
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 
Vol. 15, 1(2007): 16–25 ISSN 1335-0285 
 
 

ENVIRONMENTÁLNY OSUD VYBRANÝCH 
FARMACEUTÍK: SORPCIA A DESORPCIA V SEDIMENTE 
 

Edgar Hiller1, Zoltán Krascsenits2, Mikuláš Bartaľ2

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, e-mail: hiller@fns.uniba.sk 
2Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť 

vôd na Slovensku, Nábr. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 
 
Abstract: Environmental fate of selected pharmaceuticals: sorption and desorption 
by sediment. Laboratory batch studies were conducted to characterize the sorption-
desorption behavior of four pharmaceutically active substances at three initial 
concentrations in aqueous solution (diclofenac, ibuprofen, gemfibrozil, and 
carbamazepine) in one river sediment. The results of the experiments show that 
distribution coefficients were either relatively low for diclofenac and ibuprofen or 
higher for gemfibrozil and carbamazepine. Distribution coefficients (mean Kd values for 
three initial concentrations), as measured by the batch experiments, were 4.21±0.58 for 
diclofenac, 4.98±0.29 for ibuprofen, 11.28±1.22 for gemfibrozil, and 44.82±14.89 for 
carbamazepine. Based on sorption data, migration potential of the pharmaceuticals in 
surface waters would decrease as follows: diclofenac > ibuprofen > gemfibrozil >> 
carbamazepine. During desorption significant hysteresis was observed. Only 
2.44±1.05 %, 3.67±0.35 % and 1.79±1.17 % of the initially sorbed ibuprofen, 
gemfibrozil and carbamazepine were desorbed during 48 h, respectively. Diclofenac 
exhibited the highest desorption (15.01±2.59 %). Generally, the results indicate that 
significant amounts of the pharmaceuticals may be eliminated from surface waters via 
sorption by sediment and that observed low desorption would further limit their 
migration in surface waters. 
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ÚVOD 
 

V súčasnosti rastie záujem o liečivá, pretože mnohé z nich sa považujú za 
významné kontaminujúce látky životného prostredia (Beausse 2004; Ternes et 
al. 2002). Po ich užití, sú z ľudského tela vylučované močom a stolicou buď v 
nezmenej podobe alebo ako metabolity a preto sa priamo dostávajú do 
odpadových vôd. Viaceré štúdie ukázali, že zvyšky liečiv nie sú úplne 
odstránené počas čistenia odpadových vôd a že sa vyskytujú v riekach, jazerách 
a podzemných vodách v koncentráciách až μg l-1, typických pre pesticídy 
(Daughton, Ternes 1999; Heberer 2002; Kolpin et al. 2002; Ternes et al. 2002; 
Ternes 1998). Liečivá v životnom prostredí nepochádzajú len z medicínskych 
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aplikácií, ale tiež z použitia v chove úžitkových zvierat (Kolpin et al. 2002). 
Napriek tomu, že mnohé štúdie upozorňujú na výskyt liečiv v prírodných 
vodách, ich celkové správanie v jednotlivých zložkách životného prostredia je 
málo známe (Lorphensri et al. 2006a; Löffler et al. 2005). Je to v rozpore s 
významom poznania ich správania pri odhade rizík pre bentické organizmy a 
rizík pre prestup liečiv zo životného prostredia do potravinového reťazca. 

Sorpcia liečiv na prírodných pevných fázach (pôdy, sedimenty) je 
základný proces, ktorý ovplyvňuje väčšinu ostatných procesov uplatňujúcich sa 
pri ich kontakte s pevnou fázou, transport, (bio)degradáciu a reaktivitu. Sorpcia 
je proces, ktorý dočasne alebo natrvalo eliminuje liečivá z vodného prostredia a 
je súbežne závislá od vlastností pevnej matrice (celkový obsah organického 
uhlíka, pH, mineralogické a zrnitostné zloženie) a vlastností liečiv (Kow, pKa) 
(Lorphensri et al. 2006a, b; Löffler et al. 2005; Rabølle, Spliid 2000). Napr. 
Lorphensri et al. (2006a, b) zistili, že sorpcia liečiv v pevných matriciach rastie 
s ich rastúcou hodnotou Kow, ktorý je ukazovateľom afinity liečiva k organickej 
hmote prítomnej v pevnej fáze. 

