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A Gyermekrák Alapítvány 
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele

Oklevelet és emlékplakettet kapott
támogatásáért a MÓ-TA kft.

A zöldség és gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó MÓ-TA Kft. idén kötött támoga-
tási szerzõdést a Gyermekrák Alapítvánnyal. A támogatási szerzõdés szerint az általuk ter-
melt és eladott 1 kg TV-paprika után 10 Ft-tal támogatja kiemelkedõen közhasznú szerveze-
tünket. Nagyban hozzájárulnak a beteg gyermekek gyógyításának, illetve utógondozásának
elõsegítésében. (Cikkünk a 2. oldalon)
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Egont is támogatja
a III. egri focigála szervezõje

Két napos, jótékony célú futballgálát
szervez Egerben július utolsó napjaiban
Béres Mihály. A szervezõ a július 30-a és 31-
e között, a „III. Focival a gyermekekért” cí-
mû kispályás labdarúgó torna teljes bevé-
telének felét három, a Gyermekrák Alapít-
vány által is támogatott gyermek, Csathó
Márk, Zsiros Egon és Vincze Virág és csa-
ládja részére ajánlotta fel. A bevétel negye-
dét a „Gyermekeink Egészségéért” Alapít-
vány, fennmaradó negyedét pedig a “Gyer-
mekrák Alapítvány” számára ajánlották fel.

A támogató egyébként nem most elõ-
ször adományoz a rákos gyermekeknek,
hanem az elmúlt két évben megrendezett
tornák bevételét is ilyen célra ajánlotta fel.

A focigála által támogatott Zsiros Egon
egy éve esett át õssejtranszplantáción. A
kisfiú szerencséjére szülei még egy gyer-
meket vállaltak, így Egon saját testvérétõl
kaphatott õssejteket. Emiatt nagyon jók az
esélyei a teljes gyógyulásra. 

A kisfiúnál három éve állapították meg,
hogy daganatos beteg, azonban a korábbi
kezelések nem jártak sok eredménnyel.
Egon eddig magántanuló volt, azonban

szeptembertõl már járhat iskolába. Szülei
az elsõ perctõl kezdve odafigyeltek arra,
hogy gyermekük ne lássa meg rajtuk a két-
ségbeesést, amit Egon elvesztésétõl való
félelem okozott. Édesanyja különbözõ fel-
adatokat adott neki, hogy elfoglalja magát

és sikerélményei legyenek. Ezért közösen
festenek üvegtárgyakat és a gob-
leinkészítés fortélyait is megtanulták. 

-p-

A cég a közelmúltban céltámogatással segí-
tette a betegek gyógyulásának esélyeit és az
egészségügy jobbítását. Többek között ezt, illet-
ve az eddigi együttmûködést ismerte el az Ala-
pítvány kuratóriuma, amikor átnyújtotta a válla-
lat vezetõjének, Mórocz Tibornak az errõl szóló
emléklapot és emlékérmet. A MÓ-TA kft. ebben
az évben már 3,5 millió forintot adományozott
Alapítványunknak. Az összeg nagy részét táplá-
lék-kiegészítõk beszerzésére és pénzbeli támo-
gatások kifizetésére fordítottuk, a megjelölt cél-
támogatásra kapott összeget a támogató dönté-
se értelmében használtuk fel. A MÓ-TA kft. ígé-
retet tett arra, hogy partnerkapcsolatait felhasz-
nálva további támogatókat szerez Alapítvá-
nyunknak, ugyanis Mórocz Tibor, a cég vezetõ-
je rendszeres olvasója Alapítványunk honlapjá-
nak, így pontosan tudja, hogy az általa nyújtott
segítség a szó szoros értelemben gyermekéle-
teket menthet, valamint jelentõs segítséget
nyújt a családoknak a betegség mellett jelentke-
zõ anyagi terhek elviselésére.

Oklevél és emlékplakett a támogatónak
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Példaértékû összefogás
Kétmillió parkolójegy hátán hívják fel a figyelmet Alapítványunk támogatására

A használt és mûködésképtelen mobiltelefonokat a Térerõ
Kereskedelmi Kft-vel kötött támogatási szerzõdés szerint a cég
felújítja és értékesíti, a használhatatlan alkatrészeket pedig megsem-
misítik, ezzel is óvják a környezetet, hogy így is csökkentsék a rákos
megbetegedések elõfordulását.

