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Bevezetés -  Biszfenol-A 

    Mesterséges, ösztrogén hatású vegyület; széleskörű ipari  

felhasználással 
Számos műanyag 

összetevője:  

•polikarbonát műanyag 

•epoxi-gyanták   

•PVC 

•poliuretánok 

•tetrabróm-BPA lánggátló 

4,4-dihidroxi-2,2-difenilpropán  

Fenol és aceton kondenzációjával állítják elő: 

Környezetünkben szinte mindenütt előfordul, 

levegőben, vízben, szennyvíztisztítókban, 

talajban, a polikarbonát műanyag és 

epoxigyanták bomlástermékeként   



Célkitűzés 

A nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján 

megvizsgálom: 

 A BPA hatása az emberi szervezetre 

 Lehetőségek a szervezetbe való bejutására 

 Hogyan tudjuk elkerülni? 



A biszfenol-A hatása az emberi szervezetre 

• 3. kategóriájú reprodukciós toxicitású anyag (Országos Kémiai 

Biztonsági Intézet) 

• Ösztrogénhez hasonló → hormonrendszer működésének megzavarása 

• Mutagén, karcinogén (prosztata- és mellrák)  

• Szívbetegség, cukorbetegség, asztma, pajzsmirigy működési és 

hormonális zavarok, korai serdülés, meddőség, születési és agyi 

fejlődési rendellenességek, viselkedési zavarok, elhízás 

• Kisgyermekek és a magzatok számára kis koncentrációban is nagy 

kockázat 



A biszfenol-A bekerülése az emberi szervezetbe  

BPA tartalmú személyes használati tárgyak:  

• szemüveglencsék 

• orvosi eszközök (katéter, kanül, fogtömés) 

• tinták 

• cumisüvegek 

• gyerekjátékok  

• élelmiszer csomagolóanyagok 

• az ételek elkészítéséhez alkalmazott edények, eszközök  



A BPA kioldódásának mértéke függ: 

• az érintkezés időtartalmától 

• pH növekedésével nő a kioldódás mértéke 

• a hőmérséklet emelkedésével nő →  

 ne tároljunk meleg ételt BPA-t tartalmazó edényekben!  

 ne melegítsünk ételt konzervdobozokban! 

• a mikrohullámú és az UV sugárzás elősegítheti a kioldódást  



• HPLC 

• GC 

Extrakció 

Dúsítás 

GC-MS 

Minta előkészítés • Aprítás 

• Homogenizálás 

• Szárítás vagy liofilizálás 

Meghatározás 

• Folyadék-folyadék extrakció 

• Mikrohullámmal támogatott extrakció 

• Nyomás alatt végzett folyadék extrakció  

• Szuperkritikus fluid extrakció 

• Szilárdfázisú extrakció (SPE) 

• Szilárdfázisú mikroextrakció (SPME) 

• Keverőbabás extrakció (SBSE) 

Detektorok: fluoreszcens, elektrokémiai, MS 

     Meghatározás 
(A. Ballesteros Gómez A. 2009)  



Néhány példa a meghatározásokra - konzerv 

• Konzervdobozos állateledel – Kang, J. H. 2002: 
BPA extrakciója acetonitrillel → extraktum zsírtartalmának 
eltávolítása hexánnal → Extraktum tisztítása SPE módszerrel 

     HPLC meghatározás → ételkonzervben 11-206 ng/g BPA; DL: 2 ng/g 

     kiürített konzervdobozba desztvíz 121°C 30 perc  31 ng/ml BPA! 

