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A higany és vegyületeinek mérgező, egész-
ségkárosító hatására már csaknem nyolc évti-
zeddel ezelőtt figyelmeztette a világot néhány 
kutató. Ennek ellenére az élet számos területén 
használt eszközökben, anyagokban (a lázmé-
rőktől, mérőeszközöktől, elemektől egészen a 
festékekig) még ma is megtalálható. Az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezete, a WHO ada-
tai szerint a gazdaságilag fejlett országok la-
kóinak szervezetébe a belélegzett levegővel, 
az elfogyasztott ivóvízzel és egyéb italokkal 
átlagosan 0,2 mikrogramm, a halak, tengeri 
állatok fogyasztásával 2,3 mikrogramm, egyéb 
(vegyszerezett, permetezett) élelmiszerekkel 
0,3 mikrogramm, fogtömésekből pedig 3,8–21 
mikrogramm higany kerül.

MÁR A HALÉTEL SEM EGÉSZSÉGES?
Az Egyesült Államok egészségügyi tárcája a 
közelmúltban publikálta egy szakmai felmérés 
eredményeit, melyek szerint a New Yorkban la-
kók egynegyedének vérében a még elfogadható 
szintnél jóval magasabb a higany mennyisége. 
Oka a túlzott hal- és tengeriállat-fogyasztás. 
A legnagyobb mértékben az ázsiai szárma-
zásúak és az átlagosnál gazdagabbak vérében 
mutatható ki a mérgező anyag. A jómódú New 
York-iak vérében literenként 3,6 mikrogram-
mot, a szegényebbekében 2,4-et mutattak ki. 
Ennél sokkal magasabb a bevándorolt kínaiak 
vérének higanytartalma. A nőknél literenként 
4,1, sőt hatvanhat százalékuknál még ennél is 
többet, öt mikrogrammot találtak. A vér ma-
gas higanytartalma különösen a várandós asz-
szonyokra veszélyes, ezért az amerikai orvosok 
nekik csak a sügér, a hering és a tőkehal fo-
gyasztását javasolják, mert ezeknek a halfajták-
nak a húsában lényegesen kisebb higanytartal-
mat regisztráltak. A javasolt halfajtákból is csak 
heti egy-két alkalommal, kisebb adagban való 
elfogyasztást ajánlanak. Az orvosok szerint ki-
fejezetten ellenjavalltak viszont a kardhal és a 
tonhal, illetve a különféle kagylók, rákok, egyéb 
apró tengeri állatok.

A kismamákat a norvég orvosok is eltiltot-
ták a bálna, a kardhal és a pisztráng húsától. 
Noha világszerte bálnavadászati tilalom van 

érvényben, a norvég halászok megszegve azt, 
évente több száz állatot kilőnek, és értékesítik 
a húsát, zsírját az ország halpiacain. A norvég 
állatorvosi intézet kutatói tavaly százhuszon-
öt kifogott bálna húsát vizsgálták meg, és 
mindegyikben az egészségügyi határértéket 
sokszorosan meghaladó higanymennyiséget 
találtak. A svéd királyi akadémia szakemberei 
is vizsgálták a környezetben előforduló hi-
gany mennyiségét. Eredményeik szerint ma 
háromszor annyi higanygőz van a levegőben 
és hullik eső formájában az emberekre, mint 
két évszázaddal korábban.

Az Európai Bizottság a most elfogadott 
jogszabállyal nem először – és vélhetően nem 
is utoljára – tesz kísérletet az egészségre és a 
környezetre egyaránt veszélyes higany unió-
ból való eltávolítására. Korábban már fogad-
tak el jogszabályt arról, hogy 2010 után teljes 
export-import tilalmat rendelnek el a tagor-
szágokban a veszélyes elemre. A távlati ter-
vek között pedig az szerepel, hogy a higany 
mindenfajta felhasználását (fogtömések, fes-
tékek, ötvözetek stb.) betiltják. A júliusban 
elfogadott rendelkezés szerint a tagállamok 
egy éven belül kötelesek a saját, hazai jog-
rendszerükbe beépíteni a tiltást, és annak 
kihirdetésétől számítva, tizennyolc hónapon 
(a barométereknél két éven) belül hatályba 
léptetni azt.

