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OZONOWANIE LEKÓW SULFONAMIDOWYCH  
W ŚRODOWISKU WODNYM 

OZONOLYSIS OF SULFA-DRUGS IN AN AQUATIC ENVIRONMENT  

Abstrakt:  Leki z grupy sulfonamidów są obecnie wykorzystywane głównie w weterynarii. Ich pozostałości 
trafiają do środowiska w formie niezmienionej lub jako nietrwałe chemicznie N-podstawione metabolity. Jedną  
z potencjalnych metod ich usuwania może być proces ozonowania. W trakcie tego procesu sulfonamidy mogą 
ulegać mineralizacji lub jedynie częściowej transformacji do półproduktów organicznych. Celem pracy było 
wyznaczenie różnic w podatności wybranych leków sulfonamidowych na ozonowanie w roztworach wodnych 
oraz w ściekach syntetycznych przygotowanych wg normy ISO 9887:1992(E). W badaniach uwzględniono 
sulfanilamid i siedem jego pochodnych, w których wodór amidowy został podstawiony przez pięcio- lub 
sześcioczłonowy układ heterocykliczny. Badane próbki były ozonowane za pomocą generatora ozonu DST-15 
(Blue Planet) zasilanego wyłącznie tlenem medycznym. Wyniki oceniano na podstawie analiz wykonanych 
techniką HPLC oraz zmian wartości OWO oznaczanej metodą Langego. Stwierdzono, że wybrane do badań 
sulfonamidy uległy niemal całkowitej degradacji, choć jednocześnie stopień ich mineralizacji wynosił zaledwie od 
3 do 20 %. Ponadto, szybkości degradacji poszczególnych sulfonamidów różniły się nawet dwukrotnie,  
a zakwaszenie środowiska reakcji miało pozytywne skutki dla jej przebiegu. Inne, poza sulfonamidami, substancje 
obecne w roztworze (tzn. składniki ścieków syntetycznych) w trakcie ozonowania zmniejszyły efektywność 
degradacji badanych leków tylko w niewielkim stopniu. 
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Wprowadzenie 

Leki przeciwbakteryjne są obecnie stosowane na szeroką skalę nie tylko do zwalczania 
infekcji, ale także do celów pozamedycznych - głównie w hodowli drobiu, trzody chlewnej 
i ryb. Szacuje się, że roczna produkcja wszystkich leków przeciwbakteryjnych na świecie 
wynosi 0,1-0,2 Tg (106 ton) [1]. Wśród tego typu farmaceutyków powszechnie używane są 
pochodne kwasu 4-aminobenzeno-sulfonowego, czyli sulfonamidy. Wykorzystuje się je 
przede wszystkim w weterynarii. Przykładowo, w Danii w 2014 roku sulfonamidy znalazły 
się na trzecim miejscu pod względem sprzedanej ilości leków przeciwbakteryjnych 
wykorzystanych w hodowli zwierząt [2]. Intensywne stosowanie sulfonamidów sprawia, że 
przedostają się do wód powierzchniowych i gleby, co sprzyja powstawaniu lekooporności 
[2, 3]. 

Jedną z potencjalnych metod usuwania pozostałości tych leków ze ścieków może być 
proces ozonowania. Stosuje się go rutynowo w procesach uzdatniania wody. Potwierdzono 
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również jego skuteczność w procesach oczyszczania ścieków z leków, w tym  
i sulfonamidów [3-6].  

W środowisku wodnym ozon może ulegać rozkładowi, w wyniku którego generowane 
są wolne rodniki, głównie HO•, O2

•– i HO2
•  

3 2 2
O H O O 2HO

•+ → +  lub 
3 2 2
O OH O HO

− •− •+ → +  

Procesy te zachodzą z większą szybkością w środowisku zasadowym. Podczas 
degradacji związków organicznych kluczowe znaczenie przypisuje się jednak procesom 
inicjowanym przez cykloaddycję cząsteczek O3 do związków organicznych, czyli  
tzw. mechanizmowi Criegee’a [5-7]. W ich wyniku może dojść do otwarcia pierścienia lub 
skrócenia łańcucha węglowego związku organicznego.  

Najczęściej produktem tej transformacji są związki karbonylowe, często bardziej 
odporne chemicznie od wyjściowego substratu [6]. W przypadku takiego mechanizmu 
podatność związków organicznych na degradację (transformację) jest ściśle związana z ich 
budową, np. rodzajem podstawników pierścienia aromatycznego. Istotny wpływ na efekty 
(a tym samym i mechanizm) procesu ozonowania mają również warunki jego prowadzenia, 
takie jak pH, czy obecność innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych [5, 6].  

