
Monika SEŃCZUK1
Ewa FLOREK1
Wojciech PIEKOSZEWSKI2
Roman STANASZEK3
Grzegorz H. BRĘBOROWICZ4
Andrzej ANHOLCER’
Maksymilian KULZA1
Maria K. KORNACKA5

Nikotyna we włosach noworodków jako 
wskaźnik palenia tytoniu przez kobiety 
w czasie ciąży - badania wstępne

'Laboratorium Badań środowiskowych, 
Katedra i Zakład Toksykologii, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Kierownik: Prof, dr hab. Ewa Florek

’Zakład Chemii Analitycznej, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Kierownik: Prof, dr hab. Paweł Kościelniak

’Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie 
Dyrektor: Aleksander Głazek

’Klinika Perinatologii i Ginekologii, 
Katedra Perinatologii i Ginekologii, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
Kierownik: 
Prof, dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz

’Klinika Neonatologii, 
Akademia Medyczna w Warszawie

Dodatkowe słowa kluczowe: 
tytoń 
noworodek 
nikotyna 
włosy

Additional key words: 
tobacco
newborn
nicotine
hair

Adres do korespondencji: 
Prof, dr hab. Ewa Florek
Laboratorium Badań Środowiskowych 
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny
"T Karola Marcinkowskiego
ul- Dojazd 30
60-631 Poznań, 
Lei- (+61)847 20 81 
paks (+61) 847 20 81 wew. 57 
e-rnail: eflorek@ump. edu. pl

Oznaczanie ksenobiotyków we 
włosach jest coraz popularniejszą 
metodą oceny narażenia na środki psy
choaktywne. Może być ono wykorzy
stane do oceny przyjmowania tych 
środków przez osoby dorosłe, jak rów
nież do oceny narażenia na nie w okre
sie prenatalnym. Celem pracy było 
oznaczanie nikotyny we włosach no
worodków matek palących tytoń w cza
sie ciąży, której obecność świadczy o 
narażeniu płodu na toksyczne skład
niki dymu. W pracy zbadano korelację 
pomiędzy poziomem kotyniny - głów
nego metabolitu nikotyny w moczu 
matek palących a stężeniem nikotyny 
we włosach ich noworodków. Badania
mi objęto 15 kobiet palących w czasie 
ciąży i 10 niepalących i nienarażonych 
na ETS oraz ich noworodki. Kotyninę 
w moczu matek oznaczono metodą 
wysokosprawnej chromatografii cie
czowej z detekcją spektrofotometrycz- 
ną z użyciem norefedryny jako wzorca 
wewnętrznego, po uprzedniej ekstrak
cji z wykorzystaniem techniki ciecz- 
ciecz. Nikotynę we włosach noworod
ków oznaczono metodą chromatogra
fii gazowej sprzężonej z spektrometrią 
mas, z użyciem ketaminy jako wzorca 
wewnętrznego, po uprzedniej ekstrak
cji z wykorzystaniem techniki ciecz- 
ciecz. Średnie stężenie kotyniny w 
moczu kobiet palących tytoń wynosi
ło 1132, 5±1236, 3 ng/mg kreatyniny, a 
nikotyny we włosach noworodków 
tych matek wynosiło 1, 9±3, 2 ng/mg 
włosów. W grupie kobiet niepalących 
badanie kotyniny w moczu dowiodło, 
iż dwie pacjentki były biernie narażo
ne na dym tytoniowy. Nikotyna we wło
sach ich dzieci była poniżej granicy de
tekcji. Wykazana korelacja pomiędzy 
stężeniem nikotyny we włosach nowo
rodków a poziomem kotyniny w moczu 
matek świadczy, iż źródłem narażenia 
płodu na składniki dymu jest palenie 
tytoniu w czasie ciąży. Oznaczenie ni
kotyny we włosach noworodków może 
być wykorzystane jako biomarker na
rażenia na dym tytoniowy w okresie 
prenatalnym. Zastosowana metoda

