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Problémafelvetés, előzmények

• Ózonréteg vékonyodása a problémakör fő 
okozója 

• UV-szűrő vegyületek kereskedelmi forgalomban 
(1928)

• Az UV-szűvő vegyületek a szervezetben dúsulásra 
hajlamosak

• Citotoxikusak és genotoxikusak lehetnek

• Ösztorgén-szerű hatások 

• Változásokat okozhatnak az ivarmirigyekben, 
csökkentik a termékenységet és a szaporodást

• Humánbiológiai hatások: 
• Endokrin zavarás

• Nyirokkeringésbe kerülve az agyszövetben is kimutathatók

• Csontritkulás

• Emberi anyatejben 

• Pajzsmirigy hormonok zavarása

• Viselkedési zavarok, alacsony spermaszám



A NAPKRÉMEK HATÁSMECHANIZMUSÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE

• Fizikai szűrők: 
cink-oxid és titán-dioxid 

• Kémiai szűrők:
szintetikus vegyületek, 

szűk hullámhossz-tartományban 
hatásosak. 

• Leggyakoribb UV-szűrő 
vegyületek: (9)(Ö:32)

• Homosalate

• Ethylhexyl triazone

• OCTINOXATE

• Ethylhexyl salicilate

• Bis-ethylhexyloxyphenol
methoxyphenyl triazine

• OCTOCRYLENE

• Titanium dioxide

• Zinc oxide

• AVOBENZONE 

Ballychem.co.uk

Dewolfchem.com

Youtube.com

Avobenzone

Octocrylene

Octinoxate



Az UV-szűrő vegyületek bekerülése a 
környezetbe/
Célkitűzés

• A növekvő infrastrukturális fejlesztések, a sport, szabadidős és rekreációs tevékenységek, fesztiválok

• expozíció időtartama 

• Közvetlenül és közvetve 

• szennyvíziszapban is kimutatható

Playrsclub.com

Célkitűzés: 

• A három kiválasztott UV-szűrő 
célvegyület kimutatható-e a környezeti 
mintákból?

• Hogyan változik a koncentráció az 
évszakok függvényében?

• Milyen élettani hatások figyelhetők 
meg a nagy vízibolhán (Daphnia
magna)?



Cj,rel= Cj,av*α*β*S*A 

Mennyi UV-szűrő oldódhat be a víztestbe?

• Cj,av = átlagos UV-szűrő tartalom a termékekben
• Cj,rel = UV-szűrők felszabadulása egy úszó bőrének a felületéről
• α = az összes fényvédő/cm2 a bőr felszínén
• β = az alkalmazás mértéke
• S = a teljes test fajlagos felülete
• A = százalékos érték, a test hány százaléka borított 

napkrémmel. 

• ~ 300.000 fürdőző/nap főszezonban*
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK)

• Testfelszín: 2 m2, 1,82 m2

• US EPA bőrfelszínre 2 mg/cm2 

• Borítottság: 87%
• KSH nemek megoszlása: 52% férfi, 48% nő
• Leoldódási faktorszám: 34-59% (40 perc, 25-35°C)

~2,5 tonna napkrém oldódhat be a Balaton vizébe naponta

* https://www.hellovidek.hu/utazas/2019/08/09/itt-all-feketen-feheren-ennyien-fulladnak-bele-

evente-a-balatonba



Mintavételi pontok
Referenciapontok:
• Zalalövő
• Zalaegerszeg
• Balatonhídvég

Reprezentatív minták*:
• Zala folyó torkolat
• Keszthely
• Szigliget
• Révfülöp
• Siófok

Népszerű fürdőhelyek:
• Balatonfüred
• Balatonakali
• Balatonfűzfő
• Balatonkenese
• Zamárdi
• Balatonszemes

• Fonyód

• Balatonboglár

• Balatonkeresztúr

*József K., Mária N., Brigitta C., Ilona Sz. K., Andrea K. B., István G. H.,
Delimiting sub-areas in water bodies using multivariate data analysis on the example of Lake Balaton (W Hungary), 2012. Journal of Environmental Management, Vol. 110, pp. 151-158



Analitikai mérési módszer

HPLC-MS

SPE

Mikrohullámú 
extrakció

Liofilizálás

• Jelenleg három célvegyület: avobenzone, octinoxate, octocrylene

• Megfelelő mintaelőkészítést követően víz, üledék és 
biológiai minták vizsgálata is lehetséges

• Intézetben rendelkezésre áll HPLC-MS



Előzetes kísérletek vízi gerinctelen modellállaton
Daphnia magna krónikus 21 napos expozíciója

• Irodalmi adatok alapján ~ 200 ng/L koncentráció vizekben

• 21 napos krónikus kezelés 
mindhárom UV-szűrő 
vegyülettel

• Öt párhuzamos mérés

• Pulzusszám, testméret 
növekedés és peteszám 
meghatározás

• Jelentős eltérések a kezelt és 
kontroll csoportok között

Pulzusszám vizsgálata



Előzetes kísérletek vízi gerinctelen modellállaton
Daphnia magna krónikus 21 napos expozíciója (n=10 egyed/csoport) avobenzonnal

Kontroll

Avobenzone 20 ng/L

Avobenzone 200 ng/L

Avobenzone 1000 ng/L

* a kontroll és a kezelt csoportok közötti szignifikáns eltéréseket jelöli P <0,05 szignifikancia szinten vizsgálva. Az ábrákon található hibasávok az adatsorok szórását jelzik. A 
megfigyelési napokra elvégzett egy-utas ANOVA és a Scheffe post-hoc teszt eredményei azt mutatták, hogy szignifikáns különbség van a kontroll és a kezelt csoportok között. 

Összesített peteszám

• Pulzusszám növekvő tendenciája a koncentráció függvényében

• Gyorsabb a kezelt csoportok növekedése (azonos táplálékmennyiség mellett) a 
kontroll állatok növekedéséhez viszonyítva

• A kezelések hatására megnőtt a petés nőstények száma és a kezelések 
felgyorsították a peték termelődését is.



Jövőbeni feladatok

• Hazánkban is forgalmazott napkrémekben használt leggyakoribb UV-szűrő vegyületek 
kimutatása balatoni mintákból

• Fényvédő vegyületek szezonális tendenciáinak, koncentráció változásának vizsgálata az 
évszakok függvényében

• Ökofiziológiai és környezettoxikológiai vizsgálatok tervezése, kivitelezése (vízi gerinctelen 
modellállatok – nagy mocsári csiga [Lymnaea stagnalis], nagy vízibolha [Daphnia magna]) 
krónikus 21 napos expozíciója környezetileg releváns koncentrációkkal

• A balatoni ökoszisztéma reprezentatív képviselőire gyakorolt negatív hatások 
megfigyelése, egyed, sejt (GST, SOD, CAT, CYP 1,2) és molekuláris szintű változások 
azonosítása. 

• Fizikai UV szűrők (ZnO, TiO2) kvantitatív, kvalitatív meghatározása (TEM-EDS, TXRF, ICP-
MS) képi, szerkezeti és kémiai információ



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


