
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

51, 2016, 2, s. 49 - 62 

PÔVODNÉ PRÁCE 

SPLAŠKOVÉ VODY - NOVÉ ZRKLADLO 
UŽÍVANIA DROG V SPOLOČNOSTI 

I. BODÍK1, T. MACKUĽAK1, M. FÁBEROVÁ1, 
L. IV ANOVÁ1, R. GRABIC2 

1 Oddelenie environmentálneho inžinierstva, 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
Vedúci pracoviska: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 

2 Fakulta rybárství a ochrany vod, Jihočeská universita 
v Českých Budejovicích 
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. 

Súhrn 

Cieľom predloženého príspevku je prezentácia možnosti využitia analýz drog 
a ich metabolitov v odpadových vodách na definovanie spotreby drog v jednotlivých 
mestách. Biomarkery kanabisu, metamfetamínu, extázy, kokaínu, nikotínu a tra
madolu boli analyzované v systéme SPE HPLC v tandeme s hybridným quadrupolo
vaným (Orbitrap) vysoko citlivým hmotnostným spektrometrom (LC-MS/MS). 
Získané údaje boli porovnávané v rámci slovenských miest aj v rámci miest v Euró
pe. Najvyššie špecifické hodnoty THC-COOH boli v Bratislave (40 mg/deň/1000 oby
vateľov; Petržalka - 47 mg/deň/1000 ob.). Namerané výsledky poukazujú na vysokú 
spotrebu metamfetamínu hlavne v mestách Dunajská Streda (860 mg/deň/1000 ob.), 
Trnava (680 mg/deň/1000 ob.), Sereď (409 mg/deň/1000 ob.) a Bratislava (188 mg/ 
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deň/1000 ob.), čím tieto mestá vykazujú jednu z najvyšších spotrieb v Európe. 
V príspevku sú uvádzané aj špecifické hodnoty pre extázu, kokaín, tramadol a počet 
vyfajčených cigariet na jedného obyvateľa a deň pre vybrané mestá na Slovensku. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : splaškové vody - analýza drog 

I. Bodík, T. Mackuľak, M. Fáberová, L. Ivanová, 

R. Grabic: SEWAGE - A NEW MIRROR OF DRUGS 

TAKING IN SOCIETY 

Summary 

The present paper deals with the wastewater analysis with the aim to define the 
consumption of drugs in individual cities. Urinary bio-markers of methamphetami
ne, cocaine, cannabis and ecstasy use were analyzed by liquid chromatography cou
pled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The data obtained were compa
red between selected Slovak towns as well as within cities in Europe. The highest 
specific loads of THC-COOH were analyzed in Bratislava (Central WWTP - 38 
mg/day/1000 inhabitants; Petržalka - 43 mg/day/1000 inh.). The measured results 
indicate a high consumption of methamphetamine in particular in the cities of Du
najská Streda (860 mg/day/1000 inh.), Trnava (680 mg/day/1000 inh.) and Bratisla
va (188 mg/day/1000 inh.), thus these cities reported one of the highest methamphe
tamine consumption in Europe. In our analyzed data are reported also specific con
sumption values for ecstasy, cocaine, tramadol as well as number of cigarettes per 
capita and day smoked for selected cities in Slovakia. 