Determination of xenobiotics in 
hair has become common in evalua
tion of exposure to drugs. It can be 
used to assess the drug intake among 
adults and exposure to these sub
stances in prenatal period. The aim of 
this study was the nicotine determina
tion in hair of newborns’ whose moth
ers were smoking during pregnancy. 
Also the relationship between concen
tration of cotinine - the main 
metabolite of nicotine in the urine of 
mothers and nicotine concentration in 
their infants’ hair has been evaluated. 
The group of 15 women who had been 
smoking during pregnancy and 10 
non-smoking and not exposed to ETS 
women and their newborns were the 
subject of the study. The cotinine lev
els in maternal urine samples was 
measured by the high performance liq
uid chromatography (HPLC) with a 
spectrometric detection, with the use 
of norephedryne as an internal stand
ard, after a prior extraction with the use 
of liquid-liquid technique. Nicotine as
sess in infants’ hair was carried out 
by means of gas chromatography cou
pled with mass spectrometry, with the 
use of ketamine as an interior stand
ard, after the prior extraction with the 
use of liquid-liquid technique. The 
mean cotinine concentration in the 
group of smoking women amounted to 
1132. 5±1236. 3 ng/mg creatinine and 
the level of nicotine in hair of children 
amounted to 1. 9±3. 2 ng/mg of hair. In 
the group of non-smoking women the 
urine cotinine test showed that two 
patients were exposed to the tobacco 
smoke. Nicotine in their children’s hair 
was below the detection limit. The 
demonstrated correlation between the 
nicotine concentration in infants’ hair 
and the cotinine levels in mothers’ 
urine shows that the source of fetal 
exposure to tobacco smoke constitu
ents is smoking during pregnancy. The 
applied gas chromatography method/ 
mass spectrometry method allows to 
evaluate the level of nicotine in hair of 
the newborns, whose mothers were
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chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią mas 
pozwala na oznaczanie nikotyny we włosach noworodków 
matek palących tytoń jakkolwiek wydaje się, że w przypad
ku narażenia na ETS konieczne jest zastosowanie jeszcze 
bardziej czułych metod analitycznych - chromatografii ga
zowej lub cieczowej sprzężonej z tandemową spektrome
trią mas. 

smoking during pregnancy, however i 
seems that in the case of exposure tc 
ETS a more sensitive method, such a: 
gas or liquid chromatography couplec 
with tandem mass spectrometry has 
to be applied. 

Wstęp
Niekorzystny wpływ palenia tytoniu w 

czasie ciąży jest bardzo dobrze udokumen
towany [7, 9, 13, 15, 22, 30, 31, 34]. Pomimo 
tego w Polsce stale około 20% kobiet w cią
ży nie zaprzestaje palenia i naraża płód na 
toksyczne działanie składników dymu tyto
niowego [1, 2]. Ze względu na brak społecz
nej akceptacji na palenie tytoniu przez ko
biety ciężarne wyniki badań ankietowych 
często zaniżają ocenę rozpowszechnienia 
tego zjawiska, na skutek ukrywania przez 
kobiety palenia tytoniu [10, 12]. Pomiar bio- 
markerów takich jak kotynina, tiocyjaniany, 
czy karboksyhemoglobina w materiałach 
biologicznych - krewi, ślinie, czy moczu 
wskazuje na narażenie na dym tytoniowy w 
ciągu kilku lub kilkunastu ostatnich godzin. 
Przeprowadzone do tej pory badania wyka
zały, że w ocenie długoterminowego nara
żenia na dym tytoniowy bardzo pomocne 
może być oznaczanie głównego alkaloidu 
tytoniu, jakim jest nikotyna we włosach [14]. 
Ocena długoterminowego narażenia na dym 
tytoniowy na skutek aktywnego lub bierne
go palenia może mieć szczególne znacze
nie w badaniach epidemiologicznych nad 
udziałem dymu w etiologii niektórych scho
rzeń. Oznaczanie nikotyny we włosach no
worodków jest jeszcze bardziej wiarygod
nym wskaźnikiem narażenia na dym tyto
niowy niż w przypadku osób dorosłych, czy 
nawet dzieci, ponieważ dla nich źródłem ni
kotyny jest wyłącznie paląca lub narażona 
na ETS (environmental tobaco smoke) mat
ka. Pomimo podjętych badań nad zastoso
waniem włosów noworodków jako materia
łu do oznaczeń biomarkerów prenatalnego 
narażenia na dym tytoniowy wiele aspek
tów tych badań wymaga potwierdzenia. Na 
przykład Kintz i wsp. wykazali bardzo do
brą korelację (83%) pomiędzy stężeniami 
nikotyny oznaczonymi we włosach dzieci i 
ich matek [16]. Z kolei Klein i wsp. stwier
dzili, że stężenie nikotyny w matczynych 
włosach uległo obniżeniu w czasie ciąży 
bez ograniczenia palenia, podczas gdy stę
żenie kotyniny nie wykazało zmian. Fakt ten 
może wskazywać na zwiększony metabo
lizm nikotyny w czasie ciąży. Stąd istnieje 
konieczność prowadzenia oznaczeń zarów
no nikotyny i kotyniny we włosach, a ich 
łączne stężenie stanowiłoby wskaźnik eks
pozycji na dym tytoniowy. Badania przepro
wadzone przez Klein dotyczyły włosów 
matki, natomiast do tej pory nie ma infor
macji, czy takie samo zjawisko obserwo
wane jest we włosach noworodków [19]. 

