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Analiza ilościowa i jakościowa ścieków pod względem
zawartości nielegalnych narkotyków i ich metabolitów to
nowoczesna metoda badawcza, która uważana jest
za obiektywne i szybkie narzędzie do określenia zawartości
substancji zażywanych i wydalanych przez człowieka. Wy-
niki w czasie rzeczywistym pozwalają na szybką identyfi-
kację zmian ilościowych i jakościowych zażywanych nar-
kotyków. Umożliwia to oszacowanie dziennego spożycia
badanego narkotyku w społecznościach lokalnych w ujęciu
miasta, państwa, a nawet kontynentu. Najczęściej szaco-
wane spożycie narkotyków dotyczy kokainy, amfetaminy,
metamfetaminy, ecstasy i konopi indyjskich. Monitoro-
wanie ścieków miejskich może dostarczyć informacji o dy-
namice zmian poziomu narkotyków, w zależności od dni
tygodnia i ich ogólnej tendencji w przeciągu roku. Szaco-
wanie retrospektywne spożycia narkotyków niesie ze sobą
błędy, zależne m.in. od poboru próbek, szczelności systemu
kanalizacji, stabilności analitów i mieszaniny samych ście-
ków, lecz pozostaje metodą obiektywną i dostarczającą
bardzo wartościowych informacji instytucjom walczącym
z przestępczością narkotykową. 

Słowa kluczowe: ścieki, narkotyki, kokaina, amfeta-
mina, ecstasy, konopie indyjskie

AbstrAct

Qualitative and quantitative  analysis of wastewater in
terms of the amount of illegal drugs and their metabolites
is a modern method of research, which is considered to
be an objective and effective way to determine the amount
of substances taken and excreted by humans. The results
obtained in a real time allow for a quick identification
of the quantitative and qualitative changes of  the drugs
intake. Such approach  allows to estimate the daily intake
of the drug  by the local communities in terms of cities,
countries and even the continent. Most often the estima-
tion  refers to the  intake of the following drugs: cocaine,
amphetamine, methamphetamine, ecstasy and cannabis.
The wastewater`s monitoring provides information  on
the dynamics of the  drug level changes depending on
the weekday, and the general trend in a year. Retrospective
estimation of drug intake carries errors, dependent from
sampling, sewer system tightness, the  stability of the an-
alytes and mixtures of the wastewater itself  but remains
objective by providing very valuable information  for the
institutions struggling with drug crime.

Key words: wastewater, illicit drugs, cocaine, amphet-
amine, ecstasy, cannabis

Wstęp

Analiza ilościowa i jakościowa ścieków pod
względem zawartości nielegalnych narkotyków to
nowoczesna metoda badawcza, uważana za obiek-
tywne i szybkie badanie zawartości substancji za-
żywanych i wydalanych przez człowieka. Zanie-

czyszczenia wód narkotykami i ich metabolitami
jest stosunkowo nowym problemem, z zaznacza-
jącą się tendencją wzrostową. Zatem analiza ście-
ków jest przedmiotem zainteresowania ekotoksy-
kologów i biologów w aspekcie ochrony środowis-
ka, ale również stanowi problem zdrowotny i epi-
demiologiczny. 
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Dotychczasowe informacje o ilości zażywanych
środków odurzających pochodzą od służb walczą-
cych z przestępczością narkotykową: Komenda
Główna Policji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii. Analiza ścieków pozwa-
la uzyskać informacje o rodzaju i ilości substancji
spożywanych przez ludność, gdyż uważa się, że uży-
cie narkotyków przez człowieka jest ich głównym
źródłem obecności w wodach ściekowych, a wyniki
szczegółowej analizy ścieków dotyczącej zawartych
w nich nielegalnych substancji, są zgodne z publi-
kowanymi oficjalnymi informacjami dotyczącymi
ilości spożywanych narkotyków.