K e y w o r d s : sewage - drug analysis 

Úvod 

Vplyv človeka na okolitú prírodu rastie s rozvojom životnej úrovne oby
vateľstva, s rozvojom priemyselnej činnosti, ale aj s nárastom počtu oby
vateľov. Rozvoj životnej úrovne obyvateľstva sa prejavuje rôzne, napr. zne
čisťovaním ovzdušia, zvýšenou produkciou odpadov, ale aj zmenou kvality 
odpadových vôd - splaškov. V posledných desaťročiach je zloženie splaško-
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vých odpadových vôd ovplyvňované rôznymi prídavnými látkami v potra
vinárskych výrobkoch (farbivá, stabilizátory, konzervanty, umelé sladidlá 
a iné), konzumáciou farmaceutických produktov (vitamíny, výživové dopln
ky a lieky), ale aj užívaním legálnych či nelegálnych drog. Zo spomínaných 
farmaceutických preparátov sa významné potenciálne ohrozenie životného 
prostredia predpokladá hlavne u liekov a hormónov. V súčasnosti sa využí
va viac ako 1500 druhov liekov a vyprodukuje sa ich viac ako 18 OOO ton. 
Celosvetovo sa ročná konzumácia liečiv odhaduje na 15 g na osobu, v rozvi
nutých krajinách 3 až 10-krát viac. Niektoré špecifické farmaceutika sa 
aplikujú aj na liečbu resp. prevenciu hospodárskych zvierat, na ochranu 
rastlín, do čistiacich prostriedkov, do potravín a pod. Samostatnou skupinou 
farmaceutík sú drogy či už ilegálne, alebo legálne vo forme rôznych opiátov, 
stimulantov a pod. 

Na rozdiel od priemyselných polutantov, ktorých výrobu a prípadnú kon
tamináciu v životnom prostredí možno legislatívne čiastočne obmedzovať, 
pri farmaceutických prípravkoch toto obmedzenie pravdepodobne nebude 
možné, lebo vo väčšine prípadov ide o látky, ktoré pozitívne pôsobia na 
zdravie človeka a teda nemožno zabrániť ich používaniu a ich následnému 
výskytu v odpadových vodách. 

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť súčasný stav kontaminácie splaško
vých odpadových vôd na Slovensku vybranými legálnymi a nelegálnymi 
drogami a poukázať na nutnosť hľadania nových spôsobov na ich elimináciu 
z vodného prostredia. 

Úvod 

Drogy, liečivá a ich metabolity sa do kanalizácie dostávajú vo forme 
exkrementov a v kanalizácii sa následne môžu ich metabolity ďalej štiepiť 
rôznymi cestami. Na degradáciu týchto látok vplýva značné množstvo fakto
rov ako pH, teplota, zdržná doba v kanalizácii, alebo aj štruktúra zlúčeniny. 
Analýza liekov v odpadových vodách sa realizuje už niekoľko desaťročí, 
avšak analýza drog je pomerne nová oblasť, ktorá však má silnú „mediálnu 
odozvu", keď sa v jednotlivých krajinách začínajú publikovať údaje o spotre
be drog získané z analýz odpadových vôd. 

Prvé práce zaoberajúce sa meraním koncentrácie ilegálnych drog v odpa
dových vodách sú z konca 90-tych rokov (Daughton a Ternes, 1999). Neskôr 
(Zuccato a kol., 2005) sa odborníci začali zaoberať analyzovaním ilegálnych 
drog v odpadových vodách, pričom postupne zistili, že na základe analýzy 
dominantného metabolitu drogy je možné odhadnúť spotrebu užívaných 
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drog vo vybranej odkanalizovanej lokalite. Analýzy drog v reálnych komu
nálnych odpadových vodách sa s dostatočnou presnosťou začínajú postupne 
presadzovať asi od roku 2006. Tieto práce potom viedli k rozvoju novej obla
sti vo svete nazývanej „sewage epidemiology". 

V roku 2011 sa realizovalo prvé medzinárodné monitorovanie drog v od
padových vodách 19 európskych miest (Thomas a kol., 2012). Od roku 2013 
sa do medzinárodného monitoringu zapojilo aj Slovensko (OEI FCHPT STU 
pod vedením prof. Bodíka). V spolupráci s Asociáciou čistiarenských exper
tov, Národným monitorovacím centrom pre drogy pri MZ SR a vodáren
skými spoločnosťami na Slovensku sa podarilo vytvoriť rozsiahlu sieť miest, 
kde sú sledované vybrané drogy a lieky v odpadových vodách. 

