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LÉČIVA 

• chemické látky se silným farmakologickým účinkem při nízké dávce 
• lidstvo využívá léčivých přípravků od nepaměti, počátky širšího užívání farmak se 

datují k přelomu 19. a 20. století 
 

− 1881, 1882 vakcíny proti sněti a vzteklině (Louis Pasteur) 
− 1928 objev penicilinu (Alexander Fleming) 
− 1948 syntéza paracetamolu (Axelrod, Brodie) 
− 1955 syntéza antibiotika tetracyklinu (Conover) 
− 1961 syntéza ibuprofenu (Adams, Nicholson, Burrows) 

 

• v současné době se v EU užívá přes 9 000 léčivých látek, celosvětově až 60 000 
• roční produkce někdy v řádech až stovek tun (např. paracetamol cca 100 000 t/rok) 
• v r. 2015 se odhadují tržby z prodeje léčiv na 734 mld. $ 
 
• současná společnost - velká hustota populace, nadužívání léčiv 
• první zmínky o léčivech v ŽP pochází z rozvinutých zemí (USA, Japonsko, záp. 

Evropa) 
 



Nejčastější cesty léčiv do ŽP 

 

1. užití léčiva a jeho následná exkrece 
2. vyhození nespotřebovaného léčiva spolu s domovním odpadem 
3. veterinární praxe a následné využívání statkových hnojiv (antibiotika, hormony) → např. 

užití kejdy na polích 

4. syntéza léčiv (emise odpadních proudů je regulována legislativou) 

 

• přítomnost léčiv v ŽP je závislá převážně na hustotě populace 
 

– obecně platí positivní korelace mezi nejvíce užívanými skupinami léčiv a jejich detekcí ve 
vodních tocích (např. léky na bolest, cholesterol, hormon. antikoncepce, …) 

– léčivo se v těle z velké části metabolizuje → vyloučení léčiva a jeho metabolitů → se 
splaškovými vodami do ČOV 

– v ČOV větší či menší míra eliminace (mineralizace, sedimentace na pevné částečky, konverze na 
jinou látku) následně jsou zbytky léčiv a jejich rezidua uvolňována do recipientu, kde 
mohou negativně působit na vodní ekosystém 

 

 příklad - kyselina klofibrová   - první zjištěné reziduum (70. léta, USA) 
                            - metabolit mnoha léčiv snižující cholesterol 
                            - v 90. letech potvrzena v celém vod. cyklu od ČOV po pitné H2O 
                            - v ŽP perzistentní (až 21 let), taktéž považována za endokrinní disruptor 
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Možnosti odstranění léčiv v ČOV 

• mechanická část ČOV 
(lapák štěrku, česle, lapák tuku, usazovací nádrž) 

• biologická část ČOV 
(mineralizace „běžných“ organických látek, 

odstranění N, P) 

Schéma klasické ČOV 



Možnosti odstranění léčiv v ČOV 

• léčiva a jejich metabolity se chovají 
velmi odlišně - jedná se o látky 
podobné z hlediska použití, nikoliv z 
hlediska vlastností (některé jsou poměrně 

biodegradabilní (ibuprofen), některé se  sorbují 
na pevné částečky (estrogeny), některé jsou 
perzistentní (kys. klofibrová)) 

• míra eliminace léčiv závisí částečně 
na provozních faktorech ČOV  

• významný vliv chemické struktury 
látky (pKa, logKow) 

• vliv ročního období u některých léčiv 
na jejich degradaci  

Příklad eliminace vybraných léčiv na ČOV 



Aktivní látka Míra odstranění [%] 

zima léto 

Amoxicillin 75 100 

Bezafibrát 15 87 

Ciprofloxacin 60 63 

Ibuprofen 38 93 

Hydrochlorothiazid 24 44 

Ranitidin 39 84 

Sulfamethoxazol 17 71 

Vliv ročního období na účinnost odstranění 

vybraných farmak (modelová ČOV) 

