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Wzrost zaludnienia a produkcja chemiczna
ogólnoświatowa produkcja substancji i odczynników chemicznych
wzrost zaludnienia
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Założenia:
-produkcja wyrobów chemicznych wzrasta o 3% w skali roku
-zaludnienie globu wzrasta  tempie 0.77% / rok
Źródło: OECD Raport, 2001
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Wytwarzanie odpadów w przemyśle chemicznym

Współczynnik E: masa odpadów powstająca przy 
produkcji danego odczynnika czy też
wyrobu (kg/kg)

25     10010 - 103farmaceutyki

5      50 102 - 104wyroby chemiczne 
specjalnego przeznaczenia

< 1      5< 104 - 106wyroby chemiczne

Współczynnik EProdukcja w skali 
globalnej (tony)

Rodzaj produktu
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Klasyfikacja zanieczyszczeń środowiska

...........

............

.......

.......

Dioksyny 
(PCDD+PCDF)

Polichlorowane 
bifenyle

Kompleksy metali

Alkilofenole

Estrogeny

Pestycydy 
chloroorganiczne

Fitoestrogeny

Bisfenol A

Pochodne ftalanów

Surfuktanty niejonowe i 
produkty ich rozkładu i 

metabolizmu

Środki higieny
osobistej

Syntetyczne związki
zapachowe

Zanieczyszczenia środowiska

Związki podlegające 
uregulowaniom prawnym

Związki nie podlegające uregulowaniom 
prawnym

Wielopierścieniowe
węglowodory 
aromatyczne

Związki wywołujące
zakłócenia równowagi

hormonalnej w organizmach żywych 
(związki endokrynne)

Bromowane 
opóźniacze zapłonu

Pozostałości 
farmaceutyków
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Chemia środowiska 
(chemoróżnorodność)

14-15.10.2010, Warszawa 6

Domena chemicznej niewiadomej

WZROST RÓŻNORODNOŚCI CHEMICZNEJ W ZAKRESIE NISKICH STĘŻEŃ

Ch.G. Daughton, Renewable Res. J., 23, 6-22 (2005)
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Cele i zadania analityki i monitoringu środowiska

Identyfikacja źródeł i oszacowanie wielkości       
i zasięgu oddziaływania emisji,
Oszacowanie poziomu imisji,
Badania losu środowiskowego ksenobiotyków,
Ocena skuteczności zabiegów 
sozotechnicznych,
Ocena toksyczności i ekotoksyczności
zanieczyszczeń,
Badania procesów bioakumulacji 
zanieczyszczeń przez organizmy żywe.

14-15.10.2010, Warszawa 8

Występowanie i poziomy stężeń poszczególnych analitów
Konwencje
Dyrektywy
Badania porównawcze

Badanie losu środowiskowego ksenobiotyków
Względy naukowe
Wzrost świadomości o stanie środowiska
Lepsze poznanie rozkładu ksenobiotyków w poszczególnych   
elementach środowiska

Monitoring tendencji przestrzennych i czasowych stężeń
poszczególnych zanieczyszczeń
Zapewnienie danych wyjściowych i weryfikacja efektów 
modelowania procesów środowiskowych

Wzrost świadomości o stanie środowiska
Lepsze poznanie rozkładu ksenobiotyków w poszczególnych 
elementach środowiska
Oszacowanie efektywności pomiarów

Zapewnienie danych wyjściowych dla procesów decyzyjnych
Zapewnienie danych wyjściowych do analizy kosztów i strat
Ocena skuteczności zabiegów sozotechnicznych

Obszar wykorzystania informacji o stanie środowiska
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Wyzwania związane z analityką i monitoringiem 
zanieczyszczenia środowiska 

występowanie zanieczyszczeń w poszczególnych  
elementach środowiska w postaci złożonych mieszanin;

brak możliwości oceny potencjalnego wpływu złożonej 
mieszaniny na środowisko ze względu na różnorodność
strukturalną i możliwe interakcje;

dążność do uzyskania informacji o oddziaływaniu 
złożonej mieszaniny na środowisko (np. w wyniku 
zastosowania biotestów ang. bioassay);

konieczność określenia specyficznych mechanizmów 
wywoływania efektów toksycznych

zakłócenie równowagi hormonalnej
immunotoksyczność
neurotoksyczność
toksyczność „dioksynopodobna”

14-15.10.2010, Warszawa 10

Chemia  
środowiska

analityka 
i monitoring 
środowiska

Ocena i analiza 
danych o stanie 
środowiska

Zarządzanie 
i polityka 

środowiskowa

Ocena 
zagrożenia 

środowiskowego

Ekotoksykologia

Ocena 
zagrożenia 
chwilowego 

i zagrożenie dla  
człowieka

WIEDZA 
O ŚRODOWISKU

Zamknięty system
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Rozwój analityki środowiskowej 

agfgpgngμgmg

200520001990198019701960

Jakie informacje są potrzebne?