Traktowanie tych analiz jako wskaźnika użycia
narkotyków przez ludność z obszaru, z jakiego zbie-
rane są systemem zbiorczych rur wody ściekowe, jest
cennym narzędziem szacowania użycia nielegalnych
narkotyków w lokalnych społecznościach. Dodat-
kowo, badania oferują wyniki w czasie rzeczywistym
i powalają na szybką identyfikację zmian ilościo-
wych i jakościowych. Pozwala to na oszacowanie
dziennego spożycia badanego narkotyku, skalę roz-
powszechnienia zjawiska narkomanii, a przy wielo-
letnich badaniach – ocenę zmian i tendencji w uży-
waniu substancji psychoaktywnych przez społeczeń-
stwo, jak również ocenę skuteczności wprowadzo-
nych działań operacyjnych i prewencyjnych służb
do walki z przestępczością narkotykową.

DotychczAsoWE prAcE

Pierwsze dyskusje dotyczące analizy ścieków
pod kątem zawartości narkotyków i ich metaboli-
tów jako nieinwazyjnej metody monitorowania spo-
życia środków odurzających, zostały opublikowane
w 2001 roku przez Daughtona [1]. Trzy lata później
pojawia się opracowanie metody i jej użyteczności
w oznaczaniu zawartości metamfetaminy oraz me-
tylenodioksymetamfetaminy (MDMA, ecstasy)
w ściekach [2]. W roku 2005 ukazało się opraco-
wanie wskazujące na powszechne występowanie ko-
kainy i jej metabolitu, benzoiloekgoniny, w ściekach
miejskich oraz wodach powierzchniowych [3]. Rów-
nież w tej pracy pojawia się pierwsza próba wyko-
rzystania terenowych badań epidemiologicznych
ścieków jako wskaźnika szacowanego spożycia nie-
legalnych środków odurzających w społeczności lo-
kalnej. Następnie w roku 2006 Castiglioni i wsp.
wykazują obecność w wodach ściekowych innych
narkotyków i ich metabolitów: etylobenzoiloekgo-
niny (etylokokainy), norbenzoiloekgoniny, norko-
kainy, 6-acetylomorfiny, morfiny-3-D-glukuronidu,

amfetaminy, metylenodioksyamfetaminy (MDA),
metylenodioksyetyloamfetaminy (MDEA), kwasu
11-nor-9-karboksy-Δ9-tetrahydrokannabinolowego
(THC-COOH) [4].

Zuccato i wsp. [5, 6] wskazują na zmiany ilościo-
we narkotyków w latach od 2005 do 2009 roku.
W badaniu wykorzystano analizę ścieków z północ-
nych Włoszech, z miast Mediolan oraz Como. W la-
tach 2005–2008 zanotowano stabilne użycie kokai-
ny i heroiny, stopniowy spadek konsumpcji konopi
indyjskich i tendencję wzrastającą użycia metamfe-
taminy. W roku 2009 odnotowano nagłą zmianę:
znaczący spadek użycia kokainy i heroiny, oraz
wzrost spożycia konopi i metamfetaminy. Autorzy
podkreślają spadek użycia drogich narkotyków (ko-
kaina, heroina) i zastąpienie ich tańszymi i łatwiej
dostępnymi środkami (konopie indyjskie, metam-
fetamina). Jako najbardziej prawdopodobną przy-
czynę wskazują kryzys gospodarczy w Europie, za-
znaczając, że zmiany ilościowe spożywanych nar-
kotyków mogą mieć również miejsce w innych mias-
tach Europy.

W wyczerpującej analizie Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii dotyczą-
cym możliwości i ograniczeń nowej metody [7],
podkreśla się możliwość uzyskania wielu cennych
informacji w czasie prowadzonych badań: poza cał-
kowitym ładunkiem narkotyku (ilość substancji ma-
cierzystej i wszystkich metabolitów, niesiona przez
układ ściekowy w danym czasie), można określić
szacowane dzienne spożycie, czyli ilość badanego
narkotyku zażytego przez mieszkańców, wyrażane
w mg/dzień/1000 osób lub w ilości dawek narko-
tyku/dzień/1000 mieszkańców. 