Ak by sme túto metódu porovnali s nepriamymi štatistickými metodika
mi na určenie množstva spotrebovaných drog v jednotlivých mestách ako 
napr. dotazníky, je analýza drog v odpadových vodách už relatívne exakt
nou vedeckou metódou, ktorá má svoje výhody, ale aj nevýhody oproti do
tazníkovej metóde. Hlavným pozitívom tejto metódy je relatívna rýchlosť 
a presnosť meraní, reálne porovnávanie spotreby drog v jednotlivých 
mestách, exaktné stanovenie jednotlivých drog, možné zachytenie nových 
drog na trhu, sledovanie trendov spotreby drog z časového hľadiska a pod. 
Samozrejme sú aj nevýhody tejto metodiky, ktoré ešte neumožňujú jej jed
noznačnú aplikovateľnosť v praxi. Ide predovšetkým o analytickú náročnosť 
samotného stanovenia, rôzne doby zotrvania drogy a jej následný rozklad 
na rôzne metabolity v kanalizačnej sieti, dynamické zmeny počtu obyva
teľov v meste počas dňa, týždňa a pod. 

Metodika monitoringu drog v odpadových 
vodách slovenských miest 

V priebehu monitoringu sme v odpadových vodách sledovali asi 30 psy
choaktívnych látok, hlavne legálne aj nelegálne drogy a ich metabolity, ale 
aj asi 120 druhov rôznych liekov, ktoré sa metabolizmom človeka dostávajú 
do odpadových vôd. 

Samotná realizácia monitoringu pozostávala zo stanovenia koncentrácií 
nelegálnych drog a liečiv v odpadových vodách. Pre tento účel boli na príto
koch do sledovaných čistiarní odpadových vôd (ČOV) odoberané 24-hodinové 
zlievané vzorky odpadových vôd (obvykle v 15 minútových intervaloch). 
Takto nazlievané vzorky boli vzorky zmrazené (-20 °C) a čakali na odvoz do 
špecializovaného laboratória Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach 
(pracovisko Vodňany). Po doprave do laboratória boli vzorky rozmrazené 
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a pridali sa k ním izotopovo značené interné štandardy. Takto pripravené 
vzorky boli analyzované v systéme SPE HPLC v tandeme s hybridným qua
drupolovaným (Orbitrap) vysoko citlivým hmotnostným spektrometrom 
(Fedorova a kol., 2013). Výsledná koncentrácia bola charakterizovaná ako 
priemer troch paralelných analýz. Z takto nameranej priemernej kon
centrácie a časovo k nej zodpovedajúcemu dennému prietoku odpadovej vo
dy na ČOV získame množstvo drogy (alebo jej matabolitu), ktoré sa v daný 
deň dostalo do kanalizácie (mg/deň) a na základe známeho (odhadnutého) 
počtu pripojených (prítomných) obyvateľov v daný deň v meste sa definuje 
špecifické množstvo drogy v odpadových vodách vztiahnuté na 1000 pripo
jených obyvateľov (mg/deň/lOOOobvyvateľov). Táto hodnota už môže slúžiť 
ako špecifická informácia o spotrebe drogy v danom meste z hľadiska ča
sových trendov resp. na porovnanie spotreby navzájom medzi mestami 
a pod. V prípade, že poznáme prepočítavací metabolizačný faktor danej dro
gy (resp. jej metabolitu), je možné odhadnúť aj množstvo spotrebovanej dro
gy v danom časovom úseku pre danú lokalitu. 

Celkovo sme počas rokov 2013 - 2015 odobrali asi 400 vzoriek v 22 
mestách na Slovensku (vo vyhodnotení sú však uvádzané iba mestá, kde sa 
analyzovali aspoň 3 vzorky), ktoré majú spolu asi 1,6 mil. obyvateľov, čo 
predstavuje asi 30 % populácie na Slovensku. V nasledujúcom texte sú 
zhrnuté niektoré výsledky týkajúce sa vybraných drog. 

