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   Az elmúlt néhány évtizedben rohamosan bővült a gyógyszerek és a gyógyhatású készítmények 

skálája. Jelentős veszélyt jelenthet a környezetbe való jutásuk, felhalmozódásuk, illetve az, hogy 

lebomlásuk során sokszor toxikusabb vegyületté alakulnak át, mint a kiindulási anyag. Az 

élőlényeket károsító hatások elkerülése érdekében fontos a mesterséges vegyületek eltávolítása a 

vizekből. Napjainkban a víztisztítás főként biotechnológiai eszközökkel történik, vannak azonban 

olyan vegyületek, amelyeket ezek az élő szervezetek alig vagy egyáltalán nem képesek lebontani. 

A nagyhatékonyságú oxidációs eljárások közé tartozó heterogén fotokatalízissel a szerves 

vegyületek széles köre lebontható ártalmatlan vagy a környezetet kevésbé terhelő 

vegyületekké. 

   A nitrofurán antibiotikumok közé tartozó nitrofurantoint (NFT) széles körben alkalmazzák 

gyulladáscsökkentőként, elsősorban urológiai fertőzések esetén.  

   Munkánk során a biológiailag aktív vegyület fotodegradációját tanulmányoztuk különböző 

kísérleti körülmények között: anaerob és aerob rendszerekben közvetlen fotolízissel, illetve 

heterogén fotokatalízissel (katalizátorként titán-dioxidot alkalmaztunk). A bomlási folyamatot 

nyomon követtük a reakcióelegy színképének rögzítésével, pH-jának mérésével. A kiindulási 

vegyület és a képződő köztitermékek aktuális koncentrációjának meghatározását HPLC 

analízissel végeztük. 
   Megállapítottuk, hogy a fotokémiai folyamatokban az első, gyors lépés a vegyület 

fotoizomerizációja a C=N kötés körül, melyet ezután a lassabb degradációs lépések követnek. 

A degradációs folyamat azonosított vegyületei az aminohidantoin és a nitrofuraldehid. Az 

antibiotikum bomlását a reakcióelegy erős savasodása kíséri. Kimutattuk, hogy kezdetben 

salétromossav, majd annak oxidációját követően salétromsav keletkezik. 

  A fotoindukált folyamatokban képződő izomer termikusan nem stabil, bomlása során 

nitrofuraldehid, valamint aminohidantoin képződik. Részletesen tanulmányoztuk a 

köztitermékek fotodegradációját is. 

 Az antibiotikum fotokémiai mineralizációja folyamán keletkező köztitermékek nem 

toxikusak.  

 A kutatás anyagi hátterét a GINOP-2.3.2-15-2016-00016 és az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 

pályázatok biztosították. 
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