• v mechanické části prakticky nulová 
degradace léčiv, degradace až v 
aktivaci 

• na výstupu z ČOV lze detekovat léčiva 
v řádech až stovek μg/l 

• sledujeme většinou pouze primární 
látky, metabolity a produkty 
degradace sledujeme minimálně 

 

Závěr 

 

 klasický systém ČOV není schopen 
uspokojivě odstranit léčiva z vod, je 
potřeba hledat jiné metody a postupy 



Nadějné moderní technologie 

• membránové bioreaktory 

• nanofiltrace a reversní osmóza 

• kořenové čistírny odpadních vod 

• pokročilé oxidační procesy (AOP‘s) 
 

– ozonizace (O3) 

– ozonizace s peroxidem (O3/H2O2) 

– UV ozařování (UV/H2O2) 

– Fentonova reakce (Fe2+/H2O2)   

– fotokatalytické reakce  

 (TiO2/UV, TiO2/UV/H202) 

 

 

– méně často se používá RTG nebo γ ozařování, popř. ultrazvuk 

 



Pokročilé oxidační procesy, AOP‘s 

• technologie, které využívají k 
destrukci organických látek volné 
radikály (převážně •OH) 

• procesy vedené za normální T, p 

 

hydroxylový radikál (•OH)  

• vykazuje nízkou selektivitu 

• rychle reaguje s organickým substrátem 

• vysoký oxidačně – redukční potenciál   
(E0= +2,8V) 

• lze jej generovat chemicky, fotochemicky, 
elektrochemicky, výhodou je také možná 
kombinace jednotlivých metod 

 



Fotodegradace léčiv 

• fotolýza je fotochemická reakce 
vyvolaná absorpcí světla látkou, jejíž 
molekuly se vlivem absorbované 
energie rozkládají na radikály, ionty 
nebo atomy a tím umožní následné 
reakce 

• patří mezi základní procesy odstranění 
léčiv v přírodních ekosystémech 

• nejčastěji se využívá UV záření, účinnost 
závisí na mnoha faktorech: 

– na struktuře org. látky (skupiny schopné 
fotodegradace jsou např. fenylové, amino, 
naftoxylové sk.) 

– na množství absorbovaného záření 

– na přítomnosti jiných látek schopných 
absorbovat UV záření (např. huminové 
kyseliny) 

– pH, teplotě, … 



UV záření 
• elektromagnetické záření v oblasti vlnových délek 100 - 400 nm (mezi viditelnou částí spektra 

a X-paprsky) 
 

• UVA (320 - 400 nm) považuje se za méně škodlivé; nebyla prokázána zhoubnost pro živé organizmy, opalování  
• UVB (280 - 320 nm) nejnebezpečnější, zhoubné pro živé organizmy 
• UVC (180 - 280 nm) nebezpečné, zhoubné pro živé organizmy, vznik ozónu v atmosféře 

 

• v praxi nejvíce využíváno UVC záření (použití Hg výbojek) a to buď samostatně (desinfekce, degradace 

organického substrátu) nebo v kombinaci s dalším činidlem, nejčastěji H2O2  

Grafické znázornění účinnosti dezinfekce UV zářením v závislosti na vlnové délce  



Fotolýza UV zářením v kombinaci s H2O2 

• podstata spočívá v tvorbě vysoce reaktivních hydroxylových radikálů (neselektivní, 
reagují s většinou org. látek) 

 

 

 

 

• potřebné předpoklady: 
– zdroj UV záření s   280 nm (UVC záření) 

– organické látky jsou ve vodě rozpustné 

– koncentrace H2O2 by měla být vyšší než 0,1 % 

– rychlost fotolýzy lze zvýšit v přítomnosti iontů OH- 

 

 

 

 

H2O2 + hv →2OH●  vznik hydroxylových radikálů 

2H2O2 + 2OH●→H2O+ HO2● zánik (vznik superoxidového radikálu) 

