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Bevezetés

2008.  novemberében  –  hosszú  titkolódzás  után  –  a  kínai  egészségügyi  hatóságok  arról 
értesítették  a  világ  közvéleményét,  hogy az  országban  294.000 csecsemő betegedett  meg 
nephrolithiasisban,  közülük  51.900  kórházi  kezelésre  szorult,  és  6-an  haltak  meg. 
Halmozottan  fellépő,  vesekőképződéssel  és  vesepusztulással  járó  kórképeket  eddig  is 
ismertünk: gondoljunk csak az oxálsav-mérgezésekre,  vagy a D-vitamin túladagolásokra – 
ilyen nagyszámú megbetegedésre azonban eddig még nem volt példa. A betegség kórokának 
felderítését  megkönnyítette  az  a  körülmény,  hogy  egy  esztendővel  előbb  az  Egyesült 
Államokban  és  Kanadában  hasonló  tüneteket  észleltek  olyan  macskákban  és  kutyákban, 
amelyeket gazdáik azonos helyről származó táppal etettek (1). Kiderült,  hogy a táphoz az 
előállító cég Kínából származó fehérjeforrást – sikért – kevert, és a sikérmintákban a vegyi 
elemzés  triazin-származékokat,  elsősorban  melamint  és  cianursavat,  kisebb  mennyiségben 
ammelint, ammelidet, ureidomelamint és metilmelamint mutatott ki. (2).

Mivel  a  melamin  veseképző-hatását  állatkísérletekből  már  25  éve  ismerték  (3),  joggal 
következtették,  hogy  napjaink  tömeges  élelmiszer-katasztrófáját  is  melamin-mérgezés 
okozhatta,  és  valamely Kínában előállított  élelmiszerrel,  vagy élelmiszerekkel kapcsolatos. 
Valóban,  az  élelmiszer-  és  takarmány-ellenőrzések  során  csecsemőtápszerből,  tejporból, 
tejtartalmú termékekből (joghurt, keksz, cukorka, kávéital) mutatták ki a melamin jelenlétét, 
amelyek készítéséhez nyilvánvalóan melaminnal szennyezett tejet használtak fel. Melamint 
azonban  nemcsak  tejhez,  hanem  búzagluténhez,  rizsfehérjéhez,  szójafehérjéhez  és 
kukoricagluténhez is kevertek, amelyeket az Egyesült Államoktól Dél-Afrikáig az importáló 
országok  laboratóriumaiban  mutattak  ki  (I.  táblázat).  Ezek  a  tények  indokolják,  hogy az 
említett  triazinok  közül  a  két  legfontosabb,  a  melamin  és  a  cianursav  kémiájával,  ipari 
felhasználásával,  toxikológiájával,  a  mérgezések  klinikai  tüneteivel  és  megelőzésükkel 
foglalkozunk.

I. TÁBLÁZAT: Az események kronológiája
TABLE I.: The chronology of events

2007. A kínai tápszergyártó vállalathoz (Sanlu) több fogyasztói panasz érkezett
Complaints arrived to the Chinese infant nutrition company

2008. július A kínai Hebel tartományban 16 csecsemő vesekövességét jelentették be
The kidney stones of 16 babies were registered in China

2008. augusztus A kínai Egészségügyi Minisztérium melamint mutat ki a tápszerből
The Chinese ministry of health found malamine in infant nutritionts

2008. szeptember 11. Kína tájékoztatja a WHO-t
China informs the WHO

2008. szeptember 12. A WHO a globális sürgősségi rendszeren (Infosan Emergency) riasztást tett közzé
The WHO sends emergency warning

2008. szeptember 15. Az Európai Unió a RASFF rendszeren riasztást tesz közzé
The EU sends emergency warning

2008. szeptember 23. Kína beismeri, hogy késleltette a nyilvánosság tájékoztatását
China admits that the information of the public had been delayed