Potencjalna przydatność oznaczania 
nikotyny we włosach do oceny narażenia 
prenatalnego na dym tytoniowy i wiele nie
wyjaśnionych aspektów związanych z wy
korzystaniem tego oznaczenia jako biomar- 
kera były przyczyną podjęcia badań. W pra

cy prezentowane są wyniki wstępnych ba
dań nad zawartością nikotyny we włosach 
noworodków. 

Materiał i metody
Grupa badana
W roku 2006 i 2007 przeprowadzono badania wśród 

25 kobiet ciężarnych, klóre zgłosiły się na Oddział Poro
dowy do Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicz
nego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Akademii 
Medycznej w Warszawie. Badaniami objęto także 25 
noworodków kobiet rodzących. 

Zgodę na przeprowadzenie badań wydala Komisja 
Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 
i Akademii Medycznej w Warszawie. 

Udział w badaniach był dobrowolny, a pacjentki zo
stały poinformowane o istocie i celowości ich wykonania. 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami o ekspozycji na 
dym tytoniowy w okresie ciąży kobiety podzielono na dwie 
grupy. Grupę pierwszą stanowiły kobiety palące tytoń w 
okresie ciąży - 15 osób. Do grupy kontrolnej zaliczono 
pacjentki niepalące w okresie ciąży -10 osób. 

Do badań pobrano poranną próbkę moczu od ko
biet w ilości 10 ml w celu oznaczenia kotyniny i kreatyni
ny. Próbki moczu do czasu analizy przechowywano w 
temperaturze -18°C. Po porodzie pobierano próbkę wło
sów od noworodków w ilości 5-50 mg w celu oznaczenia 
nikotyny. Próbki włosów przechowywano w kopertach w 
temperaturze pokojowej. 

Oznaczanie kotyniny w moczu
Kotyninę w moczu oznaczono metodą wysoko- 

sprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofo- 
tometryczną (HPLC) z użyciem norefedryny jako wzor
ca wewnętrznego, po uprzedniej ekstrakcji z wykorzy
staniem techniki ciecz-ciecz [11]. Metoda była liniowa w 
zakresie stężeń 5-1000 ng/ml, granica wykrywalności 
wynosiła 3 ng/ml, a oznaczalności 5 ng/ml. Współczyn
nik zmienności oznaczeń kotyniny w stężeniu 50 i 500 
ng/ml był poniżej 10%. 

Stężenie kotyniny w moczu przeliczono na mg kre
atyniny. Kreatyninę oznaczono metodą spektrofotome- 
tryczną. 

Chromatogram próbki badanej włosów noworodka. Góra - nikotyna, jon 84, czas retencji 6, 05 min; Dó*

ketamina, jon 180, czas reteneji 9, 26. 
Chromatogram of the studied samples of a newborn hair. Upper - nicotine, ion 85, retention time 6. 05 min.; Lower’ 
ketamine, ion 180, retention time 9, 26. 

Oznaczanie nikotyny we włosach
Nikotynę we włosach oznaczono metodą chroma 

togratii gazowej (HP 6890 Series GC System) sprzężo 
nej z spektrometrią mas (Agilent 5973 Network Masr 
Selective Detector), z użyciem ketaminy jako wzorcr 
wewnętrznego. 