Desorpcia liečiv z pevnej fázy je tiež veľmi významný proces, pri ktorom 
dochádza k ich uvoľňovaniu späť do pôdneho roztoku, a teda významne 
ovplyvňuje ich mobilitu a bioprístupnosť. Avšak, doteraz je o desorpcii liečiv k 
dispozícii len veľmi málo informácií. 

Cieľom tejto práce bol výskum sorpcie a desorpcie 4 vybraných liečiv vo 
vzorke riečneho sedimentu odobratej z recipientu, nad výusťou čistiarne 
odpadových vôd. Vybrané liečivá sú na Slovensku najčastejšie používané a 
predstavujú tri nasledujúce skupiny: regulátory hladiny lipidov v krvi 
(gemfibrozil), analgetiká-antiflogistiká (ibuprofen, diklofenak) a antikonvulzíva 
(karbamazepin). 
 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

V tejto práci bola použitá vzorka riečneho sedimentu odobratá v Šali z 
recipientu nad výusťou čistiarne odpadových vôd. Základné vlastnosti použitej 
vzorky sedimentu podáva tab. 1. Vzorka sedimentu bola voľne vysušená a 
preosiata cez sito s veľkosťou oka 2 mm. 
 
Tab. 1: Vybrané charakteristiky použitej vzorky riečneho sedimentu 
 

OC1 [%] pH(H2O) pH(KCl) CaCO3

[%] 
Ncelk

[g kg-1] 
Pcelk

[g kg-1] 
Fecelk

[g kg-1] 
0,36 7,64 7,31 20,8 4,61 0,59 2,44 

1OC – organický uhlík 
 

Na laboratórny výskum boli použité nasledujúce liečivá (registračné číslo 
CAS je uvedené v zátvorke): karabamazepin (298-46-4), gemfibrozil (25812-
30-0), diklofenak (15307-86-5) a ibuprofen (15687-27-1). Karbamazepin 
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(obr. 1a) patrí do skupiny antikonvulzív, ktoré sa používajú na potláčanie 
epileptických záchvatov. Gemfibrozil (obr. 1b) je zo skupiny 
antihyperlipidemík a používa sa na reguláciu hladiny lipoproteínov s nízkou 
hustotou. Diklofenak (obr. 1c) a ibuprofen (obr. 1d) sa používajú k potláčaniu 
miernych bolestí, horúčky a rôznych zápalov. Použité liečivá s výnimkou 
karbamazepinu predstavujú slabé organické kyseliny, ktoré vo vodnom roztoku 
pri pH > pKa disociujú za vzniku aniónov príslušného liečiva. Fyzikálno-
chemické vlastnosti vybraných liečiv uvádza tab. 2. 
 

 a)

 

 b)

 

 
c)

 
 d)

 
Obr. 1: Chemická štruktúra a) karbamazepinu (5H-dibenzopín-5-karboxamid),  

b) gemfibrozilu (kyselina 5-(2,5-dimetylfenoxy)-2,2-dimetyl pentánová),  
c) diklofenaku (kyselina 2-[2-(2,6-dichlórofenyl)aminofenyl]etánová a  
d) ibuprofenu (kyselina 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propánová 

 
Tab. 2: Fyzikálno-chemické vlastnosti sledovaných liečiv pri 25 °C a 101 325 Pa 
 

 Karbama-
zepin Gemfibrozil Diklofenak Ibuprofen 

Molekulová hm. [g mol-1] 236,27 250,33 296,15 206,28 
Rozpustnosť vo vode 
[mg l-1] 17,7a 19,0a 2,37c 21,0a

Tlak pár [mm Hg] 1,84×10-7 - 6,14×10-8 1,86×10-4

pKa 14,0 4,50 4,16d 4,91a

logKow
1 2,25b 4,24a 4,02b 3,50b

logKow pri pH = 7 2,25 0,89 -1,32e -0,34e

aWishart et al. (2006); bSyracuse Science Center (2002); cFini et al. (1993); dRafols et al. 
(1997); eMersmann (2003) 
1Kow – rozdeľovací koeficient v sústave 1-oktanol/voda 
 

