Légszennyezés és allergia
Évente több mint 350-400 ezren halnak meg az Európai Unióban a légszennyezéshez köthető
megbetegedésekben. A levegő szennyezettségével is összefüggésben 30 millió európai
szenved asztmában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) kutatása szerint a
levegőben található részecskék (PM10) jelentik a legnagyobb egészségügyi problémát. A kis
részecskék jelentős hányada közvetlenül a dízelmotorokból származik. Az Európai Bizottság
felkérésére készült 2004-es elemzésből kiderült, hogy egy átlagos magyar ember, ha marad a
jelenlegi szennyezési szint, több mint egy évet veszít az életéből a PM2.5
részecskeszennyezés következtében1. Egy 2008-as újabb felmérés szerint a PM10szennyezettség miatti életvesztés tekintetében – a lakosság számához viszonyítva –
Magyarországon a legrosszabb a helyzet, ráadásul nem csak az EU-ban, de a 38 vizsgált
európai ország között is2. Új kutatások szerint a légszennyezőknek való hosszú-távú kitettség
a légúti, daganatos valamit a szív és érrendszeri megbetegedések mellett még a II-es típusú
cukorbetegség kialakulásához3 is hozzájárul.
Egy egészen friss, 2010-ben publikált
kutatás is megerősítette, hogy csupán a
PM2.5
szennyezettség
miatt
Magyarországon évente körülbelül 16
ezer ember hal meg4. A felmérés szerint
hazánk azon területek közé tartozik,
ahol a legmagasabb az életvesztés a
PM2.5 szennyezés miatt Európában
(lásd 1. Ábra)
1. Ábra: Idő Előtti elhalálozás PM2.5
miatt, a 2005-ös szennyezettség szint
alapján számolva (halálesetek száma
10.000 lakosra, évente) Forrás: Acid
News, 2010. június
Az Európai Unió 2009-ben más
országok mellett hazánk ellen is eljárást
kezdeményezett, mivel Budapesten a tolerálhatónál lényegesen többször szennyezett a
határérték felett a levegő. Bár a főváros több szennyezett hazai településsel együtt
mentességet kért az EU-tól az egészségügyi határértékek betartatása alól, ám Budapest,
Miskolc és Szeged nem kapott felmentést, mivel nem tették meg a szükséges szennyezéscsökkentő intézkedéseket.
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Légszennyezés és allergia
Tudományosan igazolt, hogy szoros összefüggés van az allergiás, asztmás betegségek
előfordulása és a légszennyezettség mértéke között. Egyfelől a szennyező anyagok
hozzájárulnak az emberek allergiás megbetegedésének a kialakulásához, másrészt a ezen
anyagok kedvezőtlenül befolyásolják a növényeket és a pollent.
A légszennyező anyagok, mint a por, a kén-dioxid, az ózon és a nitrogén-oxidok károsítják a
nyálkahártyát, csökkentik a csillószőrök aktivitását és ezáltal az idegen részecskék, mint a por
vagy a pollen könnyebben bejutnak és hosszabban időznek a légutakban. Az ózon és
nitrogénoxid továbbá károsítja az immunrendszer működését. Több városban is megfigyelték,
hogy az ózon és nitrogénoxidok felszaporodása után nőtt az asztmarendelések betegforgalma.
A müncheni Helmholtz Zentrum 2008-as közleménye szerint5 azok a gyermekek, akik
forgalmas utak mellett nőnek fel, gyakrabban allergiásak. A légszennyező anyagok (finom
por, korom, nitrogén-oxidok) és az allergiás megbetegedések kapcsolatát egy hat éves hosszú
távú vizsgálat alapján állapították meg. A finom por szennyezés az asztmával, illetve a pollen
allergiával volt összefüggésbe hozható. A nitrogén-oxidok
az ekcémás megbetegedésekkel voltak összefüggésben. A
kutatók szerint azon gyermekek, akik 50 méternél közelebb
laknak forgalmas utakhoz, akár 50 %-kal nagyobb eséllyel
kapnak ilyen megbetegedéseket. A kockázat a forgalmas
úttól való távolsággal csökken. Hazai és más német
vizsgálatok is hasonló eredményt hoztak. Egyes kutatások
szerint a szülők szennyezett levegőnek való kitettsége
asztmás megbetegedést okozhat az utódokban6.
Budapesten eközben a szennyezett levegővel is
összefüggésben rohamosan növekszik az asztmás és
tüdőrákos betegek száma. Az asztmás betegek száma
gyakorlatilag megtízszereződött, a tüdőrákos betegek
száma pedig a háromszorosára nőtt az elmúlt 30 évben.
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A szennyezett levegő a növényekben stressz helyzetet okoz, így azok több allergént
termelnek. Spanyol kutatások igazolták, hogy a növényre kerülő dízel járművekből származó
ultra-finom részecskék fokozzák az allergén protein termelést7. A légszennyező részecskék
emellett rátapadva a növényi pollenek felületére a polleneket is agresszívabbá teszik, illetve a
pollenekkel együtt ezek a káros anyagok is bejutnak a szervezetünkbe8. Állatkísérletek
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igazolták, hogy a dízel kipufogógázzal együtt belélegzett pollen gyakrabban vált ki allergiás
reakciót mint csak a pollen9.
Közlekedés és allergia
A pollenek - így a parlagfű - kerékre, cipőre tapadva tudnak terjedni, így a közlekedési
eszközök akaratlanul is hozzájárulnak a terjedéséhez. A parlagfű az utak mellett a nedves
talajon hamarabb kezd el virágozni, mint sok más faj. Nyáron nyitott ablaknál feldúsul az
autóban a pollen koncentráció, így az autóban utazókat többszörös terhelés éri10.
Klímaváltozás és allergia
A hőmérsékletváltozások, az extrém csapadék-eloszlás, szélviszonyok változása miatt sok
rossz tűrőképességű endemikus növény kihalhat, teret nyújtva a tág ökológiai tűrésű fajoknak,
így például a parlagfűnek. További problémát jelent, hogy a magasabb CO2 koncentráció
fokozott pollentermeléshez vezet11.
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