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Bevezetés 

• Az Illegális élvezeti szerek veszélyesek és szennyezik 

környezetünket.  

• Veszélyesek egészségünkre, mégis, fogyasztásuk 

folyamatosan nő.  

• Előállításuk technológiája állandóan fejlődik, terjesztésük 

sok nyereséggel kecsegtet; jóllehet a törvény tiltja, egyre 

többen foglalkoznak rejtett előállítássukkal.  

• Az analitikai kutatások elsődleges célja a vizek 

szennyezésének megismerése, majd a megfelelő eltávolítási 

technológiák kidolgozása a szennyezések csökkentése; 

párhuzamosan a hatóságok munkáját is segíthetjük. 



Célkitűzés 

• Szakdolgozatom során azt illegális élvezeti szerek 
elemzésének két leghatékonyabb módszerével foglalkoztam 

 gázkromatográfia 

 folyadék kromatográfia.  

• Célom következtetések levonása a témában megjelent  
kutatásokból. Tavakból, folyókból, szennyvizekből 
származó illegális szerek mérési eredményeit részletezem: 
így átfogó képet kaphatunk, hogy ezek a vegyületek, 
különböző környezetekben milyen mennyiségben 
fordulnak elő.  



Élvezeti szerek 

• Élvezeti szernek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek a 
központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli 
változásokat okoznak, és hatásuk a szervezet testi-lelki 
folyamataira károsak lehetnek.  

• Legális szerek: amelyek gyártását, raktározását, 
behozatalát, kivitelét, forgalmazását az állam nem tiltja, 
nem köti különösen szigorú ellenőrzéshez.  

• Illegális anyagok: amelyek gyártása, raktározása, 
behozatala, kivitele forgalmazása, államilag tiltott, vagy 
csak külön engedély alapján, az erre feljogosítottak 
számára, kizárólag egészségügyi, vagy tudományos célra és 
különösen szigorú ellenőrzés mellett lehetséges.  



Vizsgált vegyületek 

Vegyület neve Kémiai képlet CAS-szám 

Moláris tömeg 

(g/mol) 

Morfin C17H19NO3 57-27-2 285,4 

Kodein C18H21NO3 76-57-3 299,3  

Kokain C17H21NO4 50-36-2 303,3 

Heroin C21H23NO5 561-27-3 369,41 

Metadon C21H27NO 76-99-3 309,45 

Tebain C19H21NO4 115-37-7 311,37 



Minta előkészítési módszerek 

Szilárd fázisú extrakció (SPE) 

Nagy dúsítási faktorral, kis oldószerigénnyel jellemezhető, 

kicsi a szennyeződés veszélye, könnyen automatizálható.  

1. Nedvesítés és kondicionálás 

2. Felvitel 

3. Mosás 

4. Elució 

 

 



Szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) 

a.) folyadékmintából 

b.) folyadékminta gőzteréből 

c.) folyadékmintából membránon keresztül   

 



Analitikai Technikák 
Gázkromatográfia 

 

 

 

 

Folyadék kromatográfia  



Mérési eredmények, irodalmi adatok 



Folyadék kromatográfiás eljárással 

1. Heroin minta szennyezőinek vizsgálata 

Acetylthebaol, Thebaol szennyezőket találtak  

2. Egyesült Királyságban a Taff, és Lengyelországban a 

Warta folyó hat különböző pontján vett minták 

 

 

 

 

. 

 

 

Koncentráció (ng/l) 

  

Brecon 

Beacons 

Merthyr 

Tydfil 

Trefforest 

Estate Cardiff Poznan Kozieglowy 

Kodein <MQL <MQL 29,-34 25-28 <MQL 9,-15 

Amfetamin <MQL <MQL 6 8,-9 <MQL <MQL 

Kokain <MQL <MQL <MQL <MQL <MQL <MQL 



3. SPE, UPLC-MS/MS módszerrel a spanyolországi 

Llobregat folyó 3 pontján. 2 időpontban. 

 
Koncentráció (ng/l) 2007. április 

  1. mérési pont 2. mérési pont 3. mérési pont 

Morfin 6,3 6,1 4,8 

Kodein 25,3 21,2 18,5 

Heroin <LOQ <LOQ <LOQ 

Metadon 10,1 7,6 5,1 

Koncentráció (ng/l) 2007. május 

  1. mérési pont 2. mérési pont 3. mérési pont 

Morfin 5,5 5 5 

Kodein 21,7 24,5 26,7 

Heroin <LOQ <LOQ <LOQ 

Metadon 4,9 5,8 4,9 



4.SPE, HPLC MS/MS Svájcban, folyókból, patakokból és 
tavakból vett mintákból.  

 
 

 

 

 

 

 

5. Tebaint határozott meg elektromembrán extrakció után, 
HPLC módszerrel és UV detektálással: csapvízben, kutakban, 
és folyókban Indiában. 

 

 
 

 

 

 

  

Koncentráció (ng/l) 

  Folyók/patakok Tavak 

Kodein 2,9 2,8 

Kokain 0,4 nd 

Morfin 2,2 nd 

Koncentráció v/v % 

Csapvíz nd 

Folyóvíz nd 

Kútvíz nd 

Kodein tabletta n.d 

Utcai heroin 

minta 0,0034 



6. Kokaint vizsgálat SPE, LC-MS módszerrel. 

Liszabon szennyvizeiből, különböző időpontokban 

vettek mintákban. 

 

 
Kokain koncentráció szennyvizben 

(ng/l) 

11.okt 197 

13.okt 178 

18.okt 124 

20.okt 160 

01.nov 180 

03.nov 90 

10.nov 162 



Gázkromatográfiás eljárással 

1.A vízet szennyező kokaint GC-MS-SPME módszerrel, 

származékképzés nélkül elemeztek 47 mintából. 

2. GC-MS/MS-SPE, eljárással vizsgáltak kokaint, kodeint és 

morfint a spanyolországi Sar folyóban. 

  
Kocentrációk (ng/l) 

Kodein 30 

Kokain 149 

Morfin 89 



Konklúzió 

Szakdolgozati munkám eredményeként megállapítható, hogy 
az élvezeti szerek környezeti vizekben elemzése időszerű, 
jelentős feladat  
A probléma megoldása sok oldalról közelíthető. Jóllehet a 
kábítószerek fogyasztása egészségkárosítással jár, mégis  

1. a kábítószer fogyasztók száma nő,  

2. a kábítószer ipar törekvésével összhangban nem kétséges, 
hogy a gyártók a fogyasztók számának gyarapodásában 
érdekeltek.   

3. A kérdés megoldásában a társadalom számára a megelőzés 
és az ismeretterjesztés elengedhetetlen  

A minél érzékenyebb analitikai módszerek kidolgozása e 
kérdésben jelentős hozzájárulást jelent. 



Köszönöm a figyelmet ! 