Pracovné roztoky skúmaných liečiv sa pripravili rozpustením 
kryštalických preparátov s analytickou čistotou vo vodnom roztoku 0,01 mol l-1 
CaCl2. Pracovalo sa s tromi počiatočnými koncentráciami liečiv vo vodnom 
roztoku, C0 = 1,0; 5,0; 10,0 μg ml-1. Na prípravu vodných roztokov bola použitá 
čistá deionizovaná a sterilizovaná voda Milli-Q+ (Millipore, MA). 

Sorpcia liečiv v sedimente bola stanovená metódou rovnovážnych 
nádobkových experimentov. Do série sklenených centrifugačných nádobiek (10 
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ml) sa navážilo po 2 g vzorky sedimentu. Sedimenty boli najprv 24 hodín 
kondiciované v 1 ml vodného roztoku 0,01 mol l-1 CaCl2. Potom sa k 
sedimentom pridali 4 ml vodného roztoku príslušného liečiva, tak aby jeho 
počiatočné koncentrácie boli 1,0; 5,0; 10,0 μg ml-1. Centrifugačné nádobky sa 
uzavreli a premiešavali po dobu 48 hodín. Po miešaní sa rovnovážny vodný 
roztok oddelil od pevnej fázy centrifugáciou pri 2000 ot min-1 po dobu 30 minút 
a následne pri 10000 ot min-1, po dobu 10 minút, pokiaľ sa nezískal číry roztok. 
V získanom roztoku sa stanovila zostatková rovnovážna koncentrácia liečiva po 
sorpcii (Ce) použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). 
Nasorbované množstvo liečiva v sedimente (Se) bolo vypočítané z rozdielu jeho 
počiatočnej koncentrácie a zostatkovej koncentrácie vo vodnom roztoku. Na 
určenie strát boli do série experimentov zaradené aj centrifugačné nádobky bez 
pevnej fázy, len s prídavkom vodných roztokov skúmaných liečiv. Neboli 
zistené žiadne významné straty liečiv v nádobkách (≤ 3 %) počas 48 hodín. 
Všetky experimenty boli uskutočnené v dvoch paralelných meraniach. 

Desorpcia liečiv zo sedimentu bola stanovená ihneď po sorpčných 
experimentoch. Z centrifugačných nádobiek sa odstránili 4/5 zvyškového 
vodného roztoku a k pevnej fáze sa pridali 4 ml čistého vodného roztoku 0,01 
mol l-1 CaCl2 bez liečiv. Tieto nádobky sa znova uzavreli a premiešavali ďalších 
48 hodín. Po 48 hodinách sa vodný roztok oddelil od pevnej fázy centrifugáciou 
a v oddelenom vodnom roztoku sa stanovilo uvoľnené množstvo liečiva (Cdes). 

Počiatočná a rovnovážna koncentrácia liečiv vo vodných roztokoch bola 
analyzovaná pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na prístroji 
HP 1100 s UV detektorom HP 1200 alebo fluorescenčným detektorom HP 1200 
(Agilent Technol., USA). Použitá bola kolóna Discovery C18 (150 × 4,6 mm 
i. d., 5 μm, Supelco). Na zostavenie externej kalibračnej krivky boli použité 
kalibračné roztoky. Separácia sa uskutočnila použitím mobilnej fázy so 
zložením acetonitril a 0,05 % vodný roztok kyseliny octovej s konštantným 
prietokom 1,0 ml min-1. 
 