W pracy zespołowej z 2012 roku po raz pierwszy
dokonano porównania zawartości narkotyków i ich
metabolitów w ściekach w 19 krajach Europy [8].
Badania objęły w sumie 15 milionów mieszkańców,
dostarczając najbardziej aktualnych danych odnoś-
nie zażywania najpowszechniejszych narkotyków:
kokainy, ecstasy (MDMA), amfetaminy i metamfe-
taminy, oraz konopi indyjskich (THC-COOH). Sze-
roko zakrojone badania ścieków, pozwoliły na uzys-
kanie danych w skali lokalnej, krajowej jak również
międzynarodowej. Opracowanie wskazuje, że zaży-
wanie kokainy było wyższe w Europie Zachodniej
i Środkowej, a niższe w północnej i wschodniej.
Całkowite dzienne spożycie kokainy w całej Europie
w okresie trwania analiz (od 9 do 15 marca 2011)
oszacowano na poziomie 355 kg/dzień, a po
uwzględnieniu liczebności mieszkańców, szacowane
dzienne średnie spożycie kokainy w Europie wynosi
708 mg/dzień/1000 mieszkańców. Ponadto, większe
ilości kokainy zażywane były w dużych miastach,
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co pokrywa się z trendem stwierdzonym w Stanach
Zjednoczonych w 2009 roku [9]. Najwyższą wartość
użycia ecstasy zanotowano w holenderskim Utrecht
(615 mg/dzień/1000 osób), a w dalszej kolejności
także w Amsterdamie, Eindhoven, oraz Antwerp
(Belgia) i Londynie (Wielka Brytania). Dzienne sza-
cowane spożycie metamfetaminy było najwyższe
w Helsinkach i Turku (Finlandia) (376 i 300
mg/dzień/1000 osób), następnie w Oslo (Norwegia)
i Budziejowicach (Czechy). Autorzy podkreślają po-
jawiającą się odwrotną zależność: w miastach, gdzie
spożycie kokainy było niskie, notowano wysokie
spożycie metamfetaminy. Tłumaczą to prawdopo-

dobnie łatwiejszą dostępnością i niższą ceną dru-
giego z wymienionych narkotyków. Spożycie amfe-
taminy było najwyższe w Belgii (Antwerp: 278
mg/dzień/1000 osób) i miastach Holandii: Amster-
damie (123 mg/dzień/1000 osób), Utrecht (90
mg/dzień/1000 osób) i w Eindhoven, gdzie zanoto-
wano ekstremalnie wysoki poziom szacowanego
spożycia, aż 3040 mg amfetaminy/dzień/1000
mieszkańców tego miasta. 

Dostępne do tej pory wyniki badań przedstawia-
jące szacunkowe spożycie środków odurzających
określone poprzez analizę ścieków zestawiono w ta-
beli I.
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Tabela I. Szacunkowe dzienne spożycie środków odurzających określone poprzez analizę ścieków bytowych, wykonanych w róż-
nych miastach [mg/dzień/1000 mieszkańców]

Table I. The estimated daily intake of drugs determined by analysis of sewage in various cities [mg/day/1000 inhabitants]

Państwo, obszar,
Szacowane spożycie substancji [mg/dzień/1000 mieszkańców]

rok publikacji badań Kokaina Morfina Amfeta- Metamfe- Ecstasy THC-
mina tamina -COOH