2008. október 16. Japán tojásban is találnak melamint
Melamin was found in eggs in Japan

2008. október 20. 1500 kutya elhullik melamin tartalmú táp fogyasztása miatt



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM

1500 dogs died because  of eating food with melamin content

2008. október 30. Melamin kimutatás takarmányokból
Melamin was found in feeds

A melamin és a cianursav kémiája és ipari felhasználása

A melamint  elsőnek a  nagy német  kémikus,  Justus  von Liebig  szintetizálta  1834-ben oly 
módon,  hogy  a  kalcium  cianidból  dicianamidot  készített,  majd  ezt  e  terméket  az 
olvadáspontig hevítve melamint állított elő. Napjainkban már nem ezt a módszert használják, 
hanem  karbamidból  indulnak  ki,  miközben  jelentős  mennyiségű  ammónia  és  széndioxid 
képződik.  Ez  utóbbiakat  elkülönítik  a  melamint  tartalmazó  iszaptól  és  a  karbamid 
reszintézisére  használják,  miközben  a  melamint  az  iszapból  kikristályosítják.  A művelet 
közben  jelentős  mennyiségű  szennyvíz  keletkezik,  amelyet  bekoncentrálnak,  és  veszélyes 
hulladékként kezelnek. A szilárd formában tárolt veszélyes hulladék 70 % melamint, 23 % 
cianursavat, ammelint és ammelidet, továbbá 7 % polikondenzált terméket (melem, melon, 
stb.) tartalmaz. Maga a melamin (1, 3, 5-triazin- 2, 4, 6 triamin) magas nitrogén tartalmú 
heterociklusos vegyület, színtelen, vagy fehér kristályos por (1. ábra), vízoldhatósága 3 g/l és 
számos felhasználási területe van. 

1. ábra: A melamin szerkezeti képlete

Fig. 1: Structural formula of melamine

Kiterjedten használják a műanyagiparban, ahol a melamin és a formaldehid polikondenzációs 
reakciójával  előállított  aminoplasztok  (rezinek)  több  célra  is  használatosak,  pl.  papírok 
impregnálására,  műanyag  edények,  tányérok,  evőeszközök  előállítására,  bútorlapok  kötő- 
illetve  bevonó-  és  hangszigetelő  műanyag habok  alapanyagául  stb.  Ugyancsak  használják 
egyes ipari festékek (Pigment Yellow 150) és műtrágyák gyártásához is (4), bár az utóbbi 
időben a karbamid alkalmazása kiszorította. Annál több sikert értek el a melamin ciklopropil-
derivátumával,  amely  „Cyromazine”  néven  hatásos  insecticid  és  acaricid  peszticidnek 
bizonyult, és a mezőgazdaságon kívül az állatorvoslás is felhasználja ektoparaziták irtására. A 
gond csak az, hogy ez a vegyület egyes növényekben és állatokban – köztük tyúkokban és 
kecskékben – melaminná bomlik (5, 6, 7, 8). Végül megemlítjük,  hogy a melamin arzén-
derivátumát  sikerrel  használják  az  embergyógyászatban  is,  az  afrikai  trypanosomiasis 
kezelésében  (9).  A felsoroltak  alapján  könnyen  érthető,  hogy  a  világ  számos  üzemében 
állítanak elő melamint, összesen 1,2 millió tonnát (10), de az előállított termék mennyisége 
sehol sem növekedett olyan látványosan, mint Kínában, ahol annak ellenére, hogy ennek a 
tetemes mennyiségnek a 90 %-a exportra került, nagy tartalékok halmozódtak fel.