Výsledky 

Marihuana (THC, kanabis) 

Marihuana je najčastejšie používanou ilegálnou drogou na Slovensku 
(EMCDDA, 2015). Vzhľadom na metabolický rozklad tejto látky v tele člove
ka sa v odpadových vodách obvykle analyzuje jej stabilnejší metabolit THC
COOH, ako dôkaz prítomnosti kanabisu. Vylučovací faktor marihuany je 
veľmi malý, t.j. iba malá časť THC (1 - 2 %) z vyfajčenej cigarety sa vyluču
je z tela do splaškov. V sledovanom období sa koncentrácie THC-COOH 
v odpadových vodách pohybovali v širokom rozsahu 20 ng/l (Prešov) -
650 ng/l (Petržalka), pričom však koncentrácie týchto látok nie sú vždy 
smerodajné pre porovnávanie spotreby drog v jednotlivých mestách (vplyv 
priemyselných vôd v kanalizácii, balastné vody v kanalizácii, dažďové vody 
a pod.). Smerodajnejšie sú až údaje o špecifickom dennom množstve THC
COOH v odpadových vodách na 1000 pripojených obyvateľov (mg/deň.1000 
oh). Najvyššie špecifické hodnoty THC-COOH boli v Bratislave (ÚČOV -
38 mg/deň.1000 oh, Petržalka - 43 mg/deň.1000 oh), naopak najnižšie spo-
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treby boli zaznamenané v Prešove - 11 mg/deň. lOOOob a v Poprade -
10 mg/deň. 1000 oh. Priemerné špecifické hodnoty za celé sledované obdobie 
pre jednotlivé mestá sú znázornené na grafe 1. 

Na základe znalosti pomerov medzi analyzovanými metabolitmi v odpa
dových vodách a obsahom aktívnej látky v spotrebovanej droge človekom 
(Thomas a kol., 2012) sme napr. pre sobotu 15.3.2014 vypočítali „orien
tačnú" spotrebu marihuany v Bratislave na úrovni asi 90 dávok/deň/1000 
oh., čo celkovo predstavuje asi 51 300 spotrebovaných dávok (jointov) v mes
te. 

Graf 1. Priemerné hodnoty zaťaženia odpadových vôd marihuanou 
na slovenských ČOV 
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Ak by sme porovnali monitorované slovenské mestá (iba za rok 2013) 
s vybranými európskymi mestami (Ort a kol., 2015), ktoré sa zúčastnili mo
nitoring v roku 2013, tak nám z toho vyplýva, že priemerné špecifické 
množstvo THC-COOH v odpadových vodách slovenských miest je významne 
nižšie, čo svedčí aj o nižšej spotrebe marihuany v našich mestách (graf 2). 
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Graf2. Priemerné hodnoty zaťaženia odpadových vôd marihuanou 
v európskych mestách (rok 2013) 

Zagreb 
Valencia 

utrecht 
ume a 

Trnava 
Stockholm 

Sarajevo 
Prešov 
Prague 

Piešťany 

Petržalka 

Paris 
Oslo 

Novi Sad 
Nitra 

Milan 
Lisbon 

Košice 
Gothenburg 

Eindhoven 
Diilmen 

Dresden 
Dortmund 
Cluj poca 
Castellon 

Budweis 
Brussels 

Bratislava ÚČOV 
Belg rade 

Barcelona 

Athens 
Antwerp z. 
AntwerpD. 

Amsterdam 

:::::1 

-
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

mg/derí/1000ob. 

