
IDEGEN ANYAGOK ÉLELMISZEREINKBEN

A mezőgazdasági és ipari élelmiszerelőállítás korszerűsítése során egyre nő
azoknak a vegyianyagoknak a száma, amelyeket különböző céllal juttatnak a termé-
kekbe. A feldolgozás, csomagolás, szállítás és tárolás során az élelmiszerek sok olyan
eszközzel és anyaggal kerülnek érintkezésbe, amelyekből szennyezőanyagokat oldhat-
nak ki. Egyes élelmiszerekben természetes körülmények között is képződhetnek nem
kívánatos anyagok.

Az így említett anyagok az élelmiszerekkel együtt szervezetünkbe jutnak, és leg-
többjük rövidebb-hosszabb idő alatt a szervezetet károsíthatja. Élelmezésegészségügyi
szempontból ezeket az anyagokat nevezzük idegen anyagoknak.

Az élelmiszerekben és italokban előforduló idegen anyagok számának rohamos
növekedése világszerte számos egészségügyi probléma megoldását vetette fel. A prob-
léma jelentőségét alátámasztja, hogy nemzetközi szervek, így elsősorban az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO), valamint az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet
(FAO) több kiadványban felhívta a figyelmet e probléma országonkénti rendezésére,
melyhez egységes szempontokat is adott.

Hazánkban az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik annak megállapítása,
hogy az emberi szervezetre milyen növényi, állati vagy ásványi eredetű, illetve vegyi
úton előállított termék és annak milyen mennyisége ártalmas. Az egészségügyi minisz-
ter szabja meg az élelmiszerek és italok megengedhető vegyi szennyeződésének mér-
tékét is. Hazai vonatkozásban az idegen anyagokkal kapcsolatos kutatást és a rende-
letek előkészítését az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet végzi.
Ugyancsak az OÉTI munkájának eredménye az, hogy számos élelmiszer eltűrhető
idegenanyag szintje szabványban rögzített minőségi követelménnyé vált. í

Az egyes megyékben előállított, illetve a lakosság által fogyasztott élelmiszerek
idegen anyag tartalmának megelőző közegészségügyi szempontból történő figyelemmel
kísérése a megyei közegészségügyi hálózat feladata. Ez az ellenőrző tevékenység
kiterjed nemcsak a szabványban, vagy rendeletben előírt idegen anyagokra, hanem
a beinduló élelmiszerelőállító kisüzemek újfajta termékeire!, technológiai folyamataira
is. Ugyancsak a KÖJÁL-hálózatnak kell ellenőrizni azon újabb anyagokat és esz-
közöket, amelyeknek élelmiszerszennyező hatásuk lehet.

A Szolnok megyei KÖJÁL élelmiszerkémiai laboratóriuma 1964 óta végez idegen
anyagokkal kapcsolatos ellenőrző és felmérő vizsgálatokat. Ugyanakkor az utóbbi
időkben mezőgazdasági üzemek és nagykereskedelmi szervek egyre gyakrabban kér-
nek hasonló vizsgálatokat egyes áruik értékesítése szempontjából. A felmerült igények
arra mutatnak, hogy ezirányú vizsgálatokat a KÖJÁL laboratóriumának fokozatosan
szélesíteni kell.

Melyek is tulajdonképpen ezek az idegen anyagok? - Milyen egészségügyi prob-
lémák adódnak velük? - Mit tett és tesz e téren a KÖJÁL és a megyei egészségügyi
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hálózat? - És e vonatkozásban milyen további feladatok hárulnak az egészségügyre?
- E kérdésekre kap röviden választ az olvasó.

Először is tudnunk kell, hogy az élelmiszerekben előforduló eddig ismert és
fontosabb idegen anyagokat hogyan csoportosítja az alapvető szakirodalom (i, i, 3).
Erre vonatkozólag vázlatos áttekintést az 1. számú ábra nyújt.