A  másik  triazin-származékkal,  a  cianursavval  nemcsak  azért  foglalkozunk,  mert  az 
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élelmiszerekben a melaminnal rendszeresen együtt fordul elő, hanem azért is, mert a vízben 
viszonylag  jól  oldódó  melaminnal  vízben  gyakorlatilag  oldhatatlan  kristályokat  képez  (2. 
ábra).  Magát  a cianursavat – amely a ciánsav trimérje – először  Friedrich Wöhler,  a „vis 
vitalis”  elméletének  megdöntője  állította  elő  1829-ben  a  karbamid,  illetve  a  húgysav 
melegítése  útján,  miközben  ammónia  szabadult  fel.  A  vegyületet  ma  is  kiterjedten 
alkalmazzák  peszticidként,  fehérítőként,  kérődzők  nem-fehérje  nitrogén  szükségletének 
kielégítésére  takarmány-kiegészítőként,  és  klórozott  cianurátok  előanyagaként.  Ez  utóbbi 
termékeket viszont uszodák vizének fertőtlenítésére és algátlanítására használják. Sokszínű 
felhasználása magyarázza, hogy évente mintegy 150 millió kg terméket állítanak elő (11).

2. ábra: A cianursav szerkezeti képlete

Fig. 2: Structural formula of cyanuric acid

Mind a melamin, mind a cianursav gyártásának és széleskörű felhasználásának ismertetése 
után  nem csodálható,  hogy ezek  a  vegyületek  elterjedt  környezetszennyezők.  Jelenlétüket 
kimutatták  a  fürdővizekben,  a  felszíni  vizekben,  a  szennyvizekben,  továbbá  olyan 
élelmiszerekben,  mint  a  tej-  és  tejtermékek  (0,009-0,619  mg/kg  között),  a  tojás-  és 
tojástermékek  (0,1-0,5  mg/  kg  között),  a  baromfihús,  a  sertéshús,  vagy  a  mesterségesen 
tenyésztett halak (elsősorban a törpeharcsa) húsa. 

Figyelembe véve az Egyesült Államok lakosságának táplálkozási szokásait,  valamint az 
élelmiszerek szennyezettségének értékeit, kiszámítható, hogy egy személy naponta 0,002-13 
mikrogramm/ttkg  melamint  és  70  mikrogramm/ttkg  cianursavat  vesz  fel.  Tekintettel  arra, 
hogy a melamin jelen van többféle élelmiszerrel érintkező anyagban (edényekben, felületen), 
fontos lehet a kioldódó melamin mértéke: ez azonban mindössze 1-2 mg/kg nagyságrendű, és 
ez is elsősorban forró és savanyú élelmiszerek tárolása esetén fordul elő (12). 
Összefoglalva az  elmondottakat,  tudomásul  kellett  venni,  hogy az  ipari  és  mezőgazdasági 
termelés következtében az emberi környezetben megjelent a melamin és a cianursav, de az 
ivóvízzel  és  a  táplálékkal  felvett  mennyiség  –  a  háttérszennyeződés  –  nem  okozott 
észrevehető károsodást sem az állati, sem az emberi szervezetben. Ezt az állapotot zavarta 
meg  robbanásszerűen  az  a  tény,  hogy Kínában  a  raktárakban  felgyülemlett  melamint  tej, 
tejtermékek és gabonaliszt hamisítására kezdték használni. 

Mint  ismeretes,  az  élelmiszerek  fehérjetartalmát  még  ma  is  elsősorban  Kjeldahl,  vagy 
Dumas módszerével határozzák meg, amelynek lényege a vizsgálandó minta elroncsolása, a 
koncentrátum  nitrogén-tartalmának  meghatározása,  és  ebből  az  értékből  a  fehérje 
mennyiségének  kiszámítása.  Ha  egy  fehérje-készítményhez  magas  nitrogén-tartalmú 
triazinokat kevernek, akkor a roncsolás után a számított fehérje-tartalom jóval magasabb lesz, 
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mint  amennyi  fehérjét  a  keverék valójában tartalmaz,  így magasabb áron értékesíthető.  A 
hamisításra  elképesztő  példa:  a  kínai  Samlu  cég  gyermektápszerének  fogyasztása 
kétezerszerese  (napi  8,6-23,4  mg/ttkg)  a  csak  háttér-szennyeződést  tartalmazó  tápszer 
melamin terhelésének (1, 4, 13). Az export következtében a melamin szennyezettséget a világ 
szinte  minden  olyan  országából  jelentették,  ahol  azt  egyáltalán  kivizsgálni  és  detektálni 
tudták, és az állati megbetegedések száma – beleértve az állatkerti tigriseket is – folyamatosan 
emelkedett. Joggal merült fel a kérdés: a melamin és a cianursav milyen veszélyeket rejt az 
emberi egészségre?

