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Szennyező anyagok a környezetben

● Megjelenés a környezetben
(szennyvízkezelés hiányosságai, mezőgazdasági 
felhasználás)

● Terjedés
(modern hidrogeológia)

● Élővilágra gyakorolt hatás
(citosztatikus anyagok, hormonok)

Háttérkép: http://bin.sulinet.hu/kornyezetvedelem

http://bin.sulinet.hu/kornyezetvedelem/cikkek/nagylatoszog/viz.jpg
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Kiemelt fontosságú hatóanyagok 

● Kiválasztási szempontok

● Felmérések, prioritási listák

● Antraciklin-glikozidok
● Nem szteroid gyulladáscsökkentő 

gyógyszerek
● Szteránvázas vegyületek
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 Antraciklin-glikozidok

Doxorubicin és Daunorubicin

(http://hu.wikipedia.org) (http://upload.wikimedia.org)

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Doxorubicin.svg&filetimestamp=20080913020513
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Daunorubicin.svg/446px-Daunorubicin.svg.png
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Nem szteroid gyulladáscsökkentő 
gyógyszerek

● Naproxen

● Ketoprofen 
(http://upload.wikimedia.org)

(http://upload.wikimedia.org)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Naproxen.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/6/68/20070124151243!Ketoprofen.png
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Szteránvázas vegyületek I.

● Ciproteron

● Medroxiprogeszteron

● Noretiszteron

(http://upload.wikimedia.org)

(http://vitaleffects.com)

(http://www.fass.se)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Cyproterone.png
http://vitaleffects.com/TribookletsImages/medroxyprogesterone-fixed.jpg
http://www.fass.se/LIF/RootMedia/Formler/0234.gi
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● Progeszteron

● Ösztradiol

Szteránvázas vegyületek II.

(http://steroid-hormones.com)

(http://hu.wikipedia.org)

http://steroid-hormones.com/steroid/uploadfile/200912/11/114388701.png
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Estradiol.svg&filetimestamp=20070629124826
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Szennyező anyagok a környezetben
Becsült felhasználás 

Budapesten és 
agglomerációjában

(kg/év)

Mért koncentrációk
(Dunavízből vett 

mintákban;
ng/l)

Naproxen 2052kg/év 74,4

Progeszteron 
származékok 9,3kg/év -

etinil-ösztradiol 0,86kg/év -
{3-80}

(Záray Gy. 2006) {Fleit E. 2006}
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Szennyvíztisztítási eljárások és 
alkalmazhatóságuk áttekintése 

gyógyszermaradványok eltávolítására

● Fizikai eljárások
● Kémiai eljárások
● Biológiai eljárások
● Membrán-bioreaktor
● Nem hagyományos megoldások
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Fizikai eljárások
● Membránok
● moláris tömeg és töltés
● egyszerű és összetett 

mátrix
● hatásfok: membrántól 

függően
– Ösztrogén 4-84%

(Serény J. 2009)
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Kémiai eljárások
● Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások

(AOP: Advanced Oxidation Processes)
● Vizsgálatok eredményei

– Egyszerű mátrix, kis iontartalom
– Hatásfok

● Ösztradiol 50-97%
● Ketoprofen 99%

● Koaguláció és flokuláció
kisebb hatékonyság 20-40%
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Biológiai eljárások
● Speciális szervezetek
● Bioreaktorok típusai

● Szuszpendált rendszer
● Fixfilmes rendszer 

● Hatékonyság
– Általában 30-40%
– Naproxen -9-88% (Bp. 9-89%)
– Ketoprofen 29-77% (Bp. 24-72%)
– Porgeszteron 90% felett (eleveniszap)
– Ösztronok és ösztradiolok negatív értékektől 

>>99%-ig
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Membrán-bioreaktorok
● Hatásfokok 

● ionizálhatóság,  pH, tartózkodási idő és a 
hőmérséklet

● Doxorubicin >>99% (kimutatási határ alatt) 
(doxorubicin nagyrészt megkötődött a lebegőanyagon, 
de vázat alkotó gyűrűk nem nyíltak)

● Daunorubicin >>99% (kimutatási határ alatt)
● Ketoprofen 43,9-97%
● Naproxen 71-99,3%



14/17

Nem hagyományos megoldások 
a szennyvíztisztításban

● Nanotechnológia
● Szenzorok
● Elektronika
● Nanoszűrés

– Membrán
– Nanorészecskék
– Membrán-bioreaktorok

http://www.mfa.kfki.hu
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Az ismertetett technológiák hatásfoka

Hatóanyag
Membrán-

technológia
(%)

AOP*
(%)

Bio-
reaktorok

(%)

Memebrán-
bioreaktor

(%)
Doxorubicin >>99

Daunorubicin >>99
Naproxen -9-89 71-99.3

Ketoprofen 99 29-77 43,9-97

Ösztrogén és 
származékai 4-84 50-97

Negatív 
értékektől 
>>99%-ig

Progeszteron >90

*AOP: Advanced Oxidation Processes:
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Barkács 
Katalinnak, aki témavezetőmként türelmesen és 
segítőkészen mutatott irányt számomra a munkám 
során. Dr. Záray Gyula tanszékvezetőnek és az 
Analitikai Kémiai Tanszék dolgozóinak
köszönöm a lehetőséget, hogy a tanszéken 
dolgozhattam. Családom és barátaim  támogatása 
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köszönet illeti Jurecska Laurát és Elek 
Richárdot, mert nagyban hozzájárultak 
szakdolgozatom elkészüléséhez.
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Köszönöm a figyelmet, 
várom kérdéseiket!
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