Większość badaczy opisuje procesy ozonowania za pomocą kinetyki  
pseudo-pierwszego rzędu. Jednak ważnym czynnikiem limitującym szybkość tych 
procesów jest ilość O3 faktycznie dostępna w środowisku reakcji.  

Jak już wspomniano, budowa cząsteczki organicznej (w tym np. charakter 
podstawników) warunkuje jej podatność na rozkład inicjowany ozonem (ozonolizę). Zatem 
odpowiedni dobór leków wykorzystywanych w hodowli zwierząt może ułatwić ich 
usuwanie ze strumienia odpadów na drodze ozonowania.  

Celem pracy było wyznaczenie różnic w podatności wybranych leków 
sulfonamidowych na ozonowanie w roztworach wodnych oraz w ściekach syntetycznych 
przygotowanych wg normy ISO 9887:1992(E) [8]. W badaniach wykorzystano 
sulfanilamid i jego siedem pochodnych, w których wodór amidowy został podstawiony 
przez pięcio- lub sześcioczłonowy układ heterocykliczny. 

Materiały i metody 

Charakterystykę sulfonamidów wykorzystywanych w badaniach zamieszczono  
w tabeli 1. Przygotowywano z nich roztwory o stężeniu 0,1 mmol/dm3 (nasycony roztwór 
sulfachinoksaliny przy pH 7 miał stężenie 0,068 mmol/dm3) w wodzie redestylowanej oraz 
w syntetycznych ściekach [8]. Proces ozonowania prowadzono w roztworach o objętości 
350 cm3 w aparaturze, której schemat przedstawiono na rysunku 1. 

W trakcie wykonywania eksperymentów objętość gazów na wylocie z reaktora 
mierzono za pomocą gazometru (rys. 1a). Próbki do analiz ilościowych pobierano 
bezpośrednio z dołu reaktora po uprzednim zebraniu określonej, założonej  
w eksperymencie objętości gazu. Pomiędzy doświadczeniami cała aparatura (z wyjątkiem 
generatora ozonu) była przedmuchiwana powietrzem. Generator ozonu (f) był zasilany 
wyłącznie tlenem medycznym (Linde). Zależność pomiędzy objętością gazu zebranego  
w gazometrze a dawką ozonu wyznaczono metodą jodometryczną. W tym celu poddano 
ozonowaniu 350 cm3 5 % roztworu KI (cz.d.a. POCH), a następnie próbki - zawierające 
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wydzielony jod - miareczkowano roztworem Na2S2O3 (cz.d.a. POCH) o stężeniu  
0,01 mol/dm3 wobec skrobi jako wskaźnika. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka badanych sulfonamidów 

Table 1 
Characteristics of the used sulfonamides 

Nazwa nr CAS Wzór1 pKa
2 Dostawca Czystość 

[%] 

sulfanilamid 63-74-1 

 

10,35±0,21 Fluka > 98 

sulfafurazol 127-69-5 

 

5,0 Sigma-Aldrich > 99 

sulfatiazol 72-14-0 

 

7,15±0,12 Sigma-Aldrich > 98 

sulfametoksazol 723-46-6 

 

5,73±0,20 Sigma-Aldrich > 99 

sulfachloropirydazyna 80-32-0 

 

5,70±0,20 Sigma-Aldrich > 99,7 

sulfadiazyna 68-35-9 

 

6,41±0,14 Sigma-Aldrich > 99 

sulfametazyna 57-68-1 

 

7,56±0,26 Sigma-Aldrich > 99 

sulfachinoksalina 59-40-5 

 

5,65 Sigma-Aldrich > 98,8 

1) http://www.chemspider.com 
2) dla reakcji oderwania protonu od obojętnej cząsteczki sulfonamidu 
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Rys. 1. Schemat aparatury do ozonowania: a - gazomierz, b - płuczka napełniona 10 % roztworem Na2S2O3,  

c - cylindryczny reaktor o wysokości 65 cm i objętości roboczej 350 cm3, d - naczynie na próbki,  
e - pompa do przedmuchiwania aparatury powietrzem, f - generator ozonu DST-15 (Blue Planet), g - butla 
z tlenem medycznym (Linde) 

Fig. 1. Equipment used for ozonation: a - gas meter, b - scrubber with 10 % Na2S2O3 solution, c - cylindrical 
reactor (height - 65 cm, working volume - 350 cm3), d - sample vessel, e - pump for equipment purge,  
f - ozone generator DST-15 (Blue Planet), g - cylinder with medical oxygen (Linde) 

 
Stężenia sulfonamidów w badanych próbkach były oznaczane metodą HPLC (Acquity 

I Class UPLC, WATERS). Fazę ruchomą stanowiły: (A) H2O z 0,01 % HCOOH,  
(B) CH3CN z 0,01 % HCOOH. Sulfanilamid oznaczano metodą izokratyczną (99,9 % A,  
0,1 % B), natomiast pozostałe badane sulfonamidy oznaczano metodą gradientu. Stosunek 
objętościowy A:B w funkcji czasu wynosił odpowiednio: 0 min - 95:5, 6 min - 90:10, od 
6,5 do 7,5 min - 50:50, 8 min 95:5. Stosowano przepływ 0,350 cm3/min, kolumnę BEH 
C18 (ziarno 1,7 µm; 2,1 x 100 mm) oraz detektor PDA przy długości fali (λ) 272 nm.  