Przykład:
-stężenie ksenobiotyku w atmosferze: 1 pg/m3

-objętość atmosfery: 3 x 1018 m3

-całkowita ilość ksenobiotyku: 3000 kg

Na poziomie attogramów dany analit można wykryć w każdej próbce

CZY TAKA INFORMACJA JEST ISTOTNA Z PUNKTU 
WIDZENIA ŚRODOWISKA I/LUB EKOTOKSYKOLOGII ???

14-15.10.2010, Warszawa 12

POZOSTAŁOŚCI FARMACEUTYKÓW 
(Pharmaceutical residue)

Myśl przewodnia

„Pollution from pharmaceuticals in surface and 
groundwater is becoming recognized as an 

environmental concern in many countries leading to 
the area of study labelled PIE”

PHARMACEUTICALS IN THE ENVIRONMENT
S.K. Khetan, T.J. Collins, Chem. Rev., 

107, 2319-2364 (2007)
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Pozostałości farmaceutyków w środowisku

PIEPharmaceutical in the Environment

API’sActive Pharmaceutical Ingredients

NSAID’sNon steroidal Anti-inflammatory Drugs

EDC’sEndocrine Disrupting Compounds

PPCP’sPharmaceutical and Personal Care Products

PP’sPharmaceutical Products

14-15.10.2010, Warszawa 14

Pozostałości farmaceutyków w środowisku 
– kamienie milowe

Oznaczanie pozostałości farmaceutyków próbkach stałych (HiszpaniaHiszpania)2005

Opracowanie odpowiednich modeli matematycznych do przewidywania 
stężenia i losu poszczególnych farmaceutyków w środowisku (BelgiaBelgia) 

2003

Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w wodach pitnych (NiemcyNiemcy)2001-2002

Pierwsza metodyka jednoczesnego oznaczania pozostałości wielu 
farmaceutyków w próbkach środowiskowych (DaniaDania)

2002

Opracowanie metodyki analitycznej umożliwiającej stwierdzenie 
obecności estrogenów w wodach powierzchniowych (USAUSA)

1999

Oznaczanie związków z grupy antybiotyków w różnych próbkach wody 
(NiemcyNiemcy)

1998

Monitorowanie wód rzecznych i ścieków w Niemczech na obecność
pozostałości farmaceutyków (NiemcyNiemcy)

1998

Badania dotyczące toksyczności antybiotyków w środowisku wodnym          
(DaniaDania)

1997

Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w ściekach szpitalnych (NiemcyNiemcy)1997

Stwierdzenie obecności oraz ilościowe oznaczenie kwasu klofibrowego w 
próbkach środowiskowych (USA)

1981
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Zużycie, emisja do środowiska oraz stężenie antybiotyków 
w poszczególnych elementach środowiska w różnych regionach 

geograficznych świata

? brak danych lub dane charakteryzują się niska jakością

R. Alexy, K. Kummerer, Antibiotics for Human Use W: Organic Pollutants in the Water Cycle, 
(red: T. Reemtsma and M. Jekel), Wiley- VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2006, 65-86

0,731,9?70?17?4,560?USA

0,11-0,854,48,3?203,940,9Holandia

0,20,57?20-40?4,7534,2Szwajcaria

0,250,85??4,88283Włochy

1,7620-40?254,95412Niemcy

?5???7,440Dania

0,87?????Kanada

??20-30??4,738Austria

????22,48637Wspólnota 
Europejska ze 
Szwajcarią

?????100 000-2000 
000?

Świat (skala 
globalna)

Stężenie w 
wodach 

powierzchnio-
wych do 
[μg /l1]

Stężenie w 
ściekach do 

[μg /l]

Przetermino-
wane

(niewykorzy-
stane leki)

[%]

Zużycie w 
szpitalach 

[%]

Całkowita 
ilość

wykorzysty-
wana w 

medycynie 
ludzkiej 

[g na osobę]

Całkowita 
ilość

wykorzysty-
wana w 

medycynie 
(ludzkiej) 
[tony /rok]

Region/ kraj
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Źródła emisji farmaceutyków do środowiska

Produkcja odpowiednich preparatów i 
oddziaływanie na środowisko zakładów 
przemysłu farmaceutycznego i weterynaryjnego,
Zrzucanie do środowiska dużej ilości 
przeterminowanych środków (bez ich utylizacji) 
zarówno z gospodarstw domowych (na małą
skalę), jak i ściekami i odpadami szpitalnymi (na 
znacznie większą skalę),
Wydalanie pozostałości leków i ich metabolitów 
przez ludzi zwierzęta.
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Liczba opakowań leków rocznie kupowanych 
przez statystycznego mieszkańca