Belgia, duże miasta, 2009 [10] 60–1860 – – – – – 
Belgia, miasto Antwerp, 2012 [8] 987–1998 – 278 3–49 52 –  
Belgia, miasto Bruksela, 2012 [8] 511–662 – 33 < 3–18 –  
Chorwacja, miasto Zagrzeb, 2012 [8] 2–146 – 3–35 < 3–18 14–124  
Czechy, miasto Budziejowice, 2012 [8] 2–146 – 3–35 175 3–18 14–124  
Finlandia, miasto Helsinki, 2012 [8] 18 – < 376 3–18 –  
Finlandia, miasto Turku, 2012 [8] 6 – < 300 3–18 –  
Francja, miasto Paryż, 2012 [8] 511–662 – < < 3–18 14–124  
Hiszpania, miasto Barcelona, 2012 [8] 987–1998 – 3–35 3–49 3–18 14–124  
Hiszpania, prowincja Castellon, 2012 [8] 987–1998 – < < < 14–124  
Hiszpania, Katalonia, zakład karny, 2011 [11] 300 – < < < 990  
Hiszpania, miasto Santiago de Compostela, 2012 [8] 511–662 – 3–35 3–49 3–18 14–124
Hiszpania, miasto Walencja, 2012 [8] 987–1998 – 3–35 3–49 3–18 14–124
Holandia, miasto Amsterdam, 2012 [8] 987–1998 – 123 < 78 192
Holandia, miasto Eindhoven, 2012 [8] 987–1998 – 3040 < 67 14–124
Holandia, miasto Utrecht, 2012 [8] 987–1998 – 90 < 615± 300 14–124
Irlandia, miasto Dublin, 2007 [12] 180–1440 < – – – –
Norwegia, miasto Oslo, 2012 [8] 2–146 – 3–35 245 < –
Polska, miasto Olsztyn, 2012 [13] – – < – 0,285 – – < – 0,016
Polska, miasto Poznań, 2010 [14, 15] < – 0,46–0,14 0,80–0,27 0,65–0,29 624–801

śr. 0,27 śr. 0,73 śr. 0,55
Stany Zjednoczone, miasto Lubbock, 2012 [16] 4300 ± 0,5 – – – – – 
Szwajcaria, miasto Lugano, 2008 [5] 109±23 102±15 < < 7,3 ± 5,1 43±10  
Szwecja, miasto Sztokholm, 2012 [8] 145 – 3–35 3–49 < <
Szwecja, miasto Umeå, 2012 [8] 2 – 3–35 3–49 < <
Wielka Brytania, miasto Londyn, 2008 [5] 140±10 173±29 24±5 2,4±0,3 3,4±1 50±21
Wielka Brytania, miasto Londyn, 2012 [8] 987–1998 – 3–35 3–49 32 –
Wielka Brytania, Walia Południowa, 900 – 2500 – – –  
miasta Cilfynydd i Coslech, 2009 [17]
Włochy, miasto Mediolan, 2008 [5] 157±14 32±3 2,7±2,8 4,5±1,6 4,5±3,7 20± 2  
Włochy, miasto Mediolan, 2012 [8] 511–662 – 3–35 3–49 3–18 14–124  

– nie badano (not analyzed)
< nie wykryto (not detected)



W Polsce również dokonano oszacowania pozio-
mu konsumpcji środków odurzających przez lokal-
ną społeczność. Oznaczeń substancji odurzających
w ściekach dokonano w Poznaniu w roku 2010
[14] oraz w Olsztynie w 2012 [13]. W Poznaniu,
gdzie metodę badania zawartości narkotyków i ich
metabolitów w ściekach zastosowano w Polsce
po raz pierwszy, szacowane dzienne spożycie am-
fetaminy, metamfetaminy i ecstasy jest od 10-cio
do 100-krotnie mniejsze niż w innych miastach Eu-
ropy [14]. Autorka podkreśla, że użycie tej metody
zawsze prowadzi do otrzymania wyników niedo-
szacowanych, lecz jest ona najbardziej obiektyw-
nym rodzajem szacunków obrazujących poziom
spożywania środków odurzających w społeczno-
ściach lokalnych, w porównaniu do innych metod.
W badaniach w Olsztynie autorzy poświęcili szcze-
gólną uwagę miasteczku studenckiemu Kortowo

i dokonali poboru próbek podczas trwania imprezy
masowej [13].