Stopień mineralizacji próbek oceniano na podstawie zmian stężenia ogólnego węgla 
organicznego (OWO), oznaczanego metodą Langego. W tym celu zastosowano komercyjne 
testy kuwetowe OWO LCK385 (3-30 mg C/dm3; HACH LANGE), a wyniki odczytywano 
za pomocą spektrofotometru VIS DR 3900 (HACH LANGE). 

Wartości stałej szybkości degradacji (k) wyznaczano jako współczynnik kierunkowy 
regresji liniowej funkcji ln C0/C = f (dawka O3) bez uwzględniania stanu początkowego.  

Rezultaty badań i ich dyskusja 

Dynamikę zmian stężeń wszystkich badanych sulfonamidów podczas ozonowania ich 
roztworów jako funkcję ilości zużytego O3 przedstawiono na rysunku 2. Stwierdzono, że 
wszystkie leki, z wyjątkiem sulfachinoksaliny, uległy całkowitej degradacji przy 

O2

a) b)

c)

d)

e) f)

g)

O2O2
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zastosowaniu od 35- do 50-krotnego stechiometrycznego nadmiaru ozonu. Stwierdzono 
również, że poszczególne sulfonamidy mogą znacznie różnić się dynamiką degradacji, co 
oznacza, że ich podatność na proces ozonowania jest różna. Odmienne, w porównaniu do 
pozostałych sulfonamidów, wyniki ozonowania sulfachinoksaliny mogą wynikać z faktu, 
że w warunkach eksperymentu tworzy ona roztwór koloidowy a nie rzeczywisty.  

 

 
Rys. 2. Zmiany stężenia sulfonamidów podczas ozonowania 

Fig. 2. Changes in the sulfonamides concentration during ozonation 
 
Na przebieg ozonowania i jego mechanizm wpływa pH środowiska reakcji.  

W badanych próbkach obserwowano wzrost szybkości degradacji sulfonamidów  
w środowisku kwaśnym. Przykładowe wykresy uzyskane dla sulfafurazolu i sulfatiazolu 
przedstawiono na rysunku 3. Jednak omawiane przyspieszenie procesu degradacji było 
niewielkie. Może to oznaczać, że zarówno w roztworach o naturalnym pH (od 5 do 7,5), jak 
i przy pH 3 mechanizm reakcji ozonowania sulfonamidów był zbieżny i nie miał przebiegu 
wolnorodnikowego (cząsteczki O3 w środowisku kwaśnym nie inicjują reakcji 
wolnorodnikowych). Podobne efekty zaobserwowano podczas ozonowania ścieków 
syntetycznych zawierających sulfonamidy. Dynamika degradacji tych leków w ściekach 
była zbliżona (sulfatiazol) lub niewiele niższa (sulfafurazol) niż w wodzie destylowanej 
(rys. 3). Reakcje inicjowane przez addycję cząsteczki O3 do substratu cechuje 
selektywność, którą można wykorzystać do sterowania procesem ozonowania. 
Teoretycznie możliwe jest zatem wybiórcze usuwanie leków ze strumienia odpadów, np. 
pohodowlanych. Reakcje wolnorodnikowe są zazwyczaj nieselektywne i z tego powodu 
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efektywność usuwania określonych zanieczyszczeń ze strumienia odpadów jest zazwyczaj 
niska [9].  

 

 
Rys. 3. Wpływ pH i ścieków na dynamikę degradacji sulfafurazolu i sulfatiazolu podczas ozonowania 

Fig. 3. Effect of pH and wastewater on the degradation dynamics of sulfafurazole and sulfathiazole 
 

 
Rys. 4. Potencjalne kierunki addycji ozonu do cząsteczki sulfametoksazolu 

Fig. 4. Potential directions of the addition of ozone molecules for sulfamethoxazole 
 

W przypadku każdego sulfonamidu (z wyjątkiem sulfanilamidu) cząsteczka O3 może 
ulegać addycji do pierścienia benzenowego (a) lub heterocyklicznego (b) (rys. 4).  
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W środowisku kwaśnym grupa aminowa jest sprotonowana i może utrudniać atak 
elektrofilowy cząsteczki O3 na pierścień benzenowy. Zatem bardziej prawdopodobne jest, 
że w pierwszym etapie reakcji powstanie addukt O3 z pierścieniem heterocyklicznym 
podstawnika amidowego sulfonamidu (kierunek b). Dalsza reakcja może przebiegać 
zgodnie z mechanizmem Criegee’a [7].  