1. Francja, 2. Polska 3. Niemcy, 4. USA, 5. Japonia

32

22 20

7

29

1 2 3 4 5
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Wybrane grupy farmaceutyków i ich wskaźniki 
ryzyka środowiskowego

Często stosowany lek bez receptyLoratadyna, CymetydynaLeki przeciwhistaminowe

Przedmiot testów toksyczności
Zakrojone na szeroką skalę badania 
Właściwości toksyczne
Często wykrywane

Fluoksetyna, Risperidon
Tabletki antykoncepcyjne
17 α-etinyloestradiol

Leki przeciwdepresyjne
Hormony

Długoterminowe stosowanie
Często wykrywane

Statyny (np.. Atorvastin, Klofibrat) Leki hipolipemizujące

Duże ilości: wykrywane w środowisku
Duże ilości
Długoterminowe stosowanie 
Trwałe

Propanolol, metoprolol
Karbamazepina, fenobarbital

Beta blokery i leki 
przeciwpadaczkowe

Duże ilości
Wykrywane w środowisku
Dotyczy toksyczności i oporu 
antybakteryjnego

Penicylina, sulfametoksazolAntybiotyki

Bardzo często stosowane : wykrywane w 
środowisku

Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(NSLPZ np.. Ibuprofen): inne leki 
przeciwbólowe (np.. Acetaminofen)

Leki przeciwbólowe

Wskaźnik ryzykaPrzykładyLek

S. K. Kethan, T. J. Collins, Chem. Rev., 107, 2319-2364 (2007)
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Przykłady substancji farmaceutycznych 
wykrywanych w ściekach

Sulfametoksazol, trimetoprim, klarytromycyna

Roksyromycyna, erytromycyna

Diklofenak, ibuprofen, naproksen, ketoprofen

Bezafibrat, gemfibrozil, kwas klofibrowy

Estron, 17b-estradiol, 17a-etynyloestradiol

Carbmazepina, primidon

Metaprolol, propranolol

Lopromid, lopamidol, diatrizoat

Diazepam

Antybiotyki

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

(NLPZ)

Regulatory tłuszczu

Estrogeny

Leki przeciwdrgawkowe

Beta-blokery

Środki cieniujące

Leki uspakajające

Przykładowe substancjeZastosowanie

14-15.10.2010, Warszawa 20

Wybrane związki włączone do listy substancji 
priorytetowych (Holandia)

0.76
0.52

0.13
1.00
1.6

0.12
0.15

0.06
0.33
0.97

+++
+++

+++
+++
+++

Ibuprofen
Anhydro-
erytromecyna

Sulfometoksazol
Karbamazepina 
Sotalol

Substancje 
medyczne

< 0.01
4.09
0.01

n.d
0.04
0.00

+
++
++

17 α-ethinyl estradiol
Bisfenol A
Estron

Związki 
endokrynnie 
czynne

Max [µg •l-1]Min [µg •l-1]

StężenieObecność w 
wodach 

odpływowych z 
oczyszczalni 

ścieków (WWTP)

Związki

n.d nie wykryto
+ wykryto od 5% do 50% w badanych próbek z oczyszczalni ścieków
++ wykryto od 50% do 95% w badanych próbek z oczyszczalni ścieków
+++ wykryto więcej niż 95% badanych próbek z oczyszczalni ścieków

P. De Jong, J. F. Kramer, W. F. Slotema, K. A. Third, STOWA REPORT 2005-34, 
ISBN 90.5773.316.1
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Skuteczność usuwania farmaceutyków
w procesach oczyszczania ścieków

*****************Środki uspakajające

*******************Środki cieniujące

*****************bd**Beta-blokery

**************bu**Leki przeciwdrgawkowe

**********************Estrogeny

**********************Regulatory tłuszczu

******DCL

********NPX, IBP ************

********NLPZ*

**********************Antybiotyki

TiO2/ 
H2O2

O
dczynnik 
Fentona

O3 / 
H2O2

UV/ O3
(lub H2O2)

MBRSBR

K
onw

encjonale
oczyszczanie 
ścieków

Zaawansowane procesy utleniania

O
zonow

anie

Osad czynny
Technologie oczyszczania ściekówFarmaceutki

Stopień usuwania ze ścieków:
* <39%
** < 40-79%
*** >80%

bu – nie stwierdzono usunięcia ze ścieków
bd – brak danych
SBR – Reaktor Sekwencyjny (Sequencing Batch Reactor)
MBR – Membranowy Reaktor Biologiczny (Membrane Biological Reactor)