1. sz. ábra:

TERMÉSZETES
ALKATRÉSZEK

IDEGEN ANYAGOK ADALÉK
ANVAGOK

oxálsav
szolanin
ciánhidrogén
metilalkohol

konzerváló szerek
antioxidánsok
színezékek
pH-t befolyásoló anyag
aroma- és ízesítő anyag
biológiai aktiv kiég. anyag
fizikai állapotot bef. anyag

TECHNOLÓGIAI
SZENNYEZŐDÉSEK

PESZTICID
MARADÉKOK

fémekből kioldódó sz.
műanyagból „ ,,
állatgyógyászati anyagok
tisztítószer- maradékok
fertőtlenítőszer „

növényvédőszerek
rovarirtószerek
rágcsálóirtószerek

Az első csoportba azokat a természetes eredetű alkatrészeket soroljuk, amelyek
bizonyos határon felül a kérdéses élelmiszert fogyasztásra alkatmatlanná teszik. Ilyen
pl.: a sóska- és paprikafélékben képződött oxálsav, a burgonyában kedvezőtlen idő-
járás vagy hosszabb tárolás során képződött szolanin, vagy a csonthéjas gyümölcsök-
ből készült pálinkák ciánhidrogén és metilalkohol tartalma.

A másik csoportba a technológiai eredetű szennyezések tartoznak, amelyek a
nyersanyagok előzetes kezelése, illetve az ipari feldolgozás, tárolás és általában az
étkészítés alatt az élelmiszerekbe és italokba bejutnak. Ilyenek az élelmiszerekkel kap-
csolatba kerülő gépi berendezésekből és eszközökből kioldódó fémek, műanyagok
szennyeződései, állati eredetű élelmiszerekben pedig állatgyógyászati eredetű anyagok.
Hasonlóképpen bejuthatnak az élelmiszerekbe az élelmiszeripari gépek és szállító esz-
közök tisztító és fertőtlenítő anyagainak maradékai is.

A harmadik csoportba a peszticidek, az&Z a növényvédőszerek, rovar- és rág-
csálóirtó szerek, gyomirtó szerek, stb. maradékai tartoznak. A növényvédőszerek közül
legfontosabbak az utóbbi évtizedben nagymrnnyiségben felhasznált klórozott szén-
hidrogének, melyeknek ismertebb tagjai a DDT, Lindán, HCH, Aldrin és Dieldrin.
A jövő növényvédőszerei a különféle szerves foszforsavészterek és dkiokarbonátok
lesznek, amelyek a klórozott növényvédőszerekkel szemben igen bomlékonyak és a
szervezetben nem halmozódnak fel.

Negyedik csoportba azok az idegen anyagok tartoznak, amelyeket az élelmi-
szerekhez szándékosan adunk, és amelyek valamely tulajdonságuk megőrzésére vagy
javítására, illetve új tulajdonság deresére szolgálnak. Ezek a kiegészítő vagy additív
anyagok. Ilyenek a konzerváló szerek, amelyek mikromiális bomlástól, vagy az anti-
oxidánsok, melyek a levegő oxidatív károsító hatásától óvják meg a tartósított élel-
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miszereket. Az élelmiszerszínezékek, aromásító és ízesítő anyagok, amelyek az élel-
miszereknek kedvező érzékszervi tulajdonságokat adnak, szintén ide tartoznak. A pH-t
és fizikai állapotot befolyásolható anyagok is ide sorolhatók, amelyek az áruknak
előnyös minőségű tulajdonságot kölcsönöznek. Szintén e csoport tagjai azok a bioló-
giailag aktív kiegészítő anyagok, mint pl.: a vitaminok, jód vagy fluor, amelyekkel
az élelmiszerek biológiai értékét fokozzuk, illetve bizonyos hiánybetegségekkel szem-
ben védettséget biztosítunk.

Az idegen anyagok előbb említett csoportjaiban számos olyan található, amelyek
kisebb-nagyobb mennyiségei az emberre ártalmasak Hogy milyen mértékű az árta-
lom és milyen minimális mennyiségű anyag váltja azt ki, anyagonként más és más,
és erről csak nagyon sok és időben elhúzódó kísérlettel lehet meggyőződni.

