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Φωτοκαταλυτική αποδόμηςη των φαρμακευτικών ουςιών carbamazepine και ibuprofen
κάτω από ζκθεςη ςε υπεριώδη (UV) ή/και ορατή (VIS) ακτινοβολία

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ διερεφνθςθ τθσ φωτοκαταλυτικισ αποδόμθςθσ των φαρμακευτικϊν ουςιϊν Ibuprofen (IBP) και Carbamazepine (CBZ) με τθ χριςθ
εμπορικϊν θμιαγϊγιμων φωτοκαταλυτικϊν υλικϊν (ZnO και TiO2 P25) κάτω από ζκκεςθ ςε υπεριϊδθ (UV) ι/και ορατι (VIS) ακτινοβολία. Πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ
ςθμαντικϊν παραμζτρων που επθρεάηουν τθ φωτοκαταλυτικι διεργαςία, όπωσ θ ςυγκζντρωςθ του καταλφτθ (50-500mg/L) και του φαρμακευτικοφ ρφπου (10, 40, 80mg/L), το
μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ (200-600nm) κακϊσ και θ ςυνειςφορά των ριηϊν υδροξυλίου ςτθν αποδόμθςθ των φαρμακευτικϊν ουςιϊν. Η μείωςθ τθσ αρχικισ
ςυγκζντρωςθσ των φαρμακευτικϊν ουςιϊν καταγράφθκε μζςω ςυςτιματοσ υγρισ χρωματογραφίασ υψθλισ πίεςθσ (HPLC) με ανιχνευτι ςυςτοιχίασ φωτοδιόδων (DAD).

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση (a) 10 mg/L

Carbamazepine με διαφορετικές συγκεντρώσεις 

TiO2 P25, (b) 10 mg/L Carbamazepine με 

διαφορετικές συγκεντρώσεις ZnO, (c) 10 mg/L

Carbamazepine με 100 mg/L TiO2 P25 και ZnO 

υπό υπεριώδη (UV) και ορατή (VIS) ακτινοβολία, 

(d)10 και 80 mg/L Carbamazepine με 100 mg/L 

TiO2 P25 και ZnO και (e) 10 mg/L Carbamazepine

με 100 mg/L TiO2 P25 και ZnO με προσθήκη 

ισοπροπανόλης, που αντιστοιχεί σε μοριακή 

συγκέντρωση 1.000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη 

της φαρμακευτικής ουσίας.

Συμπεράσματα

• Η φωτοκατάλυςθ υπό υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV) είναι πιο αποτελεςματικι από τθ φωτόλυςθ για τθν απομάκρυνςθ του Ibuprofen και του 
Carbamazepine, ενϊ θ απόδοςθ τθσ αυξάνεται με αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του καταλφτθ από 50 ζωσ 500 ppm. 

• Για τισ δφο φαρμακευτικζσ ουςίεσ, το TiO2 P25 ζχει ελαφρϊσ καλφτερθ φωτοκαταλυτικι δράςθ από το ZnO.

• Αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των φαρμακευτικϊν ρφπων αυξάνει το χρόνο που απαιτείται για τθν πλιρθ αποδόμθςθ τουσ.

• Η φωτόλυςθ υπό ορατι ακτινοβολία (VIS) δεν είναι αποδοτικι ςτθ μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των δφο ρφπων. Αντίκετα, θ φωτοκατάλυςθ 
υπό ορατι ακτινοβολία (VIS) είναι ικανι να αποδομιςει τισ φαρμακευτικζσ ενϊςεισ, αλλά θ απόδοςθ τθσ είναι μειωμζνθ ςυγκριτικά με εκείνθ 
υπό υπεριϊδθ ακτινοβολία.

• Η ςυμμετοχι των ελεφκερων ριηϊν υδροξυλίου ςτθ φωτοκαταλυτικι αποδόμθςθ του Ibuprofen είναι μικρι, ενϊ κρίνεται ωσ ςθμαντικι ςτθν 
αποδόμθςθ του Carbamazepine.   

Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
"Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ", Πράξθ Αρχιμιδθσ ΙΙΙ, και
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ (Εκνικό Στρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ
2007-2013)".
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Φωτοκαταλυτική αποδόμηση (a) 10 mg/L

Ibuprofen με διαφορετικές συγκεντρώσεις TiO2 

P25, (b) 10 mg/L Ibuprofen με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις ZnO, (c) 10 mg/L Ibuprofen με 

100 mg/L TiO2 P25 και ZnO υπό υπεριώδη (UV)

και ορατή (VIS) ακτινοβολία, (d)10 και 40 p

mg/L Ibuprofen με 100 mg/L TiO2 P25 και ZnO 

και (e) 10 mg/L Ibuprofen με 100 mg/L TiO2

P25 και ZnO με προσθήκη ισοπροπανόλης, 

που αντιστοιχεί σε μοριακή συγκέντρωση

1.000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της 

φαρμακευτικής ουσίας.

(a) Εικόνα TEM, (b) φάσμα περίθλασης 

ακτίνων-X (XRD) και (c) διάγραμμα Tauc για 

το ημιαγώγιμο φωτοταλυτικό υλικό TiO2 P25.
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Χαρακτηρισμός φωτοκαταλυτικής τιτάνιας


