
Celem niniejszej pracy jest zbadanie potencjału sorpcyjnego wybranych farmaceutyków na powierzchni najczęściej
identyfikowanych mikroplastików w środowisku wodnym.
Mikroplastiki są tą fragmenty tworzyw sztucznych przechodzące przez sito o rozmiarze do 5 mm. Obecnie są one systematycznie
odnajdywane na całym świecie. Światowa produkcja tworzyw sztucznych stale rośnie i w roku 2013 osiągnęła poziom 299 mln
ton [1]. Wynika to między innymi z tego, iż tradycyjne materiały takie jak szkło, metal i papier są zastępowane przez bardziej
opłacalne produkty z tworzyw sztucznych. Materiały te trafiają do środowiska wodnego za pośrednictwem wielu
antropogenicznych źródeł: plastikowe odpady pozostawiane na plażach, utracone lub wyrzucone narzędzia wykorzystywane przez
flotę rybacką, straty w czasie transportu morskiego, odpływy z zakładów przetwórczych, ścieki zanieczyszczone przez włókna z
prania odzieży, niektóre kosmetyki peelingujące, pasty do zębów jak i materiały ścierne w aerozolu [2–9].
Ponieważ materiały te są hydrofobowej natury, badaniom podlega ich potencjał do zmiany biodostępności innych zanieczyszczeń
w środowisku wodnym. Dostępne źródła literaturowe opisują doświadczenia nad sorpcją m.in. trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO), takich jak polichlorowane bifenyle (PCB) czy dichlorodifenylotrichloroetan (DDT), na powierzchni
tworzyw sztucznych i ich desorpcją w symulowanych warunkach fizjologicznych. Wyniki powyższych prac potwierdzają
gromadzenie niepolarnych substancji na powierzchni tworzyw sztucznych, efektywnie wpływając na dystrybucję i transport
zanieczyszczeń organicznych w środowisku. Ma to tym samym znaczący wpływ na potencjalne ryzyko środowiskowe
reprezentowane przez zaadsorbowane substancje, gdyż są one zatężane w danym punkcie i mogą zostać uwolnione na przykład na
drodze spożycia mikroplastików przez faunę wodną [2,3,10–14].
Jednakże, na dzień dzisiejszy, nie przeprowadzono jeszcze badań wpływu mikroplastików na biodostępność tak zwanych
nowopowstałych zanieczyszczeń środowiska (ang. new emerging pollutants), do których zalicza się pozostałości środków
farmaceutycznych. Leki zasługują na szczególną uwagę ze względu na to, iż mają duży potencjał wpływu na środowisko
potwierdzony licznymi publikacjami z dziedziny ekotoksykologii. Ogromne ilości farmaceutyków zużywane są nie tylko do
terapii ludzi, ale także w weterynarii (m. in. w celach profilaktycznych) i w hodowli zwierząt. Wiadomo, iż nie podlegają one
całkowitej eliminacji w organizmie i są z niego wydalane (30-90%), zarówno w postaci niezmienionej jak i pod postacią
metabolitów. W efekcie różnymi drogami przedostają się do środowiska i są identyfikowane w wielu ekosystemach [15–18].
Niniejszy projekt obejmuje zatem zdefiniowanie potencjału sorpcyjnego wybranych farmaceutyków z 3 grup należących do
najczęściej stosowanych jak i wykrywanych w środowisku naturalnym: leków przeciwnowotworowych, antybiotyków
weterynaryjnych i beta-blokerów. Do wybranych przedstawicieli tworzyw sztucznych należą 4 najczęściej wykorzystywane
polimery: polietylen wysokiej i niskiej gęstości (HD-PE i LD-PE), polipropylen (PP) oraz polichlorek winylu (PVC). Badania
zostaną zrealizowane w oparciu o procedurę OECD 106 i obejmują: wybór optymalnych proporcji mikroplastik/roztwór,
wyznaczenie kinetyki i izoterm adsorpcji, oraz ocenę wpływu pH i zasolenia fazy wodnej na powyższe czynniki.
Zaplanowane badania mają charakter pionierski i dotyczą oddziaływań pomiędzy nowopowstałymi zanieczyszczeniami
środowiska wodnego. Badania przeprowadzone w ramach niniejszego projektu powiększą obecny stan wiedzy dotyczący
zanieczyszczenia środowiska wodnego, dostarczając odpowiedzi na pytanie, czy tworzywa sztuczne, mogą wpłynąć na
biodostępność, a tym samym na potencjalne ryzyko środowiskowe reprezentowane przez pozostałości wybranych farmaceutyków
w środowisku wodnym.
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