Ha a2 idegen anyagok elfogyasztása után azonnal jelentkeznek mérgezési tüne-
tek, akut toxicitás lép fel, ha elhúzódva, napok, esetleg hetek múlva, szubakut toxi-
citáról beszélünk. Ezek a hatások az idegen anyagok többségénél ismertek. Előfor-
dul, hogy a s?ervezetbe kis adagok kerülnek rendszeresen, amelyek egymagukban
hatástalanok, de ha a szervezetben felhalmozódnak, krónikus mérgezést okoznak.
Ilyen hatás lép fel pl.: arzén és ólom esetében.

Legutóbbi időkben ismerték fel a kutatók az idegen anyagok később jelentkező
ártalmait. Ilyenek az élelmiszerek mikrokémiai szennyeződésének hatására fellépő
ún. larvalt toxicitás. Ez jelentkezhet az embereknél több év múlva vagy későbbi
nemzedékeknél csírakárosító, terratogén, balstomogén, neurotox vagy allergizáló hatás
formájában.

Az idegen anyagok szervezetbe kerülésének teljes kizárása lehetetlen. Fontos tehát,
hogy megismerjük az idegen anyagok ártalmait, azok veszélytelenül fogyasztható
mennyiségét. Ki kell dolgozni meghatározásaik módszereit, felmérésekkel tájékozódni
kell az egyes anyagok szennyezettségi szintjéről, szükség esetén intézkedéseket kell
tenni felhasználásuk korlátozására és azok betartásának ellenőrzésére.

Ebben jelölhetnénk meg vázlatosan e téren az egészségügy előtt álló feladatokat.
Az természetesen lehetetlen, hogy kisebb területi laboratóriumok mindenfajta ide-

gen anyag ellenőrzésére be legyenek rendezkedve, de ez nem is szükséges. Viszont
fontos az, hogy a terület sajátságainak megfelelően a nagyobb veszélyt jelentő idegen
anyagok élelmiszerekben előforduló mennyiségét folyamatosan figyelemmel tudják
kísérni.

Vázlatosan tekintsük át, hogy a Szolnok megyei KÖJÁL 1964 óta milyen vizsgá-
latokat végzett az idegen anyagok ellenőrzése tekintetében és ennek során milyen ta-
pasztalatokat szerzett. Ezek a vizsgálatok olyan időrendi sorrendben kerülnek ismer-
tetésre, ahogy arra a KÖJÁL felettes szerveinek irányítása alatt fokozatosan beren-
dezkedett,

1. Konzervek fémszennyezettségének ellenőrzése

1964 óta évenként 50-60 fémdobozos vagy fémlapkával ellátott konzervet vizsgált
meg a KÖJÁL szúrópróbaszerű ellenőrzése során.

A korábbi években a kiskereskedelmi hálózatban nagymennyiségű elfekvő import-
készletek halmozódtak fel, amelyeknél az arzén, ólom, réz, cink és ón szennyezettség
szempontjából történt vizsgálat. Ezeknél a konzerveknél különösen az óntartalom volt
magas értékű, aminek következtében a minták 8-10%-a került kifogásolás alá.

A tapasztalat szerint az utóbbi években korrózió mentes, legfeljebb 1-2 éves kon-
zervek találhatók a boltokban, melyeknél csupán az ónmaradék vizsgálatának van je-
lentősége. Így a többi fémre történő vizsgálatot csupán fontosabb tartósított élelmisze-
rek esetében végeznek.
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2. Élelmiszerszínezékek ellenőrzése

Az egészségügyi hálózat feladata az, hogy biztosítsa a megyében előállított és az
itt forgalmazott, de máshol előállított termékek engedélyezett színekkel történő
festését.

Szolnok megyében, főleg a cukrászműhelyek használnak fel színezékeket. Az 1964.
évi ellenőrzés során a KÖJÁL a megye valamennyi műhelyének színezékeit megvizs-
gálta, a talált nem engedélyezett színezékeket pedig megsemmisítette. (Irodalom 4,
57.) Az elmúlt évben a vizsgálatokat megismételték. A 2. alkalommal végzett vizsgá-
latok eredményei:

1964-ben az ellenőrzött műhelyek 70 százalékánál, 1968-ban pedig csak 18 száza-
lékánál használtak fel egy vagy több nem engedélyezett színezéket. A 2 alkalommal
megvizsgált festékek közül a kifogásoltak aránya 1964-ben 26 százalék, 1968-ban pedig
8 százalék volt. örvendetes tehát), hogy a 4 év előtti szűrés eredményeként csökkent
a kifogásolt festékminták száma és kevesebb műhelyben használtak egészségre ártal-
mas színezékeket.

