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Pojavljanje zdravilnih učinkovin v okolju je v zadnjih letih vedno bolj znanstveno 

raziskovano področje. Napredek v tehnologiji omogoča razvoj številnih občutljivih analiznih 

metod, ki omogočajo natančno ugotavljanje prisotnosti omenjenih spojin.  

Zdravilne učinkovine vstopajo v okolje po različnih poteh, npr. preko človeških izločkov, 

nepravilnega odlaganja neuporabljenih zdravil, industrijskih in bolnišničnih odplak in tudi 

uporabe v veterini. Najpomembnejši vir za onesnaževanje okolja predstavljajo odpadne vode 

oz. vode iz čistilnih naprav. Čistilne naprave primarno niso bile zgrajene za odstranjevanje 

tovrstnih spojin in posledično se velika količina spojin ne razgradi ali zadrži tekom procesa v 

čistilni napravi 1.  

Stalno povečevanje rabe zdravil vpliva na povečan dotok zdravilnih učinkovin v čistilne 

naprave in hkrati tudi na višanje njihovih koncentracij v odpadnih vodah. Izmerjene 

koncentracije so večinoma nekajkrat nižje od terapevtskih in niso akutno toksične, vendar je 

le malo znanega o dolgoročnem vplivu na izpostavljene vodne organizme ter morebitnem 

biološkem kopičenju. 

Glavni namen naše raziskave je bil razviti občutljivo analizno metodo, ki je primerna za hitro 

in natančno merjenje prisotnosti zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah. Metoda omogoča 

sočasno merjenje 111 učinkovin iz različnih farmakoloških skupin, kot so antibiotiki, 

analgetiki, učinkovine za zniževanja holesterola in sladkorja, antihistaminiki in druge.  

Odpadne vode smo vzorčili iz 3 čistilnih naprav in ugotovili prisotnost med 35 in 60 % 

obravnavanih učinkovin glede na odvzemno mesto. Opazili smo povezavo med 

obremenjenostjo čistilne naprave in izmerjenimi koncentracijami. Večina analitov je bila v 

koncentracijskem območju med mejo določitve in 100 ng/L, najvišje koncentracije pa so bile 

med 10 in 100 µg/L.  

Prisotne zdravilne učinkovine lahko negativno vplivajo na izpostavljene vodne organizme in 

tudi človeško zdravje. Znano je, da prisotnost antibiotikov poveča možnost razvoja 

bakterijske odpornosti, hormonski motilci že v zelo nizkih koncentracijah (1 ng/L) vplivajo na 

reprodukcijo organizmov ter citostatiki lahko povzročijo mutacije na DNK. Vplivi 

posameznih spojin se lahko tudi seštevajo ter potencirajo negativni vpliv 2.  

Za bolj celovit pregled prisotnosti zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah bo potrebno 

povečati število vzorčenih odpadnih voda ter prilagoditi analizno metodo tudi za meritve v 

površinskih, podzemnih ter pitnih vodah.  
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