Autorzy pracy z 2012 [8] zwracają nawet uwagę
na tak szybkie zmiany poziomu badanych substan-
cji, jakim są dni tygodnia. W opracowaniu wyraźnie
zaznacza się wzrost zawartości kokainy i ecstasy
w ściekach w sobotę i niedzielę, w porównaniu
do dni tygodnia między poniedziałkiem a piątkiem
(ryc. 1). Zauważalny wzrost stężenia wynika ze sto-
sowania tych narkotyków przede wszystkim w cza-
sie weekendowych zabaw, dyskotek i imprez tanecz-
nych. Zależność zwiększonego poziomu kokainy
w ściekach w sobotę zaznacza również Zuccato
i wsp. [6]. Zawartość w ściekach amfetaminy, me-
tamfetaminy i THC-COOH nie wykazywały ten-
dencji wzrostu w dni wolne, co jest zgodne z wzor-
cem niezależnego od dni tygodnia zażywania tych
substancji.

Poza analizami narkotyków i ich metabolitów
w wodach ściekowych, ukazały się również prace
dotyczące nielegalnych środków odurzających
w osadach dennych oraz badano stopień ich eli-
minacji podczas procesów oczyszczania ścieków.
Najszerszy przegląd dotychczas opublikowanych
wyników przedstawili w swojej publikacji Pal
i wsp. [18], dokonując przeglądu zawartości nar-
kotyków i ich metabolitów (kokainy, morfiny, am-
fetaminy, ecstasy, kanabidoidów) w ściekach wlo-

towych i wylotowych, w wodach powierzchnio-
wych, gruntowych i wodzie wodociągowej, oraz
w powietrzu. Autorzy podkreślają, że chociaż stę-
żenie nawet najbardziej popularnych narkotyków
w środowisku wodnym jest niskie, to ze względu
na ich dużą reaktywność farmakologiczną, obec-
ność zwłaszcza morfiny, amfetaminy, czy MDMA
w wodach może być toksyczna dla organizmów
wodnych i może stanowić zagrożenie zdrowotne
dla ludzi.
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Ryc.1. Wahania spożycia kokainy i ecstasy w zależności od dnia tygodnia – szacunkowe spożycie środków odurzających na
podstawie analizy ścieków miejskich [8]

Fig. 1. Fluctuations in the use of cocaine and ecstasy, depending on the day of the week – the estimated intake of drugs based
on the analysis of  municipal waste water [8]
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ANAlizA chEMiczNA

W celu zebrania jak najwyższego stężenia bada-
nych substancji, miejscem pobierania próbek były
najczęściej punkty wlotu ścieków do oczyszczalni.
Pobrane ścieki muszą być tzw. ściekami surowymi,
czyli nie poddanymi obróbce chemicznej i fizycznej,
a analiza porównawcza wody na wlocie i wylocie
pozwala uzyskać informację o skuteczności procesu
oczyszczania ścieków.

Prawidłowy wybór metody analitycznej bez-
sprzecznie związany jest z odpowiednim doborem
analitów – macierzystych narkotyków i ich meta-
bolitów, których stężenie oznaczone w ściekach
będzie podstawą do obliczeń retrospektywnych
i oszacowania spożycia środka odurzającego. Naj-
częściej badane substancje chemiczne zestawiono
w tabeli II.

Analizę zastosowaną w omawianych pracach naj-
częściej przeprowadzano z ekstrakcją w fazie stałej
(SPE) za pomocą chromatografu cieczowego sprzę-
żonego ze spektrometrią mas (HPLC-MS/MS).
W czasie analizy dokonywano wzorcowania we-
wnętrznego substancji psychoaktywnych z zastoso-
waniem deuterowanych wzorców tych związków.