55 



1. BODÍK, T. MACKUĽAK, M. FÁBEROVÁ, L. IVANOVÁ, R. GRABIC / 
SPLAŠKOVÉ VODY - NOVÉ ZRKLADLO UŽÍVANIA DROG 
V SPOLOČNOSTI 

Graf 3. Priemerné hodnoty zaťaženia odpadových vôd metamfetamínom 
na slovenských ČOV 
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Metamfetamín (pervitín) 

Z dostupných štatistík sa možno dozvedieť, že ide o pomerne rozšírenú 
drogu hlavne v strednej a východnej Európe (EMCDDA, 2015). Z chemicko
analytického hľadiska je to (S)-metamfetamín hydrochlorid, ktorý sa bežne 
vyskytuje ako biely kryštalický prášok dobre rozpustný vo vode. Na grafe 3 
sú uvedené priemerné špecifické hodnoty pervitínu v odpadových vodách 
sledovaných miest SR. Kým v Bratislave, Nitre, Trnave, Dunajskej Strede a 
Seredi sa pohybujú sledované údaje na úrovni asi 150 - 860 mg/deň/1000 
oh., smerom na východ Slovenska tieto hodnoty klesajú a v Prešove je to 20 
- 50-násobne menej . Z uvedených údajov je možné teoreticky vypočítať, že 
napr. dňa 15.3.2014 bolo v Bratislave spotrebovaných (vylučovací faktor me
tafetamínu je 2,3) asi 280 g pervitínu (v prepočte na 100 % čistotu). Na trhu 
sa pervitín dostáva v čistote asi 50 %, teda odhadujeme, že v daný deň sa 
v meste skonzumovalo asi 560 g pervitínového prášku. 
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Graf 4. 
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Ak by sme, podobne ako pri marihuane, porovnali špecifické množstvá 
metamfetemínu v odpadových vodách slovenských a vybraných európskych 
miest pre rok 2013 (Ort a kol., 2014), zistíme, že odpadové vody v sloven
ských mestách vykazujú jedno z najvyšších zaťažení metamfetamínom a te
da nepriamo aj najvyššiu spotrebu medzi sledovanými mestami (graf 4). 

Extáza (MDMA) 

Ide o pomerne rozšírenú drogu, ktorá sa však používa hlavne počas ví
kendov v baroch, počas diskoték a tanečných festivalov. Patrí medzi tzv. ta
nečné drogy, z chemického hľadiska ide o 3,4-metylendioxy-N-metylamfeta
mín (MDMA), na trhu je obvykle vo forme tabletiek rôznej farby a veľkosti. 
V priebehu rokov 2013-2015 bola najvyššia priemerná spotreba tejto drogy 
opäť v Bratislave, Trnave, Piešťanoch, ale aj v Skalici. Najnižšia spotreba 
tejto drogy je opäť v Prešove. Zaujímavé sú výsledky z mesta Trenčín počas 
festivalov Pohoda (2013 - 2014 cca 30 OOO návštevníkov). Počas oboch fest
ivalov Pohoda boli pozorované mimoriadne vysoké koncentrácie (vyše 
200 ng/l) aj špecifické hodnoty pre extázu (vyše 25 mg/deň/1000 ob. oproti 
obvyklým hodnotám 1,5 - 2,0 mg/deň.1000/ ob.), ktorá sa javila ako domi
nantná droga na tomto festivale (čiastočne aj kokaín, ale veľmi slabo boli 
zastúpené pervitín a marihuana). Je však potrebné konštatovať, že špičkové 
hodnoty špecifického množstva extázy v Trenčíne počas Pohody sú asi na 
úrovni „lepšej" soboty v Bratislave, alebo priemerných týždňových hodnôt 
v Paríži (26 mg/deň/1000 ob.), Prahe (22 mg/deň/1000 ob.) a pod. Ani zďale
ka sa však nepribližuje Trenčín počas Pohody mestám ako je napr. Amster
dam (89 mg/deň/1000 ob.), Utrecht (83 mg/deň/1000 ob.), kde sú aj prie
merné týždenné hodnoty výrazne vyššie (Thomas a kol., 2012, Ort a kol., 
2014). 