A melamin és a cianursav kísérletes toxikológiája

Első hallásra szokatlannak tűnik, hogy a melamin csak gyengén toxikus, míg a cianursav nem 
tekinthető mérgező anyagnak. Azokból a toxikológiai kísérletekből ugyanis, amelyeket a múlt 
század  utolsó  éveiben  végeztek,  egyértelműen  kiderült,  hogy  a  melamin  LD50-je 
patkányokban  p.o.  adagolás  után  3,161  mg/ttkg  (a  NOAEL 63  mg/ttkg),  ami  nagyjából 
megfelel a konyhasó toxicitásának, a cianursavé pedig 7,700 mg/ttkg (10, 13). A melamin 
alacsony  toxicitását  farmakokinetikai  megfigyelések  magyarázzák:  patkányokban  végzett 
perorális, és szopós malacokban végzett i. v. terheléses vizsgálatok (14) egyaránt bizonyítják, 
hogy a melamin a szervezetben nem metabolizálódik, receptorokhoz nem kötődik, valószínű a 
vesében sem tárolódik, ugyanakkor gyorsan ürül és a plazmában a féléletidő mindössze 3 óra 
(14, 15). Emberben viszont  a felvett cianursav 98 %-az ürül ki változatlan formában 24 órán 
belül (16).

Más  a  helyzet  szubkrónikus  és  krónikus  kísérletekben.  F344  törzsű  patkányokban  és 
B6C3F1 jelzésű hibrid egerekben 13 hétig tartó kísérletekben megállapították, hogy a már 
említett 63 mg/ttkg/nap, illetve az 1600 mg/ttkg/nap dózis felett étvágytalanság, testtömeg-
vesztés,  fokozott  diuresis  és  néhány  esetben  haematuria  volt  észlelhető  (1,  17,  18). 
Boncoláskor a húgyhólyagban köveket találtak, amelyeket analizáltak: az esetek egy részében 
a  kövekben  melaminból  és  húgysavból,  más  esetekben  melaminból,  húgysavból, 
fehérjemátrixból és foszfátból állottak. Feltűnt még a hólyag nyálkahártyájának hiperpláziája. 

Itt  kell  megemlíteni,  hogy  patkányban  a  két  nem  között  különbséget  találtak.  Míg  a 
nőstényekben  a  vese  szövettani  metszeteiben  finom  kalcium-lerakódásokat,  addig  hím 
állatokban hólyag-rákot észleltek (3, 19, 20). Mivel a kísérlet során nyolc tumoros állatból 
hétben hólyagkövet is találtak,  feltételezték,  hogy a melamin hólyag-tumort okozó hatását 
nem közvetlenül,  hanem indirekt  módon,  a  hólyagkő irritáló  hatásán  keresztül  fejti  ki.  E 
mellett  szól  az  a  megfigyelés  is,  hogy a  melamin  viszonylag  nagy dózisban  sem fejt  ki 
teratogén, vagy genotoxikus hatást (21). Megjegyezzük, hogy sem egerekben, sem nőstény 
patkányokban nem észleltek hólyagrákot. Hasonló tüneteket okoz egerekben és patkányokban 
a  cianursav  2 évig  tartó,  nagy dózisú etetése:  hólyagkövek,  a  hólyag-epitel  hiperpláziája, 
tubuláris nekrózis, azonban hólyagrák nem volt észlelhető (22).