A kereskedelemben kapható színezett cukorkák és szörpök vizsgálata során tiltott
festéket szinte alig lehetett találni.

3. Műanyagok ellenőrzése

Szolnok megyében élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő műanyag eszköz vagy gyer-
mekjátékot: készítő üzem vagy magánkisipari műhely ezideig nem működött. Közétkez-
tetésekben végzett szúrópróbaszerű ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy bár
műanyag tálcákat, poharakat, tányérokat nagy számban használnak, de azok rendsze-
rint az engedélyezett aminoplasztokból készültek.

A kisipari előállítású és rendszerint vásári árusok által forgalomba hozott gyer-
mek játékoknál viszont annál több probléma merült fel. Meg kell jegyezni, hogy a
műanyag gyermekjátékok az élelmiszerekkel használat során érintkezésbe kerülő mű-
anyag eszközökkel azonos elbírálás alá esnek egészségügyi szempontból. A kisgyerme-
kek ugyanis a játékaikat gyakran szájukba veszik és a nyállal kioldódó anyagok szer-
vezetükbe juthatnak. Ezért tartozik az élelmiszerkémiai laboratórium munkájához a
műanyag gyermekjátékok ellenőrzése.

A KÖJÁL tájékozódás céljából 1966-ban területi egészségügyi szervek bevonásával
egész megyére kiterjedő ellenőrzést tartott, amikoris piacokon, vásárokon árusított mű-
anyag játékokból az ellenőrző közegek mintákat vettek és azokat a laboratórium az
egészségügyi követelmények szempontjából megvizsgálta. (Irodalom: 6)

A műanyagjátékok egészségügyi vizsgálatából mutatja, hogy a játékok nagy része
polietilén, polisztirol és PVC, valamint ezek kombinációiból készültek. A megvizsgált
75 játék 50 százaléka nem felelt meg a vonatkozó rendelet előírásainak. A polietilén
játékok háromnegyed része oldható festéktartalma, vagy 1 százalék éterextrahálható
anyagtartalma miatt volt kifogásolható. Hasonló okok miatt - kisebb arányban - nem
feleltek meg a PVC és gumijátékok.

Mivel a játékok előállítói főleg budapesti kisiparosok, a KÖJÁL értesítette a te-
rületileg illetékes budapesti egészségügyi hatóságokat az ügy további rendezése ér-
dekében.

Néhány esetben az élelmiszeriparban illetve kereskedelemben alkalmazni kívánt
műanyakeszközről kértek a laboratóriumtól különböző szervek egészségügyi szakvéle-
ményt. Ilyen volt pl a tejivókban alkalmazni kívánt PVC műanyagpohár, a hentes
üzletek húsfogasainak poliamidos bevonata, a tejes kannák tömítő gumigyűrűje és az
ásványvíz üvegek PVC koronazár alátétje.
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Ezek a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a műanyagok élelmezésegészségügyi fel-
használásának engedélyezése egyre több feladatot jelent.

4. Kerámia és cserép edények belső mázának ellenőrzése

Faluhelyen még mai is használnak mázas cserépedényeket élelmiszerek és italok
tárolására. Ugyanakkor divatba jöttek népművészeti és modern vonalú cserép
edények is.