A Térerõ Kft. az általa értékesített használt készülékek nyereségé-
nek 50 százalékát a Alapítványunknak adományozza. Mindkét cég
pontosan tudja, hogy jó szándékukkal változtatni lehet azon a
szomorú statisztikán, miszerint Magyarország világelsõ a rákos meg-
betegedésekben és halálozásban.

Alapítványunk évente több százmillió forinttal támogatja a gyer-
mekegészségügyi intézményeket, rendszeres anyagi támogatást ad
a rászoruló beteg gyermekeknek és családtagjainak, térítésmente-
sen biztosít gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõket a be-
teg gyermekeknek. 

Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy használt, megunt tele-
fonkészülékeiket átadják az Alapítványnak, egy téglát raknak le a
gyermekrák kórház megvalósításához.

Idén februárban derült ki a hat éves Krisztiánról, hogy rákos da-
ganat van a szeme mögött. Szülei azért vitték orvoshoz, mert az
egyik szemén megjelent egy folt. Az I-es számú Gyermekklinika or-
vosi konzíliuma azonnali beavatkozást és a kisfiú szemgolyójának
eltávolítását javasolta. Miután a szülõk sem a Heim Pál Gyermekkór-
házban, sem a Szegedi Gyermekklinikán nem kaptak ennél bizta-
tóbb választ, édesanyja végsõ kétségbeesésében a Magyarország-
ra akkreditált izraeli nagykövethez fordult. Az õ segítségével vették
fel a kapcsolatot egy jeruzsálemi kórházzal. Az oda elküldött elekt-
ronikus levélre szinte azonnal válaszoltak és jelezték, hogy várják a
gyereket. A gyors reakció és jótékony emberek segítségével sikerült
Krisztiánnak és édesanyjának kiutaznia. Jeruzsálemben két mûtétet
végeztek el Krisztiánon. Az egyik alatt egy radioaktív lapot helyez-
tek el a szemgolyó mögé, amit egy hét múlva operáltak ki onnan,
azóta Krisztián állapota stabil. Egy jóakaró hívta fel az édesanya fi-
gyelmét a Gyermekrák Alapítványra. Krisztián édesanyja rendszere-
sen anyagi támogatást kap, továbbá térítésmentesen biztosítjuk
azokat a táplálék-kiegészítõket, melyek a gyermek immunrendszer-
ének visszaállításához nélkülözhetetlen. A szerek nagyban elõsegí-
tik a gyógyulást és megerõsítik Krisztián szervezetét. Nagy szükség
van a szupportív terápiára (helyreállító), ugyanis - a beültetett, majd
kioperált lap radioaktív hatása miatt – meggátolja a betegség kiúju-
lását. A bejuttatott dózis még két évig fejti ki hatását, így a kisfiú
szervezetét meg kell védeni annak káros hatásaitól.

Zöld Krisztiánnak Izraelben 
mentették meg a szemét

A Centrum Parkoló Kft. kétmillió parkolójegy hátuljára tette fel Alapítványunk hirdetését
térítésmentesen. Ezzel is segíteni akarta Alapítványunk célkitûzéseit. A parkolójegy hátulján
felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy ne dobják ki régi, használhatatlan
mobilkészülékeiket, különös tekintettel arra, hogy veszélyes hulladékról van szó. 
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Nanotechnológiával a rák ellen 
Az új módszer egereken hatékonynak bizonyult 
a melanóma és a Lewis-tüdõrák gyógyításában 

Nano-részecskékkel akarják gyógyítani
a rákos megbetegedéseket amerikai mér-
nökök: a részecske a vérárammal bejut a
daganatba, tönkreteszi a hajszálereket, és
ezután adja ki magából a daganatos sejtek-
re halálos mérgét, megkímélve az egész-
séges sejteket. 

A Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) mérnökbiológiai tanszékének
professzora, Ram Sasikharan a Nature
címû angol tudományos folyóirat legújabb
számában ismertette a három ismeretágat
– a daganat-biológiát, a gyógyszer-hatás-
mechanizmust és a mérnöki tervezést –
összehozó találmányt. A kétkamrás, két-
funkciós nanosejtbe kétféle gyógyszer cso-
magolható, és egereken már sikeresen ki
is próbálták: eddig melanóma és Lewis-
tüdõrák ellen bizonyult hatásosnak. 