obliczENiA rEtrospEktyWNE

Oznaczanie w ściekach nie tylko narkotyków ma-
cierzystych ale i ich metabolitów niesie ze sobą pew-
ne błędy pojawiające się w etapach szacowania re-
trospektywnego. Oznaczenie zawartości metabolitu
daje możliwość oszacowania spożycia substancji
macierzystej, ale po wzięciu pod uwagę współczyn-
nika korekcyjnego, ustalonego dla każdego z bada-
nych narkotyków [7]. Współczynnik uwzględnia
stosunek masy molowej narkotyku i metabolitu,

oraz średni udział substancji wydalanej w moczu.
Wyniki są szacunkowe, ponieważ należy również
brać pod uwagę zmienność udziału procentowego
wydalanego metabolitu, zależnego od wieku, płci,
masy ciała, wydolności wątroby oraz nerek, inte-
rakcji z innymi substancjami, oraz swoistymi uwa-
runkowaniami genetycznymi organizmu. Ponadto,
jeśli dany metabolit pojawia się w ściekach po za-
życiu i innych substancji (np. zażywanie heroiny
w celach narkotycznych, jak i morfiny i kodeiny
w celach terapeutycznych – prowadzi do pojawienia
się w ściekach morfiny), prowadzi to do powstania
dodatkowego błędu prowadzącego do przeszacowa-
nia. Z drugiej strony, błędy niedoszacowania zwią-
zane są z trudnymi do ustalenia stratami substancji
w ściekach w czasie ich dotarcia do oczyszczalni,
związane są również z ulewnymi deszczami, czy nie-
szczelnościami w systemie kanalizacji miejskiej. 

Obliczenia retrospektywne obarczone są błędami,
które trudno wyeliminować. Podstawowym proble-

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 3
Marta Boroń, Krystyna Pawlas: Analiza ścieków a określenie spożywanych narkotyków

66

Tabela II. Najczęściej oznaczane w ściekach miejskich substancje chemiczne pochodzące ze spożycia środków odurzających
Table II. The most common chemicals derived from the intake of drugs 

Analit Skrót Numer CAS Pochodzenie
metaboliczne 

Benzoiloekgonina BE 519-09-5 Kokaina  

Kokaina COC 50-36-2 Kokaina  

Morfina A 57-27-2 Heroina, morfina  

6-monoacetylomorfina   2784-73-8 Heroina, morfina  

Amfetamina AMP 300-62-9 Amfetamina  

Metamfetamina METH 537-46-2 Metamfetamina  

Metylenodioksyamfetamina MDA  4764-17-4 Ecstasy  

Metylenodioksymetamfetamina MDMA  42542-10-9 Ecstasy  

Metylenodioksyetyloamfetamina MDEA  82801-81-8 Ecstasy  

kwas 11-nor-9-karboksy-Δ9-tetrahydro- THC-COOH 64280-14-4 Konopie indyjskie 
kannabinolowy A

A – morfina i kwas THC-COOH są wydalane z moczem w postaci glukuronidów, lecz w ściekach
pod wpływem działalności bakterii fekalnych występują w postaci wolnej (morphine and acid THC-
COOH are excreted with urine as glucuronides but in wastewater being influenced by fecal bacteria
occur in the free form)



mem pod względem analizy chemicznej jest mała
i zależna od warunków środowiskowych stabilność
związków chemicznychw taki zróżnicowanej mie-
szaninie, jaką jest woda ściekowa. Różnice w stęże-
niu związków w ściekach oznaczone bezpośrednio
po pozyskaniu próbek oraz po 3 dniach przecho-
wywania w temperaturze +4°C przedstawiono w ta-
beli III.