14-15.10.2010, Warszawa 22

Źródła emisji i los środowiskowy związków
o znaczeniu farmaceutycznym

Degradacja chemiczna 
i biologiczna

STOSOWANIE SKŁADOWANIE

metabolizm

TOALETA

Wykorzystanie przez człowieka

FARMY HODOWLANE

metabolizm Ścieki/ gromadzenie 
i rozprowadzanie 

nawozu i gnojowicy

GLEBA

GOSPODARSTWA WIEJSKIE

WODY 
POWIERZCHNIOWE

Degradacja 
chemiczna

i biologiczna

OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKOW

Wody 
powierzchniowe

Oczyszczalnia 
odcieków

Składowiska 
odpadów

ODPADY Z GOSPODARSTW 
DOMOWYCHAPTEKI

Pojemniki/ 
Toalety

A. Nikolaou, S. Meric, D. Fatta, Anal. Bioanal. Chem., 387, 1225 (2007)
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Los zanieczyszczeń w ekosystemie wodnym

plankton

zanieczyszczenia organiczne

STREFA 
FOTOTROPOWA
(degradacja 
wspomagana przez 
promieniowanie UV)

małe ryby

duże ryby
pobieranie 
bezpośrednie

adsorpcja na powierzchni 
cząstek materii zawieszonej

osadzanie (sedymentacja)
i ponowne uruchamianie 
zanieczyszczeń
związanych z materią
stałą

biowzbogacanie
w łańcuchu pokarmowym

E. Rosenberg, Analytical techniques for the determination of organic and metal-organic analytes. In: 
Analytical measurements in aquatic ecosystem (eds. J. Namiesnik, P. Szefer) CRC Press, 2009

14-15.10.2010, Warszawa 24

Wykorzystanie różnych technik przygotowania próbek w procedurach 
oznaczania związków organicznych w próbkach wody

E. Rosenberg, Analytical techniques for the determination of organic and metal-organic analytes. In: Analytical
measurements in aquatic ecosystem (eds. J. Namiesnik, P. Szefer) CRC Press, 2009

• ekstrakcja membranowa strumieniem  
gazu płuczącego

• ekstrakcja membranowa z fazy 
nadpowierzchniowej z zatrzymaniem 
analitów na złożu sorbenta (HS-MESI)

• ekstrakcja z fazy nadpowierzchniowej do 
dozownika membranowego   
spektrometru   mas (HS-MIMS)

• ekstrakcja z fazy nadpowierzchniowej
w układzie dynamicznym (HS-SPDE)

• SLM  
• MMLLE     
• PME
• MASE    
• MESI        
• MIMS
• HF-LPME
• LGLME

membrana

• wymywanie za pomocą strumienia gazu 
z jednoczesnym wychwytywaniem na 
złożu sorbenta

• rozpylenie próbki i zatrzymanie analitów 
na złożu sorbenta

• mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej nad  
powierzchnią próbki (HS-SPME)

• mikroekstrakcja z fazy nadpowierzchniowej 
za pomocą ruchomego elementu 
sorpcyjnego (HS-SBSE)

• ekstrakcja do fazy stałej (SPE)
• mikroekstrakcja do fazy   

stacjonarnej (SPME) 
• ekstrakcja za pomocą

ruchomego elementu 
sorpcyjnego (SBSE)

• INCAT/OTT/in-tube-SPME
• SPDE

sorbent 
/faza stała

• analiza fazy nadpowierzchniowej nad  
niewielką ilością rozpuszczalnika (HS-SME):

- mikroekstrakcja do pojedynczej kropli 
z fazy nadrozpuszczalnikowej (HS-SDME)

- analiza fazy nadpowierzchniowej nad   
niewielką ilością rozpuszczalnika 

(HS-LPME)

• ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE)
• destylacja z parą wodną

/ekstrakcja (SDE)
• mikroekstrakcja za pomocą

rozpuszczalnika (SME)
- SDME
- LPME
- DLLME

rozpuszczalnik

wypłukiwanie za pomocą strumienia gazu 
i zatrzymanie w pułapce kriogenicznej

technika 
kriogeniczna

analiza fazy nadpowierzchniowej w 
układzie dynamicznym (PT, CLSA)

analiza fazy nadpowierzchniowej w układzie 
statycznym z wykorzystaniem strzykawki (SHS)

bezpośrednie dozowanie próbki 
wody DAI

brak

Faza ekstrakcyjna

Skład matrycy próbki
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Wykorzystanie różnych technik rozdzielania i detekcji w analityce 
związków organicznych w próbkach wody