A daganatok kemoterápiás kezelése az
egészséges sejteket is pusztítja, és vannak
rezisztens daganatsejtek, melyek nem rea-
gálnak a kezelésre. Ezért a rákkutatókat az
foglalkoztatja, hogy miként lehetne elzárni

a rákos sejtek vérellátását, és halálra éhez-
tetni õket. A vérellátás leállítása önmagá-
ban nem elégséges, mert az oxigénhiá-
nyos szövetekben beindul a túlélésért fo-
lyó harc, például új erek képzõdnek. 

Kézenfekvõ az ötlet, hogy a kemoterá-
piát és a vérerek elpusztítását, az anti-
angiogenezist kombinálják, azaz akkor
dobják le a bombát, amikor már el vannak
vágva az utánpótlási vonalak. A probléma:
nem lehet eljuttatni a kemoterápiás gyógy-
szereket a daganatba, ha már tönkrement
az érrendszer. Figyelembe kell venni a ren-
delkezésre álló gyógyszerek adagolásának
ütemezését is: az anti-angiogenikus gyógy-
szert idõben elnyújtva, a kemoterápiásat
lökésenként kell adagolni. 

A nanosejt tervezése során kész gyógy-
szereket használtak, és egy valódi sejthez
hasonló „zsákban a zsák” szerkezetet ké-
szítettek. A belsõ zsákba került a kemoterá-
piás hatóanyag, a külsõbe az anti-angio-
genikus gyógyszer. A legkülsõ felületre a
rejtõzködéshez szükséges vegyületek ke-

rültek, hogy a részecskék elkerüljék a szer-
vezet immunrendszerének figyelmét. A
teljes méret 200 nanometer lett, ami elég
kicsi ahhoz, hogy átjusson a daganat haj-
szálerein. 

Amikor a nanosejt bejut a daganatba,
szétfoszlik a külsõ membránja, és kiszaba-
dul az anti-angiogenikus gyógyszer. Ennek
hatására összeomlik a daganatot tápláló
hajszálér, s a nano-sejtbõl lassan szivárgó
kemoterápiás hatóanyag nem tud kijutni a
szervezetbe. 

A kutatók egereken próbálták ki az új
készítményt, és az a tervek szerint mûkö-
dött. A nanosejtes módszerrel kezelt ege-
rek 65 nappal, a hagyományos módon ke-
zeltek 30 nappal élték túl a kezelést. Keze-
lés nélkül a daganatos egerek 20 nap alatt
elpusztultak. 

A módszer melanóma esetén hatéko-
nyabbnak bizonyult, mint a tüdõráknál,
ami arra utal, hogy minden egyes daga-
natfajtához hozzá kell idomítani a mód-
szert.

A férfiak nem félnek
a tüdõráktól

A férfiak kisebb arányban vesznek részt tüdõszûrésen, pedig
õket veszélyezteti jobban a kór. Szegeden a tüdõszûrésre invitál-
taknak csak mintegy harmada szánja rá magát a néhány percet
igénylõ rutinvizsgálatra – számolt be tapasztalatairól a Weborvos-
nak Polner Éva, a városi tüdõszûrõ állomány intézetvezetõ fõor-
vosa. A megjelentek többsége nõ, holott a tüdõdaganatok a férfi-
ak között szednek több áldozatot. – A többszöri behívás sem javít
a megjelenési statisztikákon, az emberek panaszmentes állapot-
ban nem fordulnak orvoshoz. A tüdõdaganatok pedig operációval
meggyógyíthatók, ám csak akkor, ha még nem kiterjedt a kór, s
nem képezett áttéteket a szervezetben – hangsúlyozta Polner Éva.

Amint arra a közelmúltban egy szegedi népegészségügyi
tanácskozáson Rácz Jenõ egészségügyi miniszter is rámutatott,
nemzetközi összehasonlításban a hetvenes években Ausztria és
Magyarország mutatói nem tértek el olyannyira egymástól, mint
jelenleg. A tüdõrák tekintetében az osztrák statisztikák kifejezet-
ten rosszabbak voltak, ám amíg ott jelentõs javulás következett be,
Magyarországon romlott a helyzet: ma nemcsak a tüdõrák több,
de három évtized alatt a szájüregi daganatok elõfordulási aránya
is megtöbbszörözõdött.