Tabela III. Stabilność badanych związków w ściekach. Procen-
towe różnice między początkowym i końcowym stę-
żeniem każdej z substancji po trzech dniach prze-
chowywania w temperaturze +4°C [4]

Table III. Stability of test compounds in the wastewater. Per-
centage difference between the initial and final con-
centration of each substance after three days of sto-
rage at +4°C [4]

Substancja Oznaczone Różnica stężenia

oznaczona stężenie po 3 dniach

w ściekach w ściekach ± odchylenie
(ng/l) standardowe

Benzoiloekgonina 5000 +13,9%±0,37%  

Kokaina 2000  –36,1%±2,19%  

Morfina 2000  +25,6%±1,45%  

6-monoacetylomorfina  500  –4,0%±0,53%  

3β-D-glukuronid morfiny  500  –96,3%±6,28%  

Amfetamina 500  +4,9%±0,04%  

Metamfetamina 500  +0,3%±0,01%  

MDA  500  –4,4%±0,15%  

MDMA  500  +0,8%±0,02%  

MDEA  500  –2,5%±0,05%  

THC-COOH 2000  –7,8%±0,17%  

Jeśli badany związek ulega szybkiemu rozkładowi,
to obliczenia retrospektywne będą niedoszacowane,
ze względu na straty ilościowe substancji wraz
z upływem czasu, w który wlicza się czas przepływu
ścieków od pojedynczego punktu sanitarnego
do miejsca pobrania (wlot ścieków do oczyszczalni),
oraz czas niezbędny na pobranie i dostarczenie pró-
bek do analizy [19]. Jeśli zaś związek chemiczny jest
stabilny, to obliczenia retrospektywne będą obar-
czone mniejszym błędem. Pojawia się wtedy pro-
blem obecności tych związków równieżw wodzie
wylotowej z oczyszczalni, gdy proces oczyszczania
ścieków nie usuwa ich z wody (dotyczy amfetaminy
i THC-COOH) [13].

Wiergowski [20] i Postigo [11] zwracają uwagę
na fakt, że zlokalizowanie punktów poboru próbek
w ważnych miejscach szczególnych, skupiających
dużą liczbę osób na małej powierzchni (koszary
wojskowe, akademiki studenckie, szkoły, szpitale),

może stanowić bardzo cenne źródło informacji, nie
tylko dla organów ścigania walczących z przestęp-
czością narkotykową, lecz również dla wielu insty-
tucji związanych ze zdrowiem publicznym.

Warto zauważyć, co zostało również podkreślone
w opracowaniu Europejskiego Centrum Monitoro-
wania Narkotyków i Narkomanii [7], że analiza
ciągła ścieków (próbki pobierane codziennie przez
cały rok) w celu oszacowania dziennego spożycia
narkotyków, pozwoli określić zmienność w czasie
łącznej ilości narkotyku spożywanego w badanym
społeczeństwie. Jak wskazuje van Nuijs w krytycznej
ocenie [21], najprawdopodobniej monitoring dzien-
nego spożycia narkotyków metodą badania ścieków
nigdy nie zastąpi klasycznych badań społeczno-epi-
demiologicznych, ale niezaprzeczalnie oferuje bar-
dzo wartościowe informacje dla instytucji walczą-
cych z przestępczością narkotykową oraz służb pre-
wencyjnych, wskazujące na wydajność działań, czy
ewentualne pojawienie się nowych punktów niele-
galnego wprowadzania narkotyków na rynek.

WNioski

Używanie substancji psychoaktywnych jest stale
nasilającym się problemem w społeczeństwie. Ana-
liza wód ściekowych pod kątem zawartości narko-
tyków i ich metabolitów okazuje się być cennym
narzędziem w szacowaniu spożycia narkotyków
w czasie rzeczywistym, a przy wieloletnich bada-
niach, ukazuje tendencje i zmiany na rynku narko-
tykowym. Wykorzystanie zawartości wydalanych
narkotyków i ich metabolitów jako wskaźnika spo-
życia, umożliwia określenie stopnia narażenia lo-
kalnych społeczności na nadużywanie narkotyków,
pozwala ocenić skuteczność działań prewencyjnych
ze strony służb do walki z przestępczością narkoty-
kową. Poddanie ścieków badaniom monitorującym
umożliwia stworzenie nieinwazyjnej metody kon-
troli spożycia środków odurzających w społeczeń-
stwie, zarówno w skali od lokalnej, jak i w skali ca-
łego państwa.
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