HIGANYSZEMEK A PADLÓRÉSBEN
Az uniós rendelkezés hatálya alá esnek a hi-
ganyos lázmérők, szobahőmérők, vérnyomás-
mérők, illetve az értékek mérésére higanyt 
használó egyéb elektronikus mérőműszerek. 
A tiltás természetesen nem vonatkozik a már 
a háztartásokban lévő eszközökre, csupán a 
kiskereskedelmi forgalmazásra. A statisztikák 
szerint a különböző eszközökben található hi-
gany 80–90 százaléka a háztartási láz- és hő-
mérőkben van. Mivel azok vékony üvegteste 
rendkívül sérülékeny és törékeny, így éppen a 
háztartásokat fenyegeti a legnagyobb veszély 
a padló, parketta réseibe guruló, majd onnan 
lassanként mérgező gőzöket kibocsátó higany-
szemek által. Az egészségügyben használt mű-
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szerekkel szemben a jogalkotók valamivel en-
gedékenyebbek voltak. A kórházakban például 
továbbra is használhatnak higanyos vérnyo-
másmérőket és egyéb higanyos készülékeket, 
lázmérőket viszont ott sem. A higany rendkí-
vül veszélyes voltára egy Japánban történt ve-
gyi üzem balesete hívta fel a figyelmet. A gyár 
környékén lakó nők csecsemőinél rejtélyes be-
tegséget fedeztek fel nem sokkal a baleset után. 
A vizsgálatot végző szakemberek megállapí-
tották, hogy a balesetkor a várandós asszonyok 
vérébe – bár az egészségügyi határérték alatti 
mennyiségben – belégzéssel higany került, és 
ez betegítette meg az újszülötteket.

A barométereket gyártó cégeket is kötelezték, 
hogy két éven belül szüntessék be a higanyos 
légnyomásmérők gyártását. Noha a higanyos 
eszközök gyártása és kereskedelmi forgalma ti-
los lesz, az ötven évnél idősebb mérőeszközöket 
ipari régiségként továbbra is szabadon adhatják, 
vehetik az uniós állampolgárok. A higany mel-
lőzésével hamarosan alapjaiban változhat meg 
a vérnyomás eddigi mértékegysége, a Hgmm 
(higanymilliméter) is, amely valószínűleg átad-
ja majd helyét a kilopascalnak (kPa).

A FOGTÖMÉST IS BETILTHATJÁK
Több uniós országban már évek óta tilos a 
higanyos eszközök használata. Így például 
Svédországban és Hollandiában már a kór-

házakban sem használnak ilyeneket. Több 
tagország viszont berzenkedik a higany egyik 
napról a másikra történő végleges száműzeté-
se ellen, mert a begyűjtendő eszközök veszé-
lyes anyagként történő megsemmisítése te-
kintélyes kiadásokkal járna. Helyette inkább 
az eszközök lassú, fokozatos „kihalása” mellett 
foglalnak állás. A higanyos vérnyomásmérő 
használata beszüntetésének az orvosok sem 
örülnek, mert többségük úgy véli, a modern, 
digitális eszközök sokkal pontatlanabbul 
mérnek, mint hagyományos társaik. Bizonyos 
betegeknek pedig egyáltalán nem mérhető a 
vérnyomása ilyen eszközzel.

Az uniós jogalkotók távlati tervei között 
szerepel, hogy többek között a fogorvosok 
amalgámtömését is betiltják. E higanyt is 
tartalmazó (legolcsóbb) tömésfajta legin-
kább nem a páciensek, hanem a vele dolgozó 
fogtechnikus, fogorvos, asszisztens egészsé-
gét veszélyezteti. Az amalgámtömések be-
tiltása valószínűleg komplikáltabb feladat 
lesz, mint a fentebb említett eszközök for-
galomból való kivonása. Egyrészt azért, mert 
sokkal általánosabban elterjedt a lakosság 
körében, másrészt az ára miatt. Az amal-
gámot helyettesítő modern tömésfajták ára 
minimum a négyszerese annak.
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