• Ételkonzervekben - Leepipatpiboon N. 2005:  

     BPA-diglicid-éter (BADGE) BpF-diglicid-éter (BFGDE) és 
származékaik meghatározása  

     Pl.: Hal: Aprított, homogenizált minta  → extrakció terc-metil-butil-
éterrel → bepárlás  → extrakció metanollal 
gyümölcskonzerv: Aprított, homogenizált minta → extrakció 
acetonitrillel → bepárlás → visszaoldás metanollal 
RP-HPLC, gradiens üzemmód, CH3OH:H2O elegy mozgófázis, 
fluoreszcenciás detektálással. DL: 5 ppb 



Néhány példa a meghatározásokra – 

csecsemőtápszer, tej 

• Por alakú csecsemőtápszer és fölözött tejből készült tejpor - 

Ferrer E. (2011) 

Nagynyomású folyadék extrakció: etil acetát oldószerrel, fordított 

fázisú szilika állófázissal, 70 °C, 3 ciklus 

LC-MS-MS, mozgófázis: 5% víz+ 95% ACN vagy MeOH 

Szennyezett minták BPA koncentrációja 0,07 és 1,29 mg/kg volt  

• Tej minták és csecsemőtápszerek BPA tartalmának 

meghatározása - Molina-Garcia L. (2012)  

A fehérjék denaturálása triklórecetsavval (ráz 30 s-ig)→ SPE (leold 

80 % MeOH-l) → bepárol felvesz → NaAc/HAc (pH 6,0)→ 

Spektrofluorimetriás mérés.   

A tejből ill. tápszerből BPA kimutatható volt 14-ből öt esetben, 

koncentrációja 0,37 és 6,13 g/kg tatományba esett. (EU határérték: 

0,6 mg/kg) 



Néhány példa a meghatározásokra – kioldódási 

vizsgálatok csomagolóanyagokból 

• Élelmiszer csomagolóanyagokból az élelmiszerbe migráló BPA 

- Fasano E. (2012).  

Kétféle migrációs vizsgálati módszert alkalmaztak – 40 °C, 10 nap 

ill. ultrahangos (10/2011 EU direktíva) 

Modellanyagként ételutánzókat használtak: desztillált viz, 3%-os 

ecetsavoldat és 15%-os etanol 

SPE elválasztást követően GC-MS analízissel mérték az ételutánzó 

oldatokat.   

Valamennyi vizsgált csomagolóanyagra a mért értékek a 

határértékek alatt voltak 



Néhány példa a meghatározásokra – 

különböző élelmiszerek 

• 4 Svéd város élelmiszerpiacról származó termékek BPA 

tartalma - Gyllenhammar I. (2012) 

12 féle ételcsoport vizsgálata: hús, hal, tojás, zöldség, zsiradék, 

gyümölcs, burgonya, cukor és édesség, üdítő, jégkrém, stb.  

A halak, húsok, burgonya és a tejtermékekben a BPA a 

meghatározási határ felett volt 

 A BPA napi bevitel 3,9 g/kg volt  az élelmiszerrel a BPA bevitel 

jelentős 

A vérszérumban a vizsgált személyek 25%-ban észleltek a 

meghatározásnál magasabb koncentrációt 



Néhány példa a meghatározásokra – emberi 

szövetek, vizelet 

• Német gyerekek vizeletében végeztek különböző ftalátok és BPA 
meghatározást - Becker K. (2009) 

•  Az 599 minta, a meghatározás enzimatikus hidrolízissel, majd GC-
MS/MS analízissel történt 

• Szinte valamennyi vizsgált vegyület kimutatható volt az összes 
vizeletmintában. 

•  A felnőttekhez viszonyítva a gyerekeknél 3-5-szörös értékek voltak 
mérhetőek 

• A BPA átlagos koncentrációja a vizeletben 2,7 g/l. 



Összefoglalás 

• A BpA környezetünkben szinte mindenhol megtalálható, mutagén, 
karcinogén  

• Tartalmazzák élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő eszközök, 
edények védőbevonatai is 

• A szakirodalom áttekintése alapján elmondható, hogy a szervezetbe 
bekerülő BPA valóságos veszélyt jelent az emberek számára. 

• Emiatt hatósági intézkedések történtek a BPA-tartalmú üvegek, 
játékok, eszközök betiltására 

• A felnőtt lakosság számára is javasolható, hogy kerüljék a BPA-
tartalmú eszközök gyakori használatát.  

• Kísérletek folynak a kőolaj alapanyagú epoxigyanták más 
anyagokkal való helyettesítésére. 



Köszönöm a figyelmet! 