Kokaín 

Kokaín je pomerne rozšírená droga v krajinách západnej Európy, 
vzhľadom na jeho pomerne vysokú cenu nie je u nás dominantnou drogou. 
Z chemického hľadiska je kokaín tropánový alkaloid - benzoylekgonin me
tylester (BE). V ľudskom tele a v kanalizačnej sieti sa pomerne ľahko roz
kladá, preto sa pri monitoringu v odpadových vodách stanovuje jeho sta
bilný metabolit BE - benzoylecgonin, ktorý je v kanalizácii stabilnejší ako 
močom vylúčený nezmetabolizovaný kokaín. Namerané koncentrácie BE 
v odpadových sa pohybovali v rozsahu < 5,2 ng/l (Prešov) až po 374 ng/l 
(ÚČOV Bratislava), čo naznačuje aj výrazný rozdiel v spotrebe kokaínu 
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v jednotlivých mestách, zrejmý opäť v osi „východ-západ". Špecifické hodno
ty zaťaženia odpadových vôd s BE sú znázornené na grafe 5, kde je zrejmý 
výrazný rozdiel v spotrebe kokaínu v Bratislave a okolí a v ostatných mes
tách. Opäť je tu vidieť trend poklesu spotreby kokaínu smerom na východ 
republiky. 
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Aj keď fajčenie sa u nás toleruje a nikotín je „legálna" droga, zdravotné 
problémy spôsobené fajčením sú pravdepodobne oveľa častejšie ako 
problémy s nelegálnymi drogami. Preto sme v analýzach z roku 2014 identi
fikovali aj metabolity fajčenia. Kotinín je metabolit nikotínu (anagram od 
slova nikotín), ktorý sa používa ako biomarker pre dôkaz fajčenia nikotínu. 
Koncentrácie kotinínu sa pohybovali v rádovo výrazne vyšších kon
centráciách v porovnaní ilegálnymi drogami (v rozsahu 2000 - 7000 ng/l). 
Denné množstvo kotinínu v odpadovej vode bolo prepočítané cez faktor roz
kladu v kanalizácii, následne bolo vypočítané množstvo spotrebovaného ni
kotínu a ten bol následne prepočítaný na počet vyfajčených cigariet. Špeci
fické množstva spotrebovaných cigariet na 1 obyvateľa boli následne po
rovnávané pre jednotlivé mesta Slovenska (graf 6). Z uvedených hodnôt sme 
definovali priemernú spotrebu 5,6 cigarety/deň/oh. v SR. 
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Graf7. 
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Veľmi početne zastúpenou skupinou liekov sú psychofarmaká. Ide o sku
pinu liekov, ktoré môžu ovplyvňovať aj psychické správanie človeka, tlmia 
bolesť a možno ich zaradiť aj medzi „ľahké" drogy (hlavne v kombinácii s al
koholom). Typický predstaviteľ tejto skupiny je tramadol. Sú známe viaceré 
zneužívania tramadolu v kombinácii s alkoholom. Tento liek bol prítomný 
vo všetkých sledovaných vzorkách a v pomerne vysokých koncentráciách -
stovky a tisíce ng/l. Na rozdiel od zakázaných drog, je rozptyl v používaní 
tramadolu medzi slovenskými mestami výrazne menší (graf 7), nie je tu po
zorovaný pokles spotreby v smere na východ republiky. 

Záver 

Rozvoj analytických metód umoznuJe sledovať celú škálu drog, liekov 
a ich metabolitov v odpadových vodách. Veľmi zaujímavo sa javia aj prvé 
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pokusy s analýzou alkoholu v odpadových vodách, pričom je potrebné vy
riešiť pomerne rýchly rozklad alkoholu v kanalizačnej sieti. Vzorky, ktoré sú 
odoberané v roku 2016, by už mali mať informáciu aj o špecifických spo
trebách alkoholu v jednotlivých mestách, tak sme zvedaví, ktoré mestá do
minovať v tomto parametri. 
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