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� A téma jelent ősége

Antibiotikumok természetes vizeinkbe kerülése

� Célkit űzés

Két állatgyógyászati készítmény kioldódásának 
összehasonlítása

Kiülepedés kockázatának megítélése

� A vizsgálat menete

Mintaelőkészítés, mintavétel, HPLC-s meghatározás

� Eredmények

Eltérő kevertetési módok összehasonlítása 

� Összefoglalás



Ivóvízbázisainkban felhalmozódó PPCP vegyületek

töredéke hasznosul a szervezetben

humán és állat-gyógyászatból egyaránt humán és állat-gyógyászatból egyaránt 

szennyvíz vagy akár gyógyszeres ivóvíz útján 

nincs specifikus lebontó mechanizmus

kevés az ismeret környezeti hatásukról



� Antibiotikumok

számos népbetegség megszüntetése

� Penicillinek 

hatásmechanizmus: sejtfalszintézis gátláshatásmechanizmus: sejtfalszintézis gátlás

hátrány: rezisztencia kialakulása

� Amoxicillin

széles hatásspektrumú

6 óra – 70 % kiürülése



Két különböző állatgyógyászati készítmény

Azonos hatóanyag: amoxicillin-trihidrát, de eltérő 
százalékban: 70 % ill. 100%

házityúk és sertés betegségeire alkalmas

alkalmazás: eltérő ideig az ivóvízbe kevertetve

Feladat: összehasonlítás kioldódásvizsgálat

különböző kevertetési módok = gyakorlati alkalmazás 
hatékonysága



� Milyen különbség tapasztalható a 100 % és 

70%-os készítmény vízbe oldódása?

Mikor nagyobb a kiülepedett � Mikor nagyobb a kiülepedett 

gyógyszermaradék?



Mindkét termék esetén:

� 50-szeres ill. 100-szoros dózis (x2)

� kemény ill. lágy vízben oldva (x2)

� négyféle kevertetési mód (x4)

Összesen 32 különböző minta vizsgálata



A kevertetés típusai:

� keverés nélkül

� 5 perc ultrahang + összerázás� 5 perc ultrahang + összerázás

� 3 perc kevertetés + 1-1 perc kevertetés

� folyamatos kevertetés

Mintavétel id őpontjai:

0; 0,5; 1; 2; 3; 6; 20,5; és 24 óra letelte után 



A HPLC-rendszer egységei:

� Waters M-510 HPLC pumpa

� Waters M-712 WISP automata mintaadagoló� Waters M-712 WISP automata mintaadagoló

� Jasco UV-2075 és UV/VIS detektor

� Jones M7981 kolonna termosztát

� Varian Star 800 interface

� Jasco-Borwin version 1.50 Software kiértékelő program



HPLC-s oszlop jellemz ői

típus: Rutin C18 

Mérési körülmények

mozgó fázis összetétele: 
15 V/V% metanol + 85 V/V% 
0,01M NaH2PO4, (pH = 2.0)típus: Rutin C18 

hossz: 250 mm

belső átmérő: 4.0 mm

részecske méret: 10 µm

kolonna hőmérséklet: 25°C

áramlási sebesség:
1.0 ml/min

detektálási hullámhossz:
λ = 210 nm

injektálási térfogat: 50 µl











Csak kevertetés nélkül nem érhető el 100%.

5 perc ultrahang + összerázás:5 perc ultrahang + összerázás:

hosszantartó, magas kioldódás

3+1 perc kevertetés, ill. folyamatos kevertetés:

bizonytalanabb a 24 órában biztosított magas kioldódás





Hátrányai: 
� egyik esetben sem közelíti meg a többi módszer 24 órában 
mért eredményeit (max. 77 % 100% helyett)
� rendszerint az első 1-2 órában lecsökkent a kioldódás

Azonban a valóságot legjobban leképező módszer.

Termékek összehasonlítása módszeren belül: 
a 70 % hatóanyag-tartalmú előnyösebb, mert

magasabb max. kioldódás (90% a 70%-kal szemben)
adott pillanatban esetenként a 100%-os termék duplája 
hosszabb távú hozzáférhetőség (2-3 óra 0,5 óra helyett)



70% hatóanyag-tartalmú termék

Minta típusa A kiülepedett termék 
rétegvastagsága (mm)

'0' időpont 24.óra

100% hatóanyag-tartalmú termék

Minta típusa A kiülepedett termék 
rétegvastagsága (mm)

'0' időpont 24.óra'0' időpont 24.óra

50x lágy 0,70 0,33

50 x kemény  0,60 0,28

100x lágy 1,45 0,53

100x kemény 1,53 0,80

'0' időpont 24.óra

50x lágy 2,28 1,15

50 x kemény  2,43 1,13

100x lágy 5,25 2,30

100x kemény 5,63 2,70



Szempontok: 

gyors, magas kioldás

hosszantartó hatás

gazdasági és környezetvédelmi egyarántgazdasági és környezetvédelmi egyaránt

A kevertetési módszerek közül a kezdeti ultrahangos kezelés a 

legmegbízhatóbb. 

Kevertetési eljárás hiányában a 70 % hatóanyag-tartalmú 

készítmény az előnyösebb.
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