E. Rosenberg, Analytical techniques for the determination of organic and metal-organic analytes. 
In: Analytical measurements in aquatic ecosystem (eds. J. Namiesnik, P. Szefer) CRC Press, 2009

14-15.10.2010, Warszawa 26

Procedury analityczne przeznaczone 
do oznaczania pozostałości farmaceutyków

POBIERANIE 
I PRZECHOWYWANIE 

PRÓBEK

Reprezentatywność
Zanieczyszczenie próbki

Przechowywanie
Konserwacja próbek

Zmiany w składzie próbek
Straty analitów

OBRÓBKA PROBEK

Odzysk analitów

Degradacja analitów

Oczyszczanie ekstraktów

OZNACZANIE

Rozdzielanie analitów
Identyfikacja

Detekcja

Etapy procedury                  Problem do rozwiązania
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Przygotowanie próbek do analizy 
chromatograficznej 

Matryca

Anality

Nielotne

Średniolotne

Lotne

Stała Półciekła Ciekła

EKSTRAKCJA ZA POMOCĄ ROZPUSZCZALNIKA

EKSTRAKCJA ZA POMOCĄ
PŁYNU W STANIE 
NADKRYTYCZNYM

EKSTRAKCJA DO FAZY 
STAŁEJ

EKSTRAKCJA ZA POMOCĄ STRUMIENIA GAZU 
(PT, CLSA, HS)

14-15.10.2010, Warszawa 28

Zakres zastosowań różnych typów połączeń
stosowanych w technice HPLC-MS

1000

10000

100000

M
as

a
cz
ąs

te
cz

ko
w

a
an

al
itu

Polarność analitu

niepolarne bardzo polarne

APCI

ESI

FABTERMOROZPYLANIE

PBI

G
C

/M
S

1000

10000

100000

M
as

a
cz
ąs

te
cz

ko
w

a

analitu

niepolarne bardzo polarne

APCI

ESI (elektrojonizacja)

FABTERMOROZPYLANIE

PBI

G
C

/M
S

APCI – Atmospheric Pressure Chemical Ionization
ESI – Electrocpray Ionization
PBI – Particle Beam Interface
FAB – Fast Atomic Bombarding
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Badania własne

W Katedrze Chemii Analitycznej 
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

od kilku już lat prowadzone są prace 
ukierunkowane na:

OPRACOWANIE NOWYCH PROCEDUR 
PRZEZNACZONYCH DO OZNACZANIA 

ZWIĄZKÓW AKTYWNIE 
BIOLOGICZNYCH                          

W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH

14-15.10.2010, Warszawa 30

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ)

N
H

Cl

Cl

HOOC

DiklofenakF OH

COOHF

O
CH3

COOH

CH3

CH3

CH3

COOH

CH3

O
CH3

COOH

CH3

N
CH3 O

OH

O

Diflunisal

Fenoprofen

Ibuprofen

Naproxen
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Zastosowanie technik chromatograficznych

Czas

ttrri+1i+1

ttrrii

ttrri+2i+2
In

te
ns

yw
no
ść

sy
gn

ał
u

Identyfikacja odbywa się na podstawie czasu retencji.
ALE TO JUŻ DZISIAJ NIE WYSTARCZY!

14-15.10.2010, Warszawa 32

Problem  1 – nakładanie się pików

Rozwiązanie
Powtórzyć analizę przy użyciu kolumny z innym 
typem wypełnienia.
Charakter oddziaływań pomiędzy analitem a fazą
stacjonarną musi być inny niż w przypadku 
pierwszej kolumny.

-łatwość wykonania                          -czasochłonność!!
-niski koszt

Analiza dwuwymiarowa

Zalety: Wady:
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Problem  2 – identyfikacja nieznanych substancji

Rozwiązanie
Zastosować detektor umożliwiający uzyskanie 
informacji o strukturze analitu.
Innymi słowy zastosować techniki łączone.

Zalety: Wady:
-możliwość identyfikacji                                 -wysokie koszty inwestycyjne
nieznanych związków

-informacja o ich masie                                   -wysokie wymagania co do 
cząsteczkowej i/lub strukturze kwalifikacji personelu

-szybsze uzyskanie wyniku końcowego

-łatwe wykrywanie faktu nakładania 
się pików

Analiza dwuwymiarowa

14-15.10.2010, Warszawa 34

Techniki łączone
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czasm/z

intensywność sygnału

Dzięki wykorzystaniu technik łączonych informacja analityczna 
zyskuje dodatkowy wymiar (struktura).
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Badania analityczne próbek o różnym składzie matrycy

Poziom zawartości Poziom zawartości Poziom zawartości
pg/L - ng/L ng/L- μg/L μg/L-mg/L 

prosty skład matrycy próbki prosty ale zróżnicowany złożony i zróżnicowany 
skład matrycy próbki skład matrycy próbki