Ezeket az edényeket a nagyüzemek mellett sok fazekas mester is készíti az or-
szágban. Az edények belső mázául különféle eredetű, általában ólomtartalmú anyago-
kat használnak fel. Egészségügyi szempontból a mázból az élelmiszerekbe kioldódó
ólom jelenthet veszélyt. Éppen Szolnok megyében írtak le egy tömeges ólomniérgezést,
mely ólommázas agyagfazékban tárolt szüvalekvár fogyasztása után lépett fel. Ilyen
jellegű megyei vizsgálat szükségességét alátámasztja az a tény is, hogy Szolnok me-
gyében a fazekas iparnak még mindig hagyományai vannak. 1964-ben az OÉTI áltaf
szervezett országos felmérés során 19 olyan fazekast talált a KÖJÁL, ahol élelmiszer-
rel kapcsolatba kerülő cserépedényeket készítettek. A vizsgált 53 minta vizsgálati ered-
ménye: ólom mindegyik mintából oldódott ki, többségüknél 0,1 és 2 mg/dm2 között, de
akadtak ennél magasabb értékek is. Az országos felmérés adatai szolgáltatták az alapot
arra, hogy az OÉTI javasolja a cserépedényekre vonatkozó szabvány módosítását. A
javaslat a mázas cserépedényből kioldható ólom maximális mennyiségére (3 mg/dm1)
és a viszgálat rrtódszerére vonatkozott.

Az a tény, hogy a Mezőtúri Fazekasok Népművészeti Háziipari Szövetkezetétől
egy nyugatnémet megrendelő cég csak egészségügyi bizonylat kíséretében volt hajlandó
áruikat átvenni, bizonyítja, hogy e problémának más országokban is kellő jelentőséget
tulajdonítanak.

5. Peszticidek maradékainak vizsgálata

Az élelmiszerekbe bejutó anyagok közül kétségtelenül a peszticidek jelentenek
a legnagyobb veszélyt. Különösen a mezőgazdaságban alkalmaznak évről-évre növekvő
mennyiségben peszticideket, melyeknek élelmiszereinkben található maradékát feltétle-
nül ismernünk kell. Szolnok megyében a mezőgazdaság túlsúlya fokozza a kérdés fon-
tosságát A KÖJÁL rendszeres vizsgálatai közé tartozik gabonaőrlemények ciánmara-
dékokra történő vizsgálata, melyeket malmok évenkénti raktárfertótlenítés után kül-
denek be a laboratóriumba. Hasonló céllal küldtek be mintákat nagyobb közétkeztetési
konyhák raktáraik ciánoztatása után. Határérték feletti ciánmaradék ezideig nem for-
dult elő.

Ugyancsak malmoknál néhány esetben ellenőrizték az őrlésre kerülő gabonát, va-
jon keveredett-e közé vetésből kimaradt csávázott gabona. Mivel a jelenleg használt

csávázószerek hatóanyaga többségében szerves higany vegyület, a vizsgálat a higany
kimutatására irányult. Csávázószer maradékra utaló higanyszennyeződést a vizsgált
minták nem tartalmaztak. A malmok ilyen irányú ellenőrzését a területileg illetékes
egészségügyi szerveknek célszerű gyakrabban végezni, melyhez laboratóriumi vizsgála-
tokat a KÖJÁL biztosítani tudja.

A növényvédőszer maradék vizsgálata közül az utóbbi néhány évben a klórozott
szénhidrogének kerültek előtérbe. A külföldi szakirodalom és az OÉTI vizsgálati
eredményei alapján intézkedések váltak szükségessé az aldrin, dieldrin és DDT fel-
használásának korlátozására. Az élőlények és a környezet azonban már oly mértékben
elszennyeződött, főleg a DDT-vel, hogy a mentesítési folyamat több évet fog igény-
be venni.
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A megyénkben előállított élelmiszerek szennyezettség! szintjének felmérése, vala-
mint a mentesítési folyamat nyomon követése érdekében 1966 óta végez a szolnoki
KÖJÁL laboratóriuma DDT, lindán, és technikai HCH meghatározásokat.

Meg kell jegyezni, hogy ezek a vizsgálatok igen munka- és időigényesek, valamint
költségesek, ezért egyelőre csupán célzott felmérésként lehetett alkalmazni. Ezideig
végzett mintegy 400 vizsgálat ennek ellenére tájékoztatást ad a megyei szintekről.

A vizsgálatok eredményének összefoglalásából mindenekelőtt az állapítható meg,
hogy élelmiszereinkben a klórozott szénhidrogének megtalálhatók. Érdekesség az, hogy
nem az élelmiszernövényekben van a nagyobb mennyiség, amelyekre közvetlenül rá-
juttatjuk a növényvédőszert, hanem az állati eredetű termékekben. Ennek az az oka,
hogy a takarmánynövények csekély növényvédőszer maradékai az állatokban feldú-
sulnak, illetve tejzsírral kiválasztódtak.