Dla szybkości procesu ozonowania istotne znaczenie może mieć charakter chemiczny 
podstawnika amidowego. Na rysunku 5 przedstawiono zależność pomiędzy wartością stałej 
szybkości degradacji (ozonowania) sulfonamidów a wartością ich pKa. Wartość pKa (tab. 1) 
maleje ze wzrostem powinowactwa elektronowego pierścienia heterocyklicznego.  
Z wyjątkiem sulfanilamidu stała szybkości ozonowania sulfonamidów maleje ze wzrostem 
wartości pKa. Zatem z przedstawionej na rysunku 5 zależności wynika, że podczas 
ozonowania łatwiej mogą ulegać degradacji związki chemiczne posiadające grupy  
o wyższym powinowactwie elektronowym (niższe pKa).  

 

 
Rys. 5. Zależność pomiędzy wartością stałej szybkości degradacji sulfonamidów a ich chemiczną naturą 

(wartością pKa)  

Fig. 5. Relationship between the ozonation rate constants and the chemical nature of sulfonamides (pKa) 
 
Niestety, degradacji sulfonamidów w niewielkim stopniu towarzyszy ich 

mineralizacja. W zależności od rodzaju sulfonamidu, przy jego niemal całkowitej 
degradacji, stopień mineralizacji wynosił zaledwie od 3 do 20 %. Po dwukrotnym 
wydłużeniu czasu ozonowania tylko w przypadku sulfachloropirydazyny stopień 
mineralizacji wzrósł do ok. 50 %, natomiast w przypadku sulfametoksazolu wyniósł tylko 
ok. 6 %. Ten wynik świadczy o tym, że produktami ozonowania sulfonamidów mogą być 
związki organiczne trwałe chemicznie.  

 

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

pKa

k 
[d

m
3 /m

m
ol

] 
.

pKa

k 
[d

m
3 /

m
m

o
l]

 

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6



 

 
 

 Wojciech Baran, Ewa Adamek, Alicja Szymkiewicz, Joanna Wilk, Mateusz Cholewiński i Daria Madej 

 

 

138

Wnioski 

W trakcie procesu ozonowania sulfonamidy, pochodne sulfanilamidu ulegają 
degradacji (transformacji) do innych związków organicznych bardziej odpornych na 
działanie ozonu. Proces ten wymaga zastosowania kilkudziesięciokrotnego nadmiaru O3. 
Jego efektywność nie ulega znaczącemu obniżeniu w ściekach. Z wyjątkiem sulfanilamidu, 
wzrost kwasowego charakteru sulfonamidu (wzrost powinowactwa elektronowego 
podstawnika amidowego) zwiększa podatność sulfonamidów na ozonowanie.  
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OZONOLYSIS OF SULFA-DRUGS IN AN AQUATIC ENVIRONMENT  

Medical University of Silesia in Katowice, Sosnowiec 

Abstract: At present, the sulfonamide class of drugs are used predominantly in veterinary medicine. They get into 
the environment unchanged or as chemically unstable N-substituted metabolites. One of the potential methods to 
remove the sulfonamides residues may be an ozonation. During this process the sulfonamides may undergo 
mineralization or only degradation to a simpler organic intermediates. The aim of the study was to determine 
differences in the susceptibility of sulfonamide drugs to ozonation in the aqueous solutions and in the synthetic 
wastewater prepared according to ISO 9887:1992 (E) procedure. Sulfanilamide and seven its derivatives in which 
the amide hydrogen was substituted by five- or six-membered heterocyclic system were used in the experiment. 
The tested samples were ozonated using the ozone generator DS-15 (Blue Planet) supplied only with medical 
oxygen. The results were evaluated based on the analysis performed by HPLC method and changes of the TOC 
value (determined by Lange method). It was found that sulfonamides selected to the experiment undergo complete 
degradation but the mineralization degree was only from 3 to 20 %. Additionally, the differences in degradation 
rate of some sulfonamides can be more than 2. An acidification of the reaction medium may have positive effects 
on the degradation. Substances present in the solution but other than sulfonamides (i.e. wastewaters ingredients) 
decrease the degradation efficiency of the used drugs to a small extent. 

Keywords: sulfonamides, degradation, mineralization, wastewater, ozonolysis 