Wody pitne Wody 
powierzchniowe

Wody 
ściekowe

Kluczowy etap: PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

14-15.10.2010, Warszawa 36

Procedury analityczne dla różnych obiektów 
materialnych

SPESPE

SPE w układzie
off-line

SPE w układzie
on-line

Pasywne techniki
pobierania 
próbek analitów
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SPE w układzie off-line

MeOH H2O Próbka

naniesienie próbki
(sorpcja)

przemycie 
złoża 

sorbentu

H2O MeOH

elucja analitów
(desorpcja)

odparowanie rozpuszczalnika do sucha 
w strumieniu azotu

rozpuszczenie suchej pozostałości 
w fazie ruchomej

oznaczenie końcowe
za pomocą techniki  HPLC/DAD/MS

14-15.10.2010, Warszawa 38

SPE w układzie on-line

Pompa 2

Ściek

Kolumna analityczna

Kolumna SPE

DAD
MS

Detektory

PRÓBKA

ETAP 1- izolacja i wzbogacanie analitów z próbek wody
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Porównanie etapu ekstrakcji (SPE) w układzie 
off-line i on-line

Czas całkowity 
370 minut

Objętość próbki
1000 mL

Wstępne przygotowanie próbki 
t= 2 min

Przygotowanie kolumienek
t= 18 min

EKSTRAKCJA SPE 
t= 70 min

Suszenie złoża kolumienki SPE 
t= 5 min

Elucja analitów
t= 20 min

Odparowanie rozpuszczalnika
t= 200 min

Rozpuszczenie pozostałości

t= 30 min

Objętość próbki
100 mL

Przełączenie zaworu

EKSTRAKCJA SPE 
t= 35 min

Przygotowanie kolumienek
t= 8 min

Wstępne przygotowanie próbki 
t= 2 min

ANALIZA
HPLC-DAD-MS

t= 25 min

SPE (w układzie off-
line)

SPE (w układzie on-
line)

Czas całkowity 
70 minut

14-15.10.2010, Warszawa 40

PORÓWNANIE TECHNIKI 
SPE-HPLC-DAD-MS 

W UKŁADZIE ON-LINE
WZGLĘDEM UKŁADU 

OFF-LINE:

bardzo dobra odtwarzalność
wyników
mała objętość próbek
do analizy
krótszy czas analizy 
możliwość automatyzacji 
procesu
wysoki koszt wyposażenia

PORÓWNANIE TECHNIKI 
SPE-HPLC-DAD-MS
W UKŁADZIE OFF-LINE
WZGLĘDEM UKŁADU 

ON-LINE :

efekty pamięci złoża, 

brak możliwości powtórzenia 

danej analizy,

brak możliwości wzbogacania 

analitów z  kilku próbek 

równocześnie (w przypadku 

układu of-line jest możliwe  

prowadzenie kilku operacji 

ekstrakcji równocześnie)
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Technika SPE-HPLC-DAD-MS umożliwia 
wykrywanie śladowych ilości (na poziomie ppt) 

różnych farmaceutyków w próbkach wody

Ekstrakcja (SPE) w układzie:

0,7-5020-950Granica wykrywalności ng/l

89-10530-100Odtwarzalność %

<7<11RSD %

On-lineOff-line

14-15.10.2010, Warszawa 42

Techniki pasywne pobierania próbek analitów

Pobieranie analitów następuje na drodze 
swobodnego transportu masy przez membranę do 
medium zatrzymującego, na skutek różnicy 
potencjałów chemicznych związków w medium 
zatrzymującym i środowiskiem wodnym, w którym 
umieszczany jest próbnik .

SPMD paski LDPE MESCO POCIS
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Konstrukcja próbnika typu CHEMCATCHER

Budowa próbnika:
- obudowa
- membrana
- medium 

zatrzymujące

Próbnik typu Chemcatcher został zaprojektowany na Uniwersytecie w 
Portsmouth, UK.

