: A herék által kiválasztott hormon, amely a férfi tulajdonságok kialakulását stimulálja. 

Reprodukciós egészségi veszély: Olyan vegyi, fizikai vagy biológiai tényező, amely a felnőtteknél 
reprodukciós zavart, az embrió/magzat vagy gyermekek esetében pedig fejlődési rendellenességet 
vagy halált eredményez (Hage). 

Szeneszcencia: Biológiai öregedés. 

Xenobiotikus: A szervezetben talált olyan idegen vegyi anyag, amelyet azon szervezet természetes 
módon nem állít elő, illetve jelenlétére nem számítunk. 

 

11.2  Rövidítések listája 

BPA: biszfenol-A 

BRF: brómozott égésgátlók 

CLP: az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása 

CMR: rákkeltő, mutagén vagy a reprodukcióra toxikus 

DNS: dezoxiribonukleinsav 

DNEL: Származtatott hatásmentes szint 

EU-OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 

FIOH: Finn Munkaegészségügyi Intézet 

ILO: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

NIOSH Nemzeti Munkabiztonsági és Egészségvédelmi Intézet (USA) 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

PAH: policiklikus aromás szénhidrogének 

PCB: poliklórozott bifenil 

ppm: egy darab részecske egymillió részecskére számítva 

REACH: A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 

SCOEL: A Munkahelyi Expozíciós Határértékekkel Foglalkozó Tudományos Bizottság 

SVHC: különös aggodalomra okot adó anyag 

KKV: kis- és középvállalkozás 

 

11.3  A jelentés mellékletében található további anyagok 

 A 1272/2008/EK (CLP) rendelet (2013. december 1-jei, konszolidált változat) alapján a 

reprodukcióra toxikusnak ítélt anyagok. 

 Azon vegyi anyagok listája, amelyek rendelkeznek munkahelyi expozíciós határértékekkel 

(OEL-ekkel), és a CLP rendelet alapján "reprotoxicitás" megjegyzéssel vannak ellátva. 

 Az anyagok lengyel munkahelyi expozíciós határértékei 'Ft' jelöléssel. 

 A jelöltlistán szereplő, reprodukcióra toxikus anyagok felsorolása (2014. július 23-i állapot). 
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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
hozzájárul, hogy Európa biztonságosabb, 
egészségesebb és eredményesebb 
munkahellyé váljon. Az Ügynökség 
megbízható, kiegyensúlyozott és elfogulatlan 
biztonsági és egészségvédelmi információkat 
kutat, fejleszt és terjeszt, valamint egész 
Európára kiterjedő figyelemfelkeltő 
kampányokat szervez. Az Európai Unió által 
1994-ben alapított, bilbaói (Spanyolország) 
székhelyű ügynökség az Európai Bizottság, a 
tagállamok kormányai, a munkaadói és 
munkavállalói szervezetek képviselői, 
valamint az Unió tagállamaiból és azokon 
kívülről érkező vezető szakértők számára 
biztosít közös fórumot. 

T
E

-R
O

-1
6
-0

0
4
-E

N
-N

 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/