2HO2●  → H2O+ O2  zánik 

H2O2 + OH- ↔ H2O+ HO2
- vznik peroxidového aniontu 

2 HO2
- + hv → 2OH● + O2 vznik hydroxylových radikálů 



Fotodegradace léčiv 

• velký vliv struktury léčiva a prostředí (přítomnost dalších látek, pH …), rozdílná 
účinnost degradace i v jednotlivých skupinách léčiv (např. skupina nesteroidních 
antirevmatik - snadno lze tímto procesem odstranit diklofenak, hůře ketoprofen a naproxen, 
špatně lze odstranit ibuprofen) 

 

 

 

 



Příklad - fotodegradace naproxenu 

• detekován na výstupu z ČOV v 
množství do 10 μg/l, v povrchových 
vodách cca 250 ng/l 

• po ozáření naproxenu nastává jeho 
ionizace a dekarboxylace, popř. 
otevření aromatického kruhu. 

• produkty rozkladu byly určeny jako 
kys. kofeinová a kys. benzyl sukcinová 

• fotoprodukty však bývají toxičtější pro 
vod. organismy než naproxen sám 



Příklad - fotodegradace ibuprofenu 

• v povrchových vodách přítomen v 
desítkách μg/l,  ve výstupu z 
nemocnice až 120 μg/l 

• ibuprofen se po ozáření rozkládá 
dvěma mechanismy: 

– přímá fotodegradace (absorbce fotonů, 
excitace IBP a jeho rozpad) 

– nepřímá fotodegradace (excitovaný IBP 
převádí absorbovanou energii na rozp. 
kyslík ve vodě za tvorby radikálů, které IBP 
následně oxidují) 

• v některých případech mohou být 
intermediáty toxičtější než původní 
látka 
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Příklad využití UV v praxi 

• úpravna vody Mokošín pro část Východních Čech 

• zdrojem surové vody jsou artézské vrty 

• první vodárenská aplikace UV lamp v ČR 

• původní úprava vody chlorací v místě výroby (Cl2) a NaClO v koncových místech 

• v roce 1999 zahájen zkušební provoz desinfekce vody UV zářením užitím 
„multiwave“ UV lamp emitujících v oblasti 200-400 nm s minimální dávkou záření 
od 40 mJ/cm2 

• v roce 2000 byl systém uveden do trvalého provozu 

• maximální výkon 66 l/s, současný výkon do 40 l/s 

•  užití převážně na reaktivaci mikroorganismů (poškození DNA, buň. membrány, 
enzymů, …) 

 



Ozonizace 

• Ozon O3 
- namodralý plyn, poprvé popsán v roce 1840 

- v atmosféře se nachází asi 25 km nad zemí (ozonosféra) x toxická složka fotochemického 
smogu 

- poměrně nestálý, typického zápachu, pro lidský organismus škodlivý 

- silné oxidační vlastnosti (E0= +2,07 V), snadno se rozkládá  za vzniku O2. 

- reaguje s mnoha látkami obsahujícími vícenásobné vazby (např. C = C, C = N, N = N atd.), 
méně rychle reaguje s funkčními skupinami obsahujícími jednoduché vazby  

- reakce O3 s org. látkou jsou poměrně selektivní (na rozdíl od reakcí hydroxylových 
radikálů)  

- vliv pH a iontové síly  

- vliv teploty na reakční rychlost - zatímco s rostoucí teplotou roste reakční rychlost 
oxidační reakce, dochází ale současně ke snížení rozpustnosti ozonu ve vodě 

 

 

potřeba nalézt optimální pracovní podmínky, které nejlépe odpovídají požadavkům daného 
procesu 

 

 



Ozonizace 

• ozon není možno (vzhledem k jeho nestálosti) převážet v ocelových lahvích, proto je vyráběn na 
místě spotřeby v ozonizátorech 