STAMPS = Standardised Aquatic Monitoring of Priority Pollutants 
by Passive Sampling

14-15.10.2010, Warszawa 44

Konfiguracja próbnika typu CHEMCATCHER 
użyte w badaniach

LCLC--DAD DAD --MSMSLCLC--DADDAD--MSMSLCLC--DADDAD--MSMSLCLC--DADDAD--MSMSAnaliza

------polieterosulfopolieterosulfo--
nowanowa

Membrana

kkrrążążek ek 
ekstrakcyjny ekstrakcyjny 

SDBSDB--XC XC 

kkrrążążek ek 
ekstrakcyjny ekstrakcyjny 

SDBSDB--RPSRPS

kkrrążążek ek 
ekstrakcyjny ekstrakcyjny 

C18C18

kkrrążążek ek 
ekstrakcyjny ekstrakcyjny 

C18 C18 

Medium 
zatrzymujące

Chemcatcher
typ 4

Chemcatcher
typ 3

Chemcatcher
typ 2

Chemcatcher
typ 1Typ próbnika
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Kalibracja próbnika typu CHEMCATCHER

pompa
30 ml/min

pompa
100 μl/min Komora ekspozycyjna

Zużyta woda

wzorce woda

m
ieszadło

Próbniki

14-15.10.2010, Warszawa 46

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ
w celu zmniejszenia występowania i niekorzystnego oddziaływania 
zanieczyszczeń z grupy farmaceutyków (zapobieganie emisji, nowe 

sposoby oczyszczania scieków …) 

Zintegrowane podejście do zagadnienia 
pozostałości farmaceutyków w środowisku

Cykl życia 

produktów

farmaceutycznych

Wytwórcy

Dystrybutorzy

Konsumenci

Wody odpływowe 
z oczyszczalni 
ścieków (WWTP)

Receptory 
środowiskowe

Narażenie 
organizmów

Typ 

dostępnych

danych

Farmakologiczne

Fizyko-chemiczne

Konsumpcja

Lista
zanieczyszczeń
i ich metabolitów

Skuteczność terapii

Emisja  
zanieczyszczeń
i produktów ich 
przemian

Los środowiskowy 
(biodostępność, 
trwałość)

Toksyczność

Bioakumulacja

Inne efekty

Podejście 
zintegrowane
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Analityka i monitoring środowiska 
Problemy i wyzwania

Niskie i bardzo niskie poziomy stężeń analitów 
w próbkach charakteryzujących się złożonym składem  
matrycy
Możliwość fluktuacji czasowych i przestrzennych 
stężeń ksenobiotyków
Niebezpieczeństwo interferencji związanych z 
występowaniem składników o zbliżonych  
właściwościach fizykochemicznych
Nieznajomość szlaków przemian poszczególnych 
ksenobiotyków 
Konieczność oznaczania nie tylko zanieczyszczeń
pierwotnych ale także i produktów przemian i 
metabolizmu
Brak odpowiednich wzorców i materiałów odniesienia

14-15.10.2010, Warszawa 48

PUBLIKACJE
poświęcone problematyce pozostałości 

farmaceutyków w środowisku
o Dębska J., Kot-Wasik A., Namieśnik J., Determination of nonsteroidal

antiinflammatory drug in water samples using liquid chromatography coupled with 
diode-array detector and mass sepctromentry, J. Sep. Sci, 28, 2419-2426 (2005)

o Kot-Wasik A., Dębska J., Wasik A., Namieśnik J., Determination of non-steroidal
anti-inflammatory drugs in natural waters using off-line and on-line SPE followed
by LC coupled with DAD-MS, Chromatographia, 64, 13-21(2006) 

o Kot-Wasik A., Dębska J., Namieśnik J., Analytical techniques in studies of the
environmental fate of pharmaceuticals and person-care products, Trends Anal. 
Chem., 26, 557-568 (2007) 

o Wilga J., Kot-Wasik A., Namieśnik J., Comparison of extraction techniques of
robenidine from poultry feed samples, Talanta, 73, 812-819 (2007)

o Kudłak B., Namieśnik J., Environmental fate of endocrine disrupting compounds-
analytical problems and challenges, Crit. Rev. Anal. Chem., 38, 242-258 (2008) 

o Briciu R., Kot-Wasik A., Namieśnik J., Analytical challenges and recent advances
in th determination of estrogens in water environment, J. Chromatogr. Sci., 47, 
127-139 (2009)

o Briciu R. D., Kot-Wasik A., Namieśnik J., Sarbu C., A comparative study of 
molecular lipophilicity indices of Vitamins A, E and some precusors of Vitamin A 
estimated by HPLC and by different computation methods, Acta
Chromatographica, 2009, 21, 237-250.
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GRANT BADAWCZO-ROZWOJOWY
Nowe standardowe procedury analityczne przeznaczone do badania 
poziomu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki 

należące do grupy farmaceutyków i związków endokrynnych
na okres: 2007-2009

UDZIAŁOWCY:
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

(kierownik prof. I.Wojnowska-Baryła)
• Politechnika Śląska, (kierownik prof. I. Baranowska)
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (kierownik: prof. J. 

Nawrocki)
• Uniwersytet Opolski (kierownik: prof. P. Wieczorek)
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika (kierownik: prof. B. 