 
VÝSLEDKY 
 

Účinnosť sorpcie rozpustených organických látok na pevnú matricu z 
vodného roztoku sa najčastejšie vyjadruje rozdeľovacím koeficientom (Kd), 
ktorý je daný ako podiel sorbovaného množstva látky v pevnej fáze (Se) k jej 
rovnovážnej koncentrácii v roztoku (Ce). Používa sa tiež rozdeľovací koeficient 
prepočítaný na obsah organického uhlíka v pevnej fáze (Koc = (Kd/OC %)×100), 
ktorý sa priamo vzťahuje k pohyblivosti rozpustených organických látok v 
prírodných sorbentoch (McCall et al. 1980). Definícia Koc vychádza z 
predpokladu, že ak je obsah organického uhlíka v pevnej fáze vyšší ako 0,1 %, 
organický uhlík je rozhodujúcou zložkou, ktorá určuje mieru sorpcie väčšiny 
rozpustených organických látok na prírodných sorbentoch (Schwarzenbach, 
Westall 1981). Namerané kvantitatívne ukazovatele pre sorpciu liečiv v 
sedimente sú uvedené v tab. 3. 
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Tab. 3: Získané rozdeľovacie koeficienty (Kd a Koc) sledovaných liečiv, sorbovaný 
podiel vyjadrený v % (Psorp) a vodou desorbovateľný podiel vyjadrený v % 
(Pdes). Výberový priemer±výberová smerodajná odchýlka 

 

 C0

[μg ml-1]
Karbama-

zepin Gemfibrozil Diklofenak Ibuprofen 

 1 26,68±9,98 12,57±0,51 4,73±0,72 5,16±0,40 
Kd [ml g-1] 5 52,88±2,77 11,38±0,26 4,26±0,13 4,86±0,32 
 10 54,92±2,98 9,90±0,03 3,66±0,13 4,93±0,27 
Priemer Kd  44,82±14,9 11,28±1,22 4,21±0,58 4,98±0,29 
 1 7411±2771 3491±143 1314±200 1432±110 
Koc [ml g-1] 5 14689±770 3160±73 1182±35 1349±89 
 10 15255±828 2750±10 1016±36 1371±74 
Priemer Koc  12451±4135 3143±340 1171±162 1384±81 
 1 90,90±3,11 83,40±0,57 65,25±3,46 67,30±1,70 
Psorp [%] 5 95,48±0,23 81,98±0,34 62,99±0,69 65,99±1,48 
 10 95,64±0,23 79,84±0,06 59,40±0,86 66,35±1,20 
Priemer Psorp  94,00±2,78 81,70±1,63 62,50±3,10 66,50±1,29 
 1 3,28±0,11 4,05±0,23 17,78±3,13 3,73±0,10 
Pdes [%] 5 1,29±0,22 3,35±0,02 13,97±0,02 1,58±0,56 
 10 0,81±0,09 3,59±0,18 13,28±0,31 2,00±0,21 
Priemer Pdes  1,79±1,17 3,67±0,35 15,01±2,59 2,44±1,05 

 
Boli zistené tri dôležité aspekty vlyvom sorpcie skúmaných liečiv v 

sedimente. Z tab. 3 si možno všimnúť, že počiatočná koncentrácia liečiv má 
vplyv na ich sorpciu v sedimente, nakoľko s rastúcou koncentráciou 
diklofenaku a gemfibrozilu dochádza k čiastočnému poklesu príslušných 
rozdeľovacích koeficientov (Kd a Koc). Výnimku tvorí karbamazepin, keď pri 
vyššej počiatočnej koncentrácii sa sorbuje lepšie (tab. 3). V prípade ibuprofenu 
sa neprejavil uvedený vplyv a rozdeľovacie koeficienty zostávajú konštantné. 
Hoci merania sorpcie boli realizované len pre tri počiatočné koncentrácie, 
minimálne v rozsahu použitých koncentrácií bolo možné zistené závislosti Se od 
Ce opísať lineárnou (Henryho) rovnicou, Se = KH×Ce (obr. 2). Podľa hodnôt Kd a 
Koc rastie sorpcia liečiv v sedimente v nasledovnom poradí: diklofenak < 
ibuprofen < gemfibrozil << karbamazepin. Zistený rad sorpcie liečiv je v súlade 
s príslušnými hodnotami rozdeľovacieho koeficienta v sústave 1-oktanol/voda 
pri pH = 7 (tab. 3). Tento nárast sorpcie liečiv s rastúcou hodnotou logKow pri 
pH = 7 je potvrdený štatisticky významnou koreláciou nameraných priemerných 
hodnôt logKoc s logKow pri pH = 7 (r = 0,969, P < 0,05; obr. 3). Sorbovaný 
podiel (Psorp) všetkých štyroch liečiv v sedimente bol v intervale od 63 % pre 
diklofenak až do 94 % pre karbamazepin, ktorý sa v sledovanej suspenzii s 
pH = 7,64 vyskytuje v nedisociovanej forme na rozdiel od ostatných troch 
liečiv. 