Tüdõrákban vezetjük

a statisztikát
A tüdõrák az egész Európai Unión belül

Magyarországon a legnagyobb probléma.

Arányaiban itt hal meg a legtöbb nõ ebben a betegségben, és
a magyar férfiak esetében is gyakoribb ez a halálok az EU-tagál-
lamok több mint felénél – ez derül ki a British Medical Journal
szakfolyóirat legfrissebb számában közölt felmérésbõl, amit a
Népszabadság idéz.  

A kutatók a 35 és 54 év közöttiek korcsoportját vizsgálták. A
legfrissebb kutatások megerõsítik, hogy a dohányzás 80-90 száza-
lékban felelõs a tüdõrák kialakulásáért, összességében évente 650
ezren halnak meg emiatt az Európai Unióban. A kutatócsoport,
amelyet Witold Zatonski, a varsói onkológiai intézet igazgatója
vezetett, arra a következtetésre jutott, hogy az EU új tagálla-
maiban – s Magyarországon különösen – a tüdõrák nagyobb
problémát jelent, mint a régi EU-tizenötöknél. A férfiaknál a
halálozási arány a 90-es években általában csökkent, a nõknél vi-
szont tovább nõtt. Magyarországon, az új EU-tagállamok között
egyedül, mindkét nemnél egységesen tovább növekedett. (Forrás: Weborvos)
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Hodgkin- és Non-Hodgkin 
lymphoma 

A lymphomák (ejtsd: limfómák) a nyi-
rokrendszerben és a vérképzõ szervek-
ben lévõ lymphocytának (ejtsd: limfocita)
nevezett fehérvérsejt típus kóros burján-
zása okozza. A lymphocyták a nyirokcso-
mókba halmozódnak fel, vagy szétterjed-
nek a szervezetben és megtámadják a
csontvelõt, a lépet vagy bármely más szer-
vet. A lymphomák két fõ formája ismert: a
Hodgkin-lymphoma, amelyet Hodgkin-
kórnak is szoktak nevezni és a non-
Hodgkin lymphoma.

Magyarországon évente 25-30 új gyer-
mekkori lymphomás megbetegedést fe-
deznek fel az orvosok. Gyermekkorban a
két lymphoma féle közel azonos gyakori-
sággal fordul elõ. 

A lymphomák tünetei más, ártalmatlan
betegségek tüneteként is jelentkeznek,
mint például a nyakon, a hónaljban, vagy
a lágyékhajlatban jelentkezõ egy vagy
több nyirokcsomó fájdalom nélküli meg-
nagyobbodása, láz, éjszakai izzadás, fo-
gyás, valamint a bõrviszketés és a fáradé-
konyság. A betegség jelentkezési helyei a
testben más és más tünetekkel járhatnak:
a megnagyobbodott mellkasi nyirokcso-
mók köhögési ingert, mellkasi fájdalmat
és nehézlégzést okozhatnak; a lép, illetve
hasi nyirokcsomók megnagyobbodása kü-
lönbözõ visszereket és hasi szerveket
nyomhatnak, mely étvágytalansággal,
székrekedéssel, hasi fájdalommal és
egyes esetekben a lábak duzzanatával jár-
hat. 

Ha a daganatsejtek a vérben és a
csontvelõben szaporodnak fel, a vörösvér-
testek, a fehérvérsejtek vagy a vérlemez-
kék számának kóros csökkenését okoz-
hatják. A fehérvérsejtek számának kóros
csökkenésének következményeként elhú-
zódó fertõzések és visszatérõ lázas álla-
potok alakulhatnak ki. A vörösvértestek
alacsony száma vérszegénységet ered-
ményez, mely gyengeséggel, fáradékony-
sággal és sápadtsággal jár. A vérlemezkék
alacsony száma gátolja a megfelelõ véral-

vadást, ezért bõr- és nyálkahártya-bevér-
zések, orrvérzés és fogínyvérzés is kiala-
kulhat. 

A non-Hodgkin-lymphoma gyakran
érinti a csontvelõt, az emésztõrendszert,
a bõrt és esetenként az idegrendszert,
ami legkülönfélébb tünetek megjelenésé-
vel járhat.

