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Farmaceutyki są identyfikowane w większości 

ścieków na świecie. Niestety oczyszczalnie ścieków 

(OŚ) nie są zaprojektowane do ich usuwania. 

Tymczasem ostatnie dekady badań wykazały, że ten 

ciągły zrzut mikrozanieczyszczeń z naszych 

oczyszczalni może powodować niekorzystny wpływ 

na wrażliwe ekosystemy wodne.

Nawet jeśli zagrożenia dla środowiska nie są w pełni 

znane i nazwane, wiemy że istnieje potrzeba ochrony 

środowiska przed emisjami mikrozanieczyszczeń.

Ważną rolę odgrywa monitorowanie 

mikrozanieczyszczeń, takich jak farmaceutyki, których 

analizy nie są łatwe. 

Dlaczego analizy chemiczne są ważne? 

Ÿ Wpływ mikrozanieczyszczeń na środowisko i

 zdrowie ludzkie jest wciąż nieznany

Ÿ Konieczne i pilne jest zwiększenie monitoringu 

 zawartości farmaceutyków

Ÿ Farmaceutyki w środowisku wodnym występują w 

 zakresach stężeń od niskich do bardzo niskich 

Ÿ Specjalne i staranne procedury analityczne 

 wymagają zaawansowanej wiedzy chemicznej

Niniejsza ulotka przedstawia niektóre procedury 

pobierania próbek i ważne aspekty wykonywania 

analiz chemicznych farmaceutyków.
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Krok 2 - Przygotowanie próbki

Przechowuj próbki w temperaturze 4°C przez maksymalnie 48 

godzin przed wykonaniem analizy. Jeżeli natychmiastowa 

analiza nie jest możliwa, przechowuj próbki w temperaturze -

20°C.

Pamiętaj, że wybór miejsca do przechowywania może

być uwarunkowany w zależności od objętości próbki i typu 

butelki (szkło bursztynowe lub HDPE).

Ogólne kroki procedury ekstrakcji fazy stałej (Solid Phase 

Extraction - SPE) przed ostateczną analizą przedstawiono na 

rysunku poniżej.

Protokół dla procedury SPE

Powtarzalne i czułe analizy pozwalają na:

Ÿ Monitorowanie mikrozaniecyszczeń w różnych 

 odbiornikach

Ÿ  Oszacowanie ładunków mikrozanieczyszczeń 

  wypływających z oczyszczalni ścieków oraz skuteczność  

  ich usuwania przez oczyszczalnie

Ÿ  Określenie priorytetu, które oczyszczalnie wymagają 

  instalacji zaawansowanych technologii oczyszczania.

Ÿ  Pamiętaj:

  „Możesz znaleźć tylko to, czego szukasz”!

Procedura związana z analizą farmaceutyków sklada się z 3 

istotnych kroków:

Krok 1 - Pobieranie próbki

Gdzie:   W przypadku, gdy odbiornikiem OŚ jest rzeka:  

  górny strumień (1), dolny strumień (2), 

  na oczyszczalni ścieków: wlot (3), wylot (4)

Kiedy:   Zima/Lato (różnice sezonowe)

Co:   Wybierz substancje, które będą monitorowane

  zgodnie z listą obserwacyjną UE

Ważne:

1. Użyj próbnika z odpowiedniego materiału, zgodnie z 

 zaleceniami krajowymi,

2. Zastosuj rękawice ochronne,

3. Przepłucz pojemnik 3 razy próbką (strumieniem wody),

4. Przytrzymaj pojemnik blisko dna i zanurz go poniżej

 powierzchni wody,

5. Obróć zanurzony pojemnik zgodnie z prądem 

 wody /strumienia,

6. Napełnij pojemnik próbką,

7. Zamknij wypełniony pojemnik pod wodą i wyjmij go z  

 wody.

1. Umieścić próbkę w 

 pojemniku (a)

2. Dodać mieszaninę wzorców 

 wewnętrznych (a)

3. Zadozować próbkę do  

 kolumienki SPE (b)

4. Wysuszyć fazę stałą (b)

5. Wypłukać anality 

 (farmaceutyki) (c)

6. Zmniejszyć objętość eluatu

7. Przeprowadzić analizę  

 (LC MS/MS)

a)

b)

c)

Krok 3 - Analiza końcowa 

Próbki należy przesłać w trybie pilnym do laboratorium w 

celu dokonania dalszej analizy, najczęściej przy użyciu 

techniki SPE-LC-MS/MS lub SPE-GC-MS/MS. Różne 

laboratoria stosują nieco inne metody, jednak efekt (wyniki) 

powinien oczywiście być taki sam. 

Techniki chromatograficzne LC i GC umożliwiają oddzielenie 

analitów przed ich ostateczną analizą i detekcją w 

spektrometrze mas (MS/MS). 
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