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BEVEZETÉS 

 

 

 Aceton és fenol reakciójával lehet előállítani.  

 A BPA-t elsősorban polikarbonát műanyagok 

előállításához használják, a polikarbonátok nagyfokú 

törés- és hőellenálló képességéhez járul hozzá. 

 Mindenhol jelen van a környezetben. 

 Probléma: Különféle tüneteket és betegségeket hoztak 

összefüggésbe a BPA-val. 

Biszfenol A 

(BPA)  

IUPAC  név: 

4,4'-(propán-2,2-dil)difenol 

Forrás: GEENS T. et al. 2012  



BPA-T TARTALMAZÓ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

 POLIKARBONÁTOK: palack és csomagolóanyag, 

építészet, háztartási cikkek, elektromos és 

elektronikai cikkek, sport és ipari 

védőfelszerelések 

 POLISZULFONOK: élelmiszer, egészségügy, 

vízvezetékrendszer 

 EPOXIGYANTÁK: védőbevonatok, konzervek 

 



ÉLELMISZER, MINT EXPOZÍCIÓS FORRÁS 

 Az ember BPA felvételének a környezet is lehet 
forrása, de elsődleges forrása mégis az 
élelmiszerek fogyasztása: 

 Tengeri élelmiszerek (halakban és tenger 
gyümölcseiben mért BPA koncentráció:  
13-213 ng/g) 

 Konzerv ételek (max. 842 ng/g) 

 Fémdobozos italok (max. 8 ng/g) 

 A kioldódást számos tényező befolyásolja. 



VIZES KÖRNYEZETEK BPA SZENNYEZETTSÉGE 



LEVEGŐ ÉS TALAJ, MINT EXPOZÍCIÓS FORRÁS 

 Felezési ideje a levegőben 0,74-7,4 óra, ami 
elég hosszú ahhoz, hogy nagy távolságokat 
tegyen meg. 

 A levegő BPA koncentrációja 0,02-208 ng/m3. 

 A talaj BPA szennyezettsége korrelál a 
népsűrűség növekedésével, mind a háztartási, 
mind az ipari hulladék termelésének 
mennyiségével. Az emberi hulladék a talaj BPA 
tartalmának fő forrása. 

 

 



EMBERRE GYAKOROLT HATÁSA 

A környezetvédelmi 

szempontból releváns BPA 

koncentráció:  

50 μg/testtömeg kg/nap. 

Az emberre nézve 0,1-10 μM 

koncentráció gyakorol 

ösztrogén és mutagén hatást, 

míg az élő szervezetekre már 

0,04-0,4 μM koncentráció is 

akut toxikus hatást vált ki.  

 
Forrás: VANDENBERG L. N. et al. 2013  



ÉLŐVILÁGRA GYAKOROLT HATÁSA 

 Növények: a BPA hatására csökken a klorofill-tartalom, 
gátolja a fotoszintézist és ezáltal a növény növekedését és 
fejlődését is. 

 Vizsgálatok azt jelzik, hogy a környezetvédelmi szempontból 
releváns érték a vadon élő állatokra már káros hatással 
lehet.  

 Gerinctelenek: fejlődési zavarok, reprodukciós problémák, 
feminizációs folyamatok, vizsgált egyedek és utódjaik 
mortalitása. 

 Halak: rontja a reprodukciós képességét, morfológiai 
változásokat okoz, ödémát idéz elő, az ivarmirigyek 
strukturális elváltozásaihoz vezet, gátolja a csontok és az 
agy fejlődését. 

 



ÉLŐVILÁGRA GYAKOROLT HATÁSA 

 Kétéltűek: valamely faj a BPA expozíciójára 
érzékeny és szervezetében problémákat okoz(pl. 
gátolja a spontán átalakulást ), míg más fajok 
ellenállóak a szennyezéssel szemben. 

 Hüllők : nemváltási folyamatokat is eredményezhet  

 Madarak:  tojások mortalitása, feminizációs 
folyamatok, nemi fejlődési rendellenességek  

 Emlősök: elhízás, terhességi komplikációk, korai 
nemi érés és a nemi szervek fejlődésének 
rendellenességei      



A SZENNYEZÉS KIMUTATÁSA  

Összetett 
elválasztástechnikai 
módszerek : 

 HPLC - nagy 
teljesítményű 
folyadék-
kromatográfia  

 LC – Folyadék-
kromatográfia  

 GC-MS - 
Gázkromatográfia-
tömeg-spektroszkópia  

Kimutatás aptamerek segítségével  

Forrás: MEI Z. et al. 2013  



A SZENNYEZÉS KÁRMENTESÍTÉSE  

 Kémiai eljárás: oxidációs reakciók, mint pl.  

fotolízis, a fotokatalízis, az ozonizálás és ezek 

kombinációja.  

Az ózonnal való lebontás hatásfoka 70-100% 

 Biológiai eljárás :baktériumok, gombák és 

algák segítségével.  

 Hatásfokuk elérheti a 90%-ot is.  

  

 



A SZENNYEZÉS KÁRMENTESÍTÉSE BAKTÉRIUMMAL  

 Baktériumokkal: aerob körülmények között 

 Streptomyces, Bacillus 

Ezek 1 mg/L BPA 90%-át bontják le 4 nap alatt. 

 Sphingomonas 10 g/L BPA-t bont 4 nap alatt. 

Sphingomonas sp. és Pseudomonas sp. fajok 

együttes alkalmazása esetén 100 mg/L 

távolítható el 7 nap alatt.  

 A lebomlás során CO2 és biomassza keletkezik. 

 



A SZENNYEZÉS KÁRMENTESÍTÉSE GOMBÁVAL ÉS ALGÁVAL 

 Lebontás gombákkal: 

 Irpex lacteus: 99,4%-ban tud lebontani 50 mg/L BPA-t 3 
óra alatt és 12 óra alatt 100%-át 
- A visszamaradó szerves szén a lejátszódó a reakció 
során teljesen elbomlik.  
 

 Lebontás algákkal:  

 Fotoautotróf vízi szervezetekkel való eltávolítás, mint pl. 
zöld alga (Monoraphidium braunii) és a tengeri 
kovamoszat (Bacillariophyceae), mg/L-es nagyságrendű 
szennyezés esetén annak 35-48%-át is képesek 
eltávolítani. 



MEGELŐZÉS  

 A 0–3 év közötti gyermekeknek szánt BPA-t tartalmazó 
műanyagok és műanyag tárgyak gyártásának és 
forgalomba hozatalának TILTÁSA. 

 2008: Kanada, USA 

 2011: EU 

 A BPA bevitel csökkenthető a polikarbonát alapú 
edények és palackok használatának csökkentésével. 

 A műanyag bevonatú konzervek fogyasztásának 
mérséklésével.  

 Konzerv ételek esetén pedig az üveges termékek 
előnyben részesítése segíthet a BPA elkerülésében.   

 



ÖSSZEFOGLALÁS  

 A BPA ipari vegyszerként való nagymértékű alkalmazása 
miatt a legtöbb környezeti elemben kimutatható.  

 Az emberre és az élővilágra nézve is veszélyt jelent, 
mivel már kis koncentrációban is kifejti káros hatását.  

 Az állatokra nézve a legtöbb esetben a reprodukció 
csökkenését és fejlődési rendellenességeket okoz. 

 Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal szerint a 
jelenlegi BPA bevitel mellett sem a gyerekek, sem a 
felnőttek egészsége nincs veszélyeztetve, de 
elővigyázatosságból érdemes figyelni a BPA bevitelének 
csökkentésére.  



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

 

Forrás: http://www.lawyersandsettlements.com 