Fertõzés minden fajta egyéb jele nél-
kül heteken át fennmaradó fájdalmatlan
nyirokcsomó-megnagyobbodás esetén
felmerülhet a lymphoma lehetõsége,
melynek valószínûségét növelheti láz, éj-
szakai izzadás és mással nem magyaráz-
ható fogyás. A diagnózis felállításához a
megnagyobbodott nyirokcsomóból min-
tát vesznek, ennek neve a biopszia.
Amennyiben a nyirokcsomó a bõrhöz kö-
zel felszínen van, akkor elegendõ egy ap-
ró felszíni metszés, ha azonban a megna-
gyobbodott nyirokcsomó a mellkasban
vagy a hasüregben helyezkedik el, akkor
komolyabb sebészi beavatkozás is szüksé-
gessé válhat. 

A kezelés megkezdése elõtt meg kell
határozni, hogy a lymphoma mely szerv-
rendszereket érinti, mivel ez határozza
meg a szükséges kezelés intenzitását. Eh-
hez vérvétel, mellkas, has és kismedence
vizsgálata szükséges. Non-Hodgkin lym-
phoma esetében csontvelõi mintavétel
egészíti ki a vizsgálatokat. 

A Hodgkin-lymphoma a kiterjedéstõl
függõen négy stádiumba osztható. Minél
kiterjedtebb a betegség, annál nagyobb a
szám. Az egyes stádiumok, bizonyos tü-
netek jelentkezésének függvényében A
és B csoportra bonthatók. 

A Non-Hodgkin lymphoma a kórosan
burjánzó sejttípus függvényében további
három csoportba sorolható be, melyek ke-
zelése eltér egymástól.

A lymphomák esetében a jobb hatás
elérése érdekében többféle cytostatikus
(daganatsejteket pusztító) gyógyszer
kombinációját alkalmazzák az adott be-
tegség kezelési sémájának (protokoll)

megfelelõen. A kezelés tablettás és véná-
san adott gyógyszerekbõl áll (kemoterá-
pia), és blokkokra osztható fel. Egy-egy
blokk általában 6-15 napig tart. A blokkok
közötti szünetben (1-2 hétig) a gyerme-
kek otthon lehetnek. A blokkok száma, va-
gyis kezelés hossza függ a lymphoma tí-
pusától, kiterjedésétõl és a kezelésre
adott reakciótól. A lymphomák kezelése
általában 4-6 hónapig tart, azonban bizo-
nyos esetekben eltarthat 2 évig is. A ke-
moterápiás kezelés befejezése után meg
kell vizsgálni, hogy minden megnagyob-
bodott nyirokcsomó eltûnt-e. Amennyi-
ben nem, úgy az érintett nyirokcsomók
testtájékát a környezõ nyirokcsomókkal
együtt besugarazzák. A sugárterápiát 3-4
héten keresztül hetente ötször adják, hét-
végi kétnapos pihenõvel. Nagyon súlyos,
nehezen gyógyuló esetekben körülbelül 1
hónapig tartó, jelentõs elõkészítést igény-
lõ, autológ csontvelõ-átültetést alkalmaz-
nak. Ehhez a beteg saját, vérképzõ erede-
tû õssejtjei szükségesek, melyet az átülte-
tés elõtti idõszakban fagyasztanak le.

A kezelés befejezõdése után eleinte
két-háromhetente, késõbb havonta, majd
fél-egy évente végzett kontroll vizsgála-
tokkal követik figyelemmel, hogy kiújul-e
a betegség. A Végleges gyógyulás a keze-
lés befejezõdése utáni – panaszmentes –
5. év eltelte után mondható ki. A gyer-
mekkori lymphomák gyógyulását a beteg-
ség kiterjedtsége, a szövettani típusa és a
kezelésre adott válasz határozza meg.

A Kór-lap legutóbbi számában megkezdett – a gyerekeknél
gyakrabban elõforduló rákos megbetegedésekrõl szóló – soro-
zatunk második részében a Hodgkin- és a Non-Hodgkin lym-
phomával foglalkozunk.
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Tisztelt Olvasó! 
Régi szokásunk, hogy közreadunk néhányat az Alapítványhoz érkezett sok száz levélbõl,
amelyekben a beteg gyermekek szülei tájékoztatnak a betegségrõl, és családjuk helyzetérõl. 
A legtöbben segítséget kérnek tõlünk, mert a testi-lelki szenvedés mellett 
az anyagi gondokkal is meg kell küzdeniük. 
Lehetõségeinkhez mérten mindent megteszünk a gyermekek érdekében. 
Kérjük, Ön is segítsen, hogy mi is segíthessünk!