Ekstrakcję badanych związków z włosów prowadzo 
no z wykorzystaniem techniki ciecz-ciecz. Do odważo 
nych próbek włosów dodano 1 ml 1M roztworu wodoro 
tlenku sodu i ogrzewano przez 10 minut w temperatura 
90°C. Po oziębieniu dodano 5 ml eteru dietylowego ora; 
25 pl ketaminy - wzorzec wewnętrzny o stężeniu 5 ng 
ml i 20 pl n-oktanolu. Próbki wytrząsano przez 10 minut 
a następnie odwirowano przy 4000 obrotów/min. w cza 
sie 5 minut. Po rozdzieleniu faz, pobrano fazę górną- 
organiczną do fiolek i osuszano w temperaturze 40°C« 
strumieniu sprężonego azotu. Pozostałość rozpuszcza 
no w 100 pl metanolu. 

Rozdział oznaczanych związków prowadzono nr 
kolumnie chromatograficznej HP-5MS (Agilent Techno 
logies) o wymiarach 30 m x 0, 25 mm x 0, 25 pm. 

Temperatura portu nastrzykowego wynosiła 280’C 
i zastosowano sposób nastrzyku „splitless". 

Rozdział prowadzono w temperaturze programowa 
nej. Program temperaturowy pieca (kolumny chromało 
graficznej) byl następujący: przez 1 minutę utrzymywa 
no temperaturę 75°C, a następnie temperatura wzrasta 
la z prędkością 20°C/min. do 275°C. Temperaturę tę ulrzy- 
mywano przez 9 minut. Jako gaz nośny zastosowane 
hel, którego przepływ w czasie analizy wynosił 1, 0 ml 
min. 

W celu detekcji zastosowano jonizację elektrono
wą (El), temperatura detektora masowego wynosiła 
230°C. Detektor pracował w trybie monitorowania wy
branych jonów (SIM). Dla nikotyny były to jony: 84, 133. 
162 amu, a dla ketaminy (wzorzec): 180, 152, 209 amn

Czas retencji dla nikotyny wynosił 6, 06 min., a dla 
ketaminy 9, 26 min. 

Przykładowy rozdział chromatograficzny przedsta
wiono na Rycinie 1. 

Walidacja metody
Roztwory kalibracyjne sporządzono z wykorzysta

niem roztworu podstawowego nikotyny o stężeniu 1 PS 
ml. Po dodaniu odpowiedniej ilości roztworu nikotyny dc 
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próbek włosów (barwy czarnej, wolnych od nikotyny) o 
masie 50 mg, otrzymano następujące wartości stężeń 
roztworów kalibracyjnych: 2 ng/mg, 5 ng/mg, 8 ng/mg, 
10 ng/mg włosów. 

Krzywa kalibracyjna przedstawiająca zależność sto
sunku pola powierzchni piku chromatograficznego niko
tyny (hnik) do pola powierzchni ketaminy - wzorca we
wnętrznego (hw) do stężenia nikotyny (cnik) w zakresie 
stężeń od 2 do 10 ng/mg włosów opisano równaniem 
cn = 0, 0032 x (hnik/hw). Wartość współczynnika korelacji 
wynosiła 0, 999. 

Wyznaczona granica wykrywalności (LOD) wyno
siła ng/mg włosów, przy założeniu, że wartość stosun
ku sygnału do szumu S/N=3. Jako granicę oznaczalno- 
ści (LOQ) przyjęto stężenie najniższego wzorca na krzy
wej kalibracyjnej (2 ng/mg włosów). 

Powtarzalność wewnątrzgrupowa metody wyzna
czona dla dwóch stężeń nikotyny (3 i 7 ng/mg) i analizo
wana w trzyelementowych seriach wynosiła odpowied
nio 6, 7% i 2, 0%. 

Powtarzalność międzygrupowa wynosiła 4, 3% 
(3 ng/mg) i 2, 9% (7 ng/mg). 

Analiza statystyczna wyników badań
Wyniki badań poziomu kotyniny w moczu i nikoty

ny we włosach poddano analizie statystycznej. Badane 
parametry opisano średnią arytmetyczną i odchyleniem 
standardowym oraz wartościami minimalną i maksymal
ną. Parametry wyrażone w skali nominalnej jak: wiek, 
wykształcenie, charakter wykonywanej pracy, miejsce 
zamieszkania, stan cywilny (uzyskane z karty pacjenta) 
opisano wartościami procentowymi. 