Feltűnő,  hogy a  melamin  alacsony toxicitása  ellenére  a  2007-es  járványban  kutyák  és 
macskák  tömeges  elhullását  okozta,  miközben  a  vesében  melamin  és  kalcium-oxalát 
kristályokat (3. ábra) találtak, (23), és a 2008-as katasztrófa nagyszámú kórházi ellátást és 
emberéletet  követelt.  Feltételezték,  hogy  a  súlyosabb  tünetek  kiváltásában  a  kísérőként 
mindig  jelenlévő  cianursav  additív,  vagy  potencírozó  hatásának  van  szerepe.  A feltevést 
alátámasztja,  hogy  macskákban  melamin  és  cianursav  együtt  adva  vesekövet  és 
vesekárosodást okozott, holott külön-külön adva az alkalmazott dózisban ez még nem volt 
észlelhető (24). 

Részletesen  is  vizsgálták  a  kérdést  Dobson  és  mtsai (2).  Patkányaikat  négy csoportra 
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osztották, és az első csoportnak csak melamint, a második csoportnak ammelint és ammelidet, 
a harmadik csoportnak melamin és cianursav keveréket, a negyedik csoportnak mind a négy 
triazin-származék keverékét adták. Az első két csoportban nem észleltek elváltozást, míg a 
harmadik és negyedik csoportban melamin-cianursav mikrokristályokat találtak a vesében, a 
tubulusok károsodásának tüneteivel. Ebből arra következtettek, hogy mind a melamin, mind a 
cianursav  külön-külön  felszívódnak  a  bélcsatornából,  a  szervezetben  eloszlanak,  majd  a 
vesecsatornákban  ma  még  tisztázatlan  körülmények  között  kicsapódnak,  és  a  tubulushám 
súlyos károsodását okozzák (3. ábra).

3. ábra: Melamin-cianursav kristályok a vesében 

Fig. 3: Melamine-cyanuric acid crystals in the kidney (2008)

Tömeges csecsemőkori vesekövesség

A tömeges megbetegedés epidemiológiai  felderítése érdekében szükségessé vált  a gyanúra 
okot adó tünetegyüttes megfogalmazása, és az egységes esetdefiníció alkalmazása. Noha a 
csecsemőkori  vesekövesség  ritka,  így  joggal  feltételezhető  volt,  hogy  a  hamisított 
csecsemőtápszert  fogyasztó,  és  vesekövesség  tüneteit  mutató  gyermekek  az  eseményhez 
tartoznak, fel kellett állítani olyan kritériumrendszert, mely felkeltette a melamin mérgezés 
gyanúját  klinikailag  még  nem igazolt  esetben  is.  A termékek  ugyanis  legális  és  illegális 
módokon egyaránt forgalomba kerültek, így az orvosok és szülők figyelmét fel kellett hívni az 
esetleges összefüggésekre. Hazánkban a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tájékoztatta a 
gyógyító hálózatot, valamint a kínai közösséget a lehetséges megbetegedésekről. 

Az Egészségügyi Világszervezet az alábbiakban foglalta össze a klinikai tüneteket, hogy a 
szülők, és a szakemberek éberségét fokozza (25): 

1. A csecsemő megmagyarázhatatlan okból sír, különösen vizeléskor, esetleg hány is; 
2. A vizeletben szabad szemmel, vagy mikroszkóppal vér mutatható ki (haematuria); 
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3. Akut obstruktív vizeletürítési nehézség tünetei mutatkoznak (oliguria, anuria); 
4. A vizelettel kövek ürülnek; 
5. Magas vérnyomás, ödéma jelentkezhet, a vese környéke ütögetésre fájdalmas; 