((NNiikkoolleetttt kkéérréésséétt tteelljjeessíítteettttüükk 
ééss mmeeggvváássáárroollttuukk rréésszzéérree 
aa hhõõnn óóhhaajjttootttt 
sszzíínneess tteelleevvíízziióótt))

((AAllaappííttvváánnyyuunnkk tteelljjeessíítteettttee aa kkéérréésstt.. 
EEggyy SSaammssuunngg hhûûttõõtt vváássáárroolltt aa ccssaallááddnnaakk 

9900..000000 ffoorriinntt éérrttéékkbbeenn..))

(Az alábbi levelet a jobb olvashatóság kedvéért írásban
közöljük – a szerk.)

Tisztelt Elnök úr!

Az alábbiakban kérem a szíves segítségét. Unokám, F.
Kármen két éve a Petõ Intézetbe jár óvodába és szeptem-
bertõl a Mexikói útra fog járni 1. osztályba. Az óvoda költ-
ségét 3 hónapja nem tudom fizetni és ennek összege kb.
30.000 forint. Kérném szíves segítségét ennek kifizetésére,
illetve lehetõség szerint Kármen további tanításának
fizetését is.

Köszönettel várom szíves visszajelzését.

Tisztelettel: 
O. Mihályné

((AA nnaaggyymmaammaa ttaarrttoozzáássáátt AAllaappííttvváánnyyuunnkk ááttvváállllaallttaa ééss
kkiiffiizzeettttee aa PPeettõõ IInnttéézzeettnneekk,, ttoovváábbbbii ttaannííttttaattáássááhhoozz ppeeddiigg
sseeggííttssééggeett nnyyúújjttuunnkk aa ccssaallááddnnaakk..))
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((AAllaappííttvváánnyyuunnkk ttáámmooggaattjjaa,, hhooggyy aa ccssaalláádd mmiinnééll ggyyaakkrraabbbbaann ttuuddjjoonn eeggyyüütttt lleennnnii,, eezzéérrtt mmiinnddeenn
aallkkaalloommmmaall tteelljjeess öösssszzeeggbbeenn ááttvváállllaalljjaa aazz uuttaazzááss kkööllttssééggeeiitt RRoommáánniiaa ééss MMaaggyyaarroorrsszzáágg kköözzöötttt..))

((AA bbeetteegg ggyyeerrmmeekk mmiieellõõbbbbii ggyyóóggyyuulláássaa éérrddeekkéébbeenn 
tteelljjeess eeggéésszzéébbeenn ááttvváállllaallttaa aa ffüürrddõõsszzoobbaa ffeellúújjííttáássii kkööllttssééggeeiitt 
mmiinntteeggyy 117733..000000 FFtt éérrttéékkbbeenn..))
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Köszönjük!

A Gyermekrák Alapítvány 1997 óta
támogatja a rákos beteg gyer-
mekeket és családjukat. Munkánk
nem hiábavaló, hiszen látjuk, hogy
egyre többen érzik úgy, hogy
segíteniük kell a beteg gyer-
mekeken. Alapítványunk évek óta az
egyik legtámogatottabb alapítvány.
Ez Önnek köszönhetõ, tisztelt adózó
állampolgár. Az Ön adójának 1%-a
nagyon fontos a számunkra, hiszen
ebbõl támogatjuk a hozzánk forduló
rákos beteg gyermekeket és család-
jukat, ebbõl jobbítunk a lakáskörül-
ményeiken, ebbõl támogatjuk a
hozzánk forduló egészségügyi
intézményeket. Ezúton is szeret-
nénk mégegyszer megköszönni
Önnek, hogy bennünket támo-
gatott, hiszen felajánlásaikkal a
Gyermekrák Alapítványon keresztül
a magyarországi rákos beteg
gyermekeket és családjaikat, vala-
mint a magyarországi kórházakat
támogatták.