A legtöbb DDT a tojás sárgájára (3 mg/kg), a sertészsírban (1 mg/kg) és a tej-
termékekben (0,35 mg/kg) található.

A lindán tartalom általában kisebb, de a tojásban és tejtermékekben 2,7, illetve
0,3 mg/kg mennyiségben fordult elő. Meg kell jegyezni, hogy elsősorban az állati ere-
detű termékeknél, főleg a tojásnál, baromfi és halhúsnál igen nagy szórások mutatkoz-
tak. Különösen szembeötlő volt 2 tojás esetében, ahol az átlagérték tízszerese is elő-
fordult

A KÖJÁL vizsgálati adatai az eddig közölt adatokkal megegyeznek (Irodalom:
7, 8, 9, 10). A főzelékek és gyümölcsök az átlagszennyeződés alapján az 1/1968. számú
rendelet határértékei szerint megfelelőek. Csupán néhány, főleg házi kertből szárma-
zó mintában fordult elő határérték feletti DDT maradék.

Állati eredetű termékekre azonban hazai rendeletünk ezideig még nincs. A nö-
vényekre vonatkozó határértékeket a feldúsulás miatt alkalmazni nem lehet. Ugyan-
csak nem lehet átvenni a fejlettebb külföldi államok határértékeit, mivel jelenlegi vi-
szonyaink mellett túl szigorúak. Várható, hogy a megjelenő rendeletben átmenetileg
kevésbé szigorú határértékek is szerepelnek majd. A rendelet nagyon jelentős lesz,
mivel annak alapján a határérték feletti maradékot tartalmazó árutételeket fogyasztásra
alkalmatlannak, illetve feltételesen fogyaszthatónak lehet minősíteni, ami által az áru
eladhatatlanná, illetve csökkent értékűvé válik. Ez a termelőket a hibaforrások fel-
derítésére, a meggondoltabb szerfelhasználásra ösztönzi.

A növényvédőszerek másik csoportjába a szerves foszforsavészterek tartoznak.
Ilyen maradékokra eddig csupán olyan esetben kerültek vizgálatok, amikor mérgezés
gyanúja állott fenn, vagy amikor valamilyen rendkívüli ok miatt a várakozási idő
lejárta előtt vált szükségessé valamilyen termény betakarítása és forgalombahozatala.
Mivel a szerves foszforsavészterek komolyabb veszélyt a permetezést végző dolgozók-
ra jelentenek, főleg munkaegészségügyi szempontból véez a KÖJÁL laboratóriumi
ilyen irányú vizgálatokat,

E rövid közlemény az említett idegen anyagokkal és a néhány megyei szintű vizs-
gálati eredménnyel fel kívánta hívni az olvasók figyelmét az idegen anyagok veszé-
lyeire, valamint azok vizsgálatának problémáira. Ugyanakkor tájékoztatást kíván nyúj-
tani a KÖJÁL élelmiszerkémiai laboratóriumában eddig bevezetett idegen anyag
vizsgálatokról. . i. .. . L JL ..•__..
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Annak érdekében, hogy a KÖJÁL az idegen anyagok széles körében megelőző
közegészségügyi munkáját megnyugtató mértékben el tudja látni, nagyon sok irányban
kellene vizsgálatokat végezni. Azonban a lehetőségek és a megyei sajátságok figye-
lembevételével ezirányú munkáját főleg 2 irányban szükséges kiszélesíteni. Az egyik a
megyében nagy mennyiségben használt és várhatóan nagymennyiségben felhasználásra
kerülő növényvédőszerek maradékainak tanulmányozása, másik irány pedig a várha-
tóan beinduló tartósított élelmiszereket előállító mezőgazdasági kisüzemek termékei-
nek, technológiai folyamatainak ellenőrzése.

Mindezek a törekvések azonban csakis a mezőgazdasági, élelmiszeripari és keres-
kedelmi szakemberek hathatós támogatásával valósíthatók meg.
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