6. Tünet lehet továbbá vese és húgyúti gyulladás következtében kialakuló lázas állapot is.

A fenti tünetek valamelyikét mutató csecsemőket további klinikai vizsgálatoknak vetik alá, 
melyek vér és vizelet  laboratóriumi és ultrahangos vizsgálatból állt,  és szükség esetén CT 
vizsgálatot és intravénás urográfiát alkalmaztak. A differenciál-diagnózis felállítása során ki 
kellett szűrni a glomeruláris haematuriát, a más eredetű vesekövességet és veseelégtelenséget. 
Röntgenvizsgálattal  a  melamin  eredetű  kövek  radiolucensnek  bizonyultak,  ezáltal 
elkülöníthetőek voltak a kalcium-oxalát és a kalcium-foszfát kövektől.
A klinikai kezelés alapja az infúzión át történő folyadékpótlás, és a szervezet alkalizálása volt 
a  kövek  feloldása  és  kiürítése  érdekében.  Súlyosabb  esetben  dialízisre  és  műtéti 
kőeltávolításra is sor került.

A melamin-bevitel kockázatbecslése

Bár a melamin és a cianursav alacsony toxicitású anyag, azért okozhatott a csecsemőkben 
súlyos  tüneteket,  mert  relatíve  nagy  mennyiségben,  akár  kizárólagos  táplálékként 
fogyasztották. Ahhoz azonban, hogy milyen élelmiszereket kell megsemmisíteni, és mi az a 
határ, amely még egészségkárosodás nélkül elfogyasztható, kockázatbecslésre volt szükség. 
Erre vonatkozó számításokat végzett az FDA1, a WHO2, valamint az EFSA3 is. Szükség volt 
ezekre a számításokra azért is, mert bár az Európai Unióban jelenleg is tilos a kínai eredetű tej 
és tejtermékek behozatala, a melaminnal szennyezett tejporból készült összetett élelmiszerek 
pl.  csokoládék,  kekszek bekerülhettek az Európai Unióba.  Ezért az Európai Bizottság arra 
kérte  az  Európai  Élelmiszerbiztonsági  Hivatalt,  hogy  adjon  véleményt  az  összetett 
élelmiszerekben,  kekszekben (biscuits),  cukrászsüteményekben (confectioneries)  a  melanin 
esetleges jelenléte által okozott humán egészségi kockázat megítéléséről. 

Az  EFSA a  toxikológiai  adatok  birtokában  az  egészségkárosítás  veszélye  nélkül  még 
elfogyasztható  mennyiségként  0,5  mg/ttkg/nap  tolerálható  napi  melamin-bevitellel  (TDI, 
tolerable daily intake) számolt. Megemlítendő, hogy a WHO 0,2 mg/ttkg/nap, az FDA pedig 
először  0,63  mg/ttkg/nap,  majd  később  a  biztonsági  faktort  tízszeresére  emelve  0,063 
mg/ttkg/nap TDI-t ajánlott (25). 