Rákkeltõ kínai cumik
kerültek forgalomba

Rákkeltõ anyagot tartalmazó cumikat
találtak Kínában, az ország fogyasztóvé-
delmi hatóságának ellenõrei. A megvizs-
gált nyolcféle cumi közül ötben olyan PVC-
lágyító vegyületet találtak, mely rákkeltõ
hatású, károsíthatja a vesét és a májat. Az
öt betiltott termék közül hármat Kínában
gyártottak, kettõnek az eredetét egyelõre
nem sikerült kideríteniük. A hatóságok

nem ismerik az öt termék forgalmazóját
és azt sem sikerült kideríteni, hogy hány
üzletben lehet még a csecsemõket súlyo-
san veszélyeztetõ árucikkbõl vásárolni. A
veszélyesnek ítélt cumik árát visszafizetik,
de a lakosság körében keltett aggodalmat
és bizalmatlanságot ezzel nem oszlatták
el a kereskedõk a világ legnépesebb or-
szágában.

Mérgezõ a levegõ
Az amerikai, a társadalom egészségét

vizsgáló intézet, a Harvard School of
Public Health egy tavalyi tanulmánya sze-
rint a tengerentúli lakások levegõjét már
teljesen átjárják az egyre hatékonyabb
háztartási vegyszerek. A 120 amerikai ott-
honban végzett felmérés tanúsága sze-
rint a házakon, lakásokon belül található
porban az emberi egészségre káros
mennyiségben gyûlnek össze a rákot és
fejlõdési rendellenességeket kiváltó
anyagok. A kutatók 66 különféle vegy-
szert találtak a porban és 52 félét a leve-
gõben. 

Minden egyes házban legalább en-
nek a felét, tehát 26 féle, az emberi és
különösen a gyerek szervezetre káros
vegyszer nyomát találták meg a kutatók.
Így az sem túl meglepõ, hogy az embe-
rek szervezetében is sokfélét találtak a
rákot okozó kémiai anyagokból. Ezek kö-
zül a kutatók azokat tartják veszélyesnek,
amelyek  mérgezõek, például azok a ro-
varirtó szerek, amelyek bekerülnek az
emberi szervezetbe is. Csecsemõknél
fejlõdési rendellenességet, késõbb fel-
nõtt korban pedig rákot okozhatnak a
belsõ elválasztási rendszer összezavará-
sával, vagy nehezen bonthatók le. Ilye-
nek például az antibakteriális szerek
gyártása során alkalmazott triclosan, vagy
a DDT, amely betiltása után évtizedekkel
is szinte mindenkinek a vérébõl kimutat-
ható az Amerikai Egyesült Államokban. 

A kutatások eredményét megismerte
az Európai Unió is, ezért nem véletlen,

hogy intenzív vita zajlik az EU új vegy-
szer-szabályozási rendszerérõl a brüssze-
li törvényhozás.

Az európai képviselõk egyebek mel-
lett július 4-én tárgyaltak arról a jelentés-
rõl is, amely szigorítaná azoknak az anya-
goknak a körét,  amelyek felhasználható-
ak a gyermekeknek készített játékok
gyártásakor. A szigorításra azért volna
szükség, mert a mûanyaggyártók úgyne-
vezett ftalátok hozzáadásával puhítják a
PVC-t. Mivel mintegy negyven ilyen kémi-
ai anyag létezik, néhány közülük pedig, a
kutatások alapján rákkeltõ hatású lehet.
A fõ gond, hogy a ftalátok nem kötõdnek
kémiailag a PVC-hez. Ezért fennáll a ve-
szélye, hogy ha egy kisgyerek ilyen anya-
got tartalmazó játékot vesz a szájába, a
ftalát a szervezetébe kerül. A termékbiz-
tonságról szóló uniós szabályok ideigle-
nes jelleggel már 1999 óta tiltják hat ilyen
anyag felhasználását a három év alatti
gyerekeknek szánt játékok és ápolóter-
mékek gyártásához. Az Európai Tanács
két kategóriába sorolta a hatféle ftalátot.
Az elsõbe tartozókat minden egyes játék-
ban és gyerekápolási termékben betilta-
nák, a második csoportba soroltakat vi-
szont csak a háromévesnél kisebbeknek
készült játékokban. A játékok és gyer-
mekápolási cikkek mellett a parlamenti
szakbizottság a többi ftaláttartalmú ter-
méket is megvizsgáltatná, különösen az
egészségápolási termékeket, az élelmi-
szer-csomagoló és a padlóburkoló anya-
gokat.