Najvyšší vodou desorbovaný podiel zo sedimentu (Pdes) bol pozorovaný 
pre diklofenak s najnižšou sorpciou a najnižší pre karbamazepin, ktorý 
prejavoval najvyššiu sorpčnú afinitu k sedimentu (tab. 3). Z uvoľnených 
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podielov uvedených v tab. 3 je zrejmé, že celý sorbovaný podiel liečiv v 
sedimente nebolo možné extrahovať v rámci 48 hodín, ide o tzv. sorpčnú 
hysterézu. Zistené sorpčno-desorpčné správanie liečiv vo vzorke riečneho 
sedimentu ukazuje, že sledované liečivá sú výrazne imobilizované pevnou 
fázou, takže by nemalo dochádzať k ich ďalšiemu transportu vo vodnom 
roztoku. 
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Obr. 2: Experimentálne stanovené závislosti sorbovaného množstva vybraných liečiv v 

sedimente (Se) od rovnovážnej koncentrácie vo vodnom roztoku (Ce). Priamky 
predstavujú závislosti získané aproximáciou experimentálnych bodov podľa 
lineárnej Henryho rovnice, kde KH je lineárny rozdeľovací koeficient. Chybové 
úsečky vyjadrujú výberový priemer ± výberová smerodajná odchýlka. 

 
 
DISKUSIA 
 

Zistené pomerne vysoké hodnoty Koc a nízky desorbovateľný podiel s 
výnimkou diklofenaku ukazujú, že liečivá sú účinne viazané v riečnom 
sedimente. Hodnoty Koc pre diklofenak a ibuprofen namerané v tejto práci 
(tab. 3) spadajú do intervalu hodnôt, ktoré udáva Mersmann (2003) pre dve 
vzorky sedimentov (286-7392 pre diklofenak a 162-1354 pre ibuprofen). Podľa 
klasifikácie pohyblivosti organických látok, ktorú navrhli McCall et al. (1980), 
je možné zaradiť karbamazepin k nepohyblivým látkam (Koc > 5000), 
gemfibrozil k látkam s veľmi nízkou pohyblivosťou (Koc = 2000–5000) a 
ibuprofen a diklofenak predstavujú nízko pohyblivé látky (Koc = 500–2000). 
Napriek nízkej pohyblivosti môžu byť niektoré liečivá potenciálne rizikové pre 
životné prostredie, predovšetkým tie, ktoré dlhodobo pretrvávajú vo vodnom 
prostredí a pevnej fáze. Lam et al. (2004) a Löffler et al. (2005) zistili, že 
hodnota polčasu rozkladu karbamazepinu vo vodnom prostredí je 47–82 dní a v 
sedimente až 328 dní. 
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Pozorovaná kladná korelácia hodnôt logKoc skúmaných liečiv s 
rozdeľovacími koeficientami v sústave 1-oktanol/voda logKow (obr. 3) 
zvýrazňuje primárnu úlohu organickej hmoty pre ich sorpciu v riečnom 
sedimente. Je však potrebné upozorniť, že v tejto korelácii boli použité hodnoty 
logKow pri pH = 7 namiesto logKow pre nedisociované molekuly, keďže tri 
liečivá (gemfibrozil, diklofenak a ibuprofen) disociujú na anióny pri pH > pKa a 
ich logKow výrazne závisia od pH vodného roztoku (Scheytt et al. 2005). 
Korelácie tohto typu sú charakteristické pre mnohé skupiny nepolárnych a 
polárnych organických látok (Bintein, Devillers 1994; Briggs 1981; Chiou et al. 
1983; Karickhoff et al. 1979; Seth et al. 1999). Je to z dôvodu, že 1-oktanol 
prejavuje do určitej miery vlastnosti prirodzenej organickej hmoty a vďaka 
prítomnosti hydrofilnej OH skupiny a lipofilného alkylového reťazca 
napodobňuje jej celkovú polaritu (Chiou 2002). Pri pH suspenzie sediment/voda 
sa vyskytuje diklofenak, ibuprofen a gemfibrozil prevažne vo forme aniónov 
(> 99 %) a povrch sedimentu má záporný náboj, takže by sa malo prejavovať 
intenzívne vzájomné odpudzovanie, ktorého dôsledkom by mala byť nízka 
afinita liečiv k sedimentu (Lorphensri et al. 2006b). Avšak, v použitom 
sedimente boli sorbované podiely všetkých troch liečiv pomerne vysoké 
(tab. 3). Spark, Swift (2002) uvádzajú, že interakcia aniónových foriem 
organických látok so záporne nabitým povrchmi pevných fáz v prítomnosti Ca2+ 
prostredníctvom tvorby soľných mostíkov môže viesť k ich zvýšenej sorpcii. 
Iná príčina pomerne vysokej sorpcie liečiv typu slabých kyselín môže byť 
elektrostatická interakcia s oxohydroxidmi Fe a Al (Vasudevan et al. 2004). 
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Obr. 3: Zistená závislosť rozdeľovacích koeficientov normalizovaných na organický 