• nevýhoda ozonizace - relativně vysoké náklady (spotřeba elektrické energie k jeho výrobě –použití proto 
hlavně na dezinfekci pitné vody) 

•  během ozonizace je organická látka oxidována molekulárním O3 a OH• radikálem, který     
       vzniká rozpadem ozonu 
•  rychlejší dekompozici O3 lze docílit přídavkem H2O2, UV ozařováním, úpravou pH 

 
proces využívající O3 
 

O3 + 2H+ + 2e- → O2 + H2O  
O3 + H2O + 2e- → O2 + 2OH- 

 
proces využívající O3 v kombinaci s H2O2 a UV ozařováním 
 

H2O2 ↔ HO2
- + H+   

HO2
- + O3 → HO2

● + O3
●- 

HO2
- → O2

●- + O2 

O2
●- + O3 → O3

●- + O2 

O3
●- + H+ → HO3

●
 

HO3
● → OH● + O2 

OH● + O3→ HO2
● + O2 



Přímé reakce organických látek s O3 

• Crieggova cykloadice 

- reakce O3 většinou s látkami obsahující dvojnou vazbu 

- tři kroky: 

A) tvorba nestálého ozonidu 

B) jeho rozpad na amfoterní iont (zwitterion) 

C) reakce zwitterionu na konečné produkty (závislé na exp. podmínkách, 
vznikají ketony, aldehydy, karbox. kyseliny, …) 



Příklad - ozonizace paracetamolu 

• přítomen na výstupu z ČOV do 10 μg/l 

• oxidace O3 za otevření aromatického kruhu a vzniku kyselin šťavelové, mravenčí a snadno 
rozložitelných amidických intermediátů 

• přestože lze dosáhnout téměř 100% odstranění paracetamolu, stupeň mineralizace (TOC) je 
poměrně nízký - okolo 30 % (100% mineralizace ozonem není ekonomicky výhodná) 

• ozonizací převedeme paracetamol na lépe biodegradovatelné produkty (vyjádřené poměrem 
BSK5/CHSK) 

 Přehled degradačních produktů paracetamolu 
• p-aminofenol 

• p-dihydroxybenzen 

• p-benzochinon 

• o-dihydroxybenzen 

• acetamid 

• kyselina sukcinová 

• kyselina maleinová 

• kyselina fumarová 

• kyselina šťavelová 

• kyselina octová  

• kyselina mravenčí 



Příklad - ozonizace diklofenaku 

• míra jeho eliminace v ČOV nízká (17 %), v povrchových vodách 
přítomen v jednotkách μg/l 

• 30min. ozonizací bylo dosaženo 99% odstranění léčiva, parametr TOC 
byl snížen o 24 % 

• hlavní mechanismus degradace: hydroxylace diklofenaku rozp. O3 a 
•OH, následná dekarboxylace a otevření kruhu 

• produkty rozkladu jsou opět snadněji biodegradovatelné 
 

Přehled degradačních produktů diklofenaku 

• Kyselina 2-[2,6-dichlorfenyl)amino]-5-hydroxyfenyl octová 

• 2,6-dichlor-4-hydroxybenzamin 

• kyselina maleinová 

• kyselina šťavelová 

• kyselina octová  

• kyselina mravenčí 

 

 

 



Příklad využití ozonizace v praxi 

• úpravna vody Želivka pro hl. m. Prahu, části Středočeského kraje a Vysočiny 

• zdrojem surové vody je nádrž Švihov 

• maximální výkon 6900 l/s pitné vody, současný výkon je asi poloviční 

• základní úprava: koagulační filtrace, dále chlorace a ozonizace 

• od roku 2009 probíhá výroba O3 z kyslíku (dříve ze vzduchu) 

• v ozonizátoru díky vysokému napětí dochází ke generaci O3, ten je odsáván a rozpuštěn ve 
směšovači s H2O, nespotřebovaný O3 je následně odstraňován v destruktoru ozonu 
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