Az EFSA a kockázatbecslés során a kínai csecsemőtápszerben az addig mért legmagasabb 
melamin-tartalmat (2500 mg/kg!) vette figyelembe a tejpor tartalmú cukrászsüteményekkel, 
csokoládékkal  történő  esetleges  melamin  bevitel  becslése  során,  a  legrosszabb  esettel 
számolva,  a  további  következtetésekre  jutott.  Európában  a  szennyezett  tejport  tartalmazó 
csokoládék  és  kekszek  becsült  fogyasztása  felnőttekben  várhatóan  nem  okoz  egészség-
ártalmat, még akkor sem, ha azok az addig felfedezett legnagyobb melamin-tartalmú tejporral 
készültek volna. Gyermekek esetében ugyanez a helyzet, ha keksz, tejkaramella (toffee) és 
csokoládé-fogyasztásuk  átlagos.  Abban  az  esetben  azonban,  ha  a  gyerekek  az  átlagot 
meghaladó nagy mennyiségben fogyasztanának a legmagasabb szennyezettségű szintű tejpor 
tartalmú  édességekből  (tejkaramella,  tejcsokoládé,  kekszek)  a  bevitel  meghaladná  az 
elviselhető napi bevitelt,  sőt fennáll a lehetősége, hogy a bevitel több mint háromszorosan 
túllépheti  a  TDI-t.  Az  EFSA  megjegyzi,  hogy  Európában  ilyen  nagymértékű  bevitel 
előfordulásáról nincs tudomásunk (26).
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A nemzetközi  kockázatbecslések  eredményeként  az  a  közmegegyezés  született,  hogy 
azoknak az élelmiszereknek a fogyasztása, amelyek kevesebb, mint 2,5 mg/kg mennyiségben 
tartalmaznak  melamint,  forgalomban  tarthatóak.  Az  Európai  Unió  ezt  a  határértéket 
hivatalosan  is  közzétette,  valamint  egyéb  speciális  korlátozásokat  is  bevezetett  a  Kínából 
importált  élelmiszerekre  (2008/798/EK  határozat).  Többek  között  megtiltotta  minden 
gyermeknek szánt tejet tartalmazó élelmiszer importját, fokozott tételes ellenőrzést vezetett be 
a  többi  termékre,  és  a  határértéket  meghaladó  tételek  esetére  kötelezővé  tette  azok 
megsemmisítését. Ezek az intézkedések jelenleg is hatályban vannak, azonban már hónapok 
óta nem fordult  elő,  hogy szennyezett  terméket találtak volna.  Remélhetőleg a tanulságok 
levonásával az ügy lezártnak tekinthető.

1 FDA: Food and Drug Administration, az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala
2 WHO: World Health Organisation, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
3 EFSA: European Food Safety Office, Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal

Epilógus

Hogy melyek  azok  a  tanulságok,  amelyeket  le  kell  vonnunk?  Az  egyik,  hogy az  emberi 
kapzsiság  és  felelőtlenség  még  a  viszonylag  ártalmatlan  anyagokból  is  eddig  nem észlelt 
tömegmérgezést képes elővarázsolni. A másik, hogy egy ilyen esemény mennyire meg tudja 
rázni  egy ország  gazdaságát  és  tekintélyét:  Kínában  a  tejtermékek  és  a  tápszer  forgalma 
radikálisan  csökkent,  és  a  világ  bizalma  megrendült  a  kínai  termékek  biztonságosságát 
illetően.  Ezt  az  illetékes  hatóságok is  felismerték,  akik  bűnügyi  eljárást  folytattak,  és  két 
embert halálra ítéltek, amelyet rövid időn belül végre is hajtottak. Ez a mód különbözik az 
európai gondolkodásmódtól, mint ahogy az is, hogy ugyanazok a hatóságok az eseményt az 
Olimpiai Játékok miatt  hónapokig nem hozták nyilvánosságra Végül a harmadik tanulság, 
hogy mind a nemzeti, mind a nemzetek felett álló élelmiszer-biztonsági szervezet szüntelen 
őrző munkájára nagyobb szükség van, mint valaha.
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The melamin scandal and its consequences

Abstract:  Melamine and cyanuric acid have been prepared 180 years ago, but their industrial importance was 
recognized only from the thirtees of the past century. From this, the melamine production has grown steadily, 
and became one of  the  most  wide-spread  environmental  pollutants.  In  2007-2008 milk,  dairy products  and 
vegetable proteins  were adultered with melamine in  People’s  Republic  of  China.  On this  occasion 300.000 
victims was reported,  six  infants  had  died from kidney stones  and renal  failure,  and further  54.900 babies 
hospitalized. The authors review the current events, chemistry, industrial use and toxicology of melamine and 
cyanuric acid, their mutual role in development of kidney stones, moreover the measures to prevent further mass 
disorders.

Key words: triazines, melamine, cyanuric acids, kidney stones, melamine levels in food, risk assessment of 
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