uhlík (Koc) od rozdeľovacieho koeficientu 1-oktanol/voda pri pH (Kow) pre 
sledované liečivá. Chybové úsečky predstavujú výberový priemer±výberová 
smerodajná odchýlka. 
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Vodou desorbovateľné podiely sledovaných liečiv poukazujú na určitý 
vzťah medzi sorpciou a desorpciou. Najnižší podiel zo sedimentu sa uvoľnil v 
prípade karbamazepinu s najvyššou sorpciou. Naopak, diklofenak sa uvoľňoval 
zo sedimentu najľahšie, pričom jeho sorpcia bola najnižšia (tab. 3). Pozorovaný 
rozdiel medzi sorbovaným a desorbovaným podielom liečiv je bežne popísaný 
jav v literatúre a dodnes nie je dobre objasnený (Boivin et al. 2005; Thorstensen 
et al. 2001; Williams et al. 2006). Predpokladá sa, že nemožnosť desorpcie 
celého sorbovaného podielu organickej látky v prírodných sorbentoch môže 
súvisieť s nižšou rýchlosťou desorpcie v dôsledku difúziou limitovaného 
transportu v rámci pevných častíc alebo ireverzibilným viazaním látky v 
pevných časticiach (de Jonge, de Jonge 1999). 
 
 
ZÁVER 
 

Táto štúdia je venovaná vysoko aktuálnej problematike v oblasti výskumu 
správania sa liečiv v životnom prostredí. Sledovala sa sorpcia a desorpcia 
vybraných, najčastejšie používaných liečiv (diklofenak, ibuprofen, gemfibrozil 
a karbamazepin) v riečnom sedimente. Tendencia sledovaných liečiv viazať sa 
v riečnom sedimente rastie v poradí diklofenak < ibuprofen < gemfibrozil << 
karbamazepin a koreluje s hodnotami rozdeľovacích koeficientov 1-
oktanol/voda pri pH = 7 (logKow). Výsledky štúdie ukazujú, že použitá vzorka 
riečneho sedimentu predstavuje významnú bariéru pre imobilizáciu sledovaných 
liečiv s výnimkou diklofenaku a ibuprofenu, ktoré majú nižšiu afinitu k 
sedimentu. Zistené sorpčno-desorpčné správanie liečiv tiež naznačuje, že 
migrácia diklofenaku a ibuprofenu od zdroja výskytu sa môže uplatniť v ich 
rozpustenej forme, zatiaľ čo migrácia gemfibrozilu a karbamazepinu najmä vo 
forme suspendovaných častíc sedimentu, na ktoré sú tieto liečivá viazané. 
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