Buszewski)
• Politechnika Warszawska (Kierownik: prof. M. Jarosz)
• Politechnika Gdańska (Kierownik: prof. J. Namieśnik)

14-15.10.2010, Warszawa 50

Terminologia analityczna – pięta achillesowa 
polskiej analityki.

Kto odpowiedzialny?
nauczyciele akademiccy  dwa języki:

OFICJALNY
ŻARGON (bo podobno łatwiej i szybciej się można 
porozumieć w laboratorium)

marketing firm oferujących odczynniki, wyposażenie i 
sprzęt

niski poziom wiedzy fachowej przedstawicieli
bełkot w informatorach i ulotkach informacyjnych

brak słowników analitycznych
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Przykłady

(bio) sensor - bio (czujnik)

interface – łącznik (interfejs)

negative ionisation - ujemna jonizacja 
(a nie negatywna jonizacja)

positive ionisation - dodatnia jonizacja 
(a nie pozytywna jonizacja)

14-15.10.2010, Warszawa 52

polimery z dopasowaniem 
cząsteczkowym

matryce polimerowe zawierające 
odciski molekularne

polimery z odwzorowaniem 
cząsteczkowym
polimery z odciskiem 
cząsteczkowym

polimery z odwzorowanymi 
cząsteczkami

polimery z nadrukiem 
molekularnym 
(cząsteczkowym)

Molecularly
Imprinted
Polymer (MIP)

polimer wdrukowany

POPRAWE TŁUMACZENIE 
(DO ZAAKACEPTOWANIA)

BŁĘDNE TŁUMACZENIE

Klasyczny przykład kłopotów z terminologią
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urządzenie do kalibracji analizatora 
gazów

kalibrator wielogazowy

oddziaływanie zanieczyszczeń na 
środowisko

środowiskowy impakt zanieczyszczeń

objętość dozowanej próbkiobjętość nastrzyku

rozmieszczenie analitukompartmentacja analitu

zatrzymywanie (gromadzenie) CO2sekwestracja CO2

współczynnik równoważnościwspółczynnik ekwiwalentności

metoda równoważna (odpowiadająca)metoda ekwiwalentna

zestaw próbnikówkaskada pobierników

próbnik odniesieniareferencyjny próbnik

Żargon- przykłady

14-15.10.2010, Warszawa 54

ekotoksyna (trucizna 
środowiskowa)

ekotoksykant

mieszanina palnamieszanina kombustorowa

transport (przenoszenie) 
zanieczyszczeń

transfer zanieczyszczeń

powielanie, wzmocnianieamplifikacja

domieszkowaniedopowanie

płytkawafel

stężeniekoncentracja

celka przepływowacela przepływowa

ciekła membrana osadzona na 
nośniku

ciekłe membrany podparte

Żargon- przykłady
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Katedra Chemii Analitycznej

http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/analit.html

Lista publikacji
Wykłady prezentowane w czasie konferencji

Kursy i szkolenia

14-15.10.2010, Warszawa 56

Kursy indywidualne „Na zamówienie”
kierownik kursu: w zależności od tematyki

Chromatografia Gazowa - poziom podstawowy
kierownik kursu: dr inż. Bożena Zabiegała 

Aspekty praktyczne wykorzystania Chromatografii Gazowej
kierownik kursu: dr hab. Lidia Wolska 

Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych
kierownik kursu: dr hab. inż. Piotr Konieczka

Współczesna chromatografia cieczowa 
kierownik kursu: dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Praktyczne zastosowanie chromatografii cieczowej
kierownik kursu: dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Kurs LC-MS
kierownik kursu: dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Przygotowanie próbek do analizy 
kierownik kursu: dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

ABC techniki SPE
kierownik kursu: dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Kursy i szkolenia
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Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów 
analitycznych

Praca zbiorowa pod. red. 
P. Konieczki i J. Namieśnika 

ISBN: 978-83-204-3255-8 

14-15.10.2010, Warszawa 58

Opracowanie jest wyposażone 
w CD z arkuszami kalkulacyjnymi

Quality Assurance and Quality Control in the Analytical
Chemical Laboratory: A Practical Approach

Piotr Konieczka 
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Jacek Namieśnik
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Series: Analytical Chemistry

ISBN: 9781420082708
ISBN 10: 1420082701
CAT #: 82701
Pub Date: 2/23/2009

CRC Press Inc - Taylor & Francis Ltd
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Piotr Szefer 
Medical University of Gdansk, Poland

Jacek Namieśnik
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

ISBN: 9781420082685
ISBN 10: 142008268X
CAT #: 8268X
Pub Date: 6/26/2009 
CRC Press Inc - Taylor & Francis Ltd

Analytical Measurements in Aquatic Environments

14-15.10.2010, Warszawa 60

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!