Wyniki
W przeprowadzonych badaniach kobie

ty palące w okresie ciąży reprezentowały 
zbliżony odsetek w dwóch grupach wieko
wych: poniżej 25 roku życia i w przedziale 
wieku 25-29 lat odpowiednio 46, 6% i 40, 0%. 
Pozostałe to pacjentki w przedziale wieku 
30-35 lat (6, 7%) i powyżej 35 roku życia 
(6, 7%). Wykształceniem podstawowym le
gitymowało się 13, 3% kobiet, zawodowym 
6, 7%, średnim 26, 7% i wyższym 53, 3%. 
Siedemdziesiąt trzy procent kobiet palących 
pracowało w czasie ciąży. 

Wśród kobiet niepalących ponad poło
wa była w wieku 25-29 lat, 80, 0% posiada
ło wykształcenie wyższe, a 60, 0% praco
wało w okresie ciąży. 

W grupie kobiet ciężarnych palących 
tytoń 73, 4% paliło od 6-15 papierosów 
dziennie. 

Stężenie kotyniny - głównego metabo
litu nikotyny w moczu matek palących w cza
sie ciąży wahało się od 12, 7 ng/mg kreaty
niny do 4007, 4 ng/mg kreatyniny (tabela I). 

We włosach ich dzieci zbadano obec
ność nikotyny. W przypadku 9 noworodków 
nikotyny nie wykryto. U pozostałych dzieci 
poziom nikotyny wahał się w granicach 2, 2 
-11, 7 ng/mg (tabela I). 

W grupie kobiet niepalących badanie 
kotyniny w moczu dowiodło, iż dwie pacjent
ki były biernie narażone na dym tytoniowy. 
Oznaczone stężenia kotyniny wyniosły od
powiednio 53, 4 ng/mg kreatyniny w przy
padku pacjentki M. G., oraz 124, 7 ng/mg kre
atyniny dla J. Sz. Nikotyna we włosach ich 
dzieci była poza dolnągranicądetekcji me
tody analitycznej. U pozostałych 8 kobiet ba
dania moczu potwierdziły wcześniejsze de
klaracje - kotyniny nie wykryto, a we wło
sach ich dzieci nie było nikotyny. 

W tabeli II zestawiono średnie wartości 
stężeń kotyniny w moczu matek palących i 
nikotyny we włosach ich noworodków. Śred
nie stężenie kotyniny w grupie badanej wy-

Tabela I
Stężenie kotyniny w moczu kobiet palących tytoń i stężenie nikotyny we włosach ich noworodków. 
Concentrations of cotinine in the urine of women and nicotine in the hair of newborns. 

Pacjentka numer/inicjały

Slężenie kotyniny/nikotyny

Mocz matki - kotynina 
[ng/mg kreatyniny]

Włosy noworodka - nikotyna 
[ng/mg włosów]

1. I. B. 308, 7 0, 0

2. M. D. 12, 7 0, 0

3. M. Do. 4007, 4 11, 7

4. D. G. 1032, 3 2, 4

5. K. M. 89, 7 0, 0

6. Z. N. 196, 1 0, 0

7. K. D. 3020, 8 5, 2

8. S. S. 344, 0 0, 0

9. M. G. 1341, 0 0, 0

10. S. Z. 1554, 5 2, 2

11. A. S. 2859, 8 4, 6

12. I. W. 324, 6 0, 0

13. B. Z. 355, 7 0, 0

14. J. Z. 1166, 5 2, 7

15. M. Z. 374, 2 0, 0

Tabela II
Średnie stężenie kotyniny w moczu kobiet palących tytoń i nikotyny we włosach ich noworodków. 

Mean concentrations of cotinine in the urine of women and nicotine in the hair of newborns. 

Parametr

Stężenie kotyniny/nikotyny

Mocz matki kotynina 
[ng/mg kreatyniny]

Włosy noworodka nikotyna 
[ng/mg]

Stężenie 1132, 5 1, 9

1SD 1236, 3 3, 2

Zakres 12, 7-4007, 4 0-11, 7

n 15 15

nosiło 1132, 5±1236, 3 ng/mg kreatyniny, a 
nikotyny we włosach noworodków matek 
palących 1, 9±3, 2 ng/mg włosów (tabela II, 
Rycina 2). 

Na podstawie przeprowadzonych badań 
dokonano oceny zależności pomiędzy stę
żeniem nikotyny we włosach noworodków 
a poziomem kotyniny w moczu ich matek 
(rycina 3). Pomiędzy badanymi parametra
mi wykazano statystycznie istotną korelację 
(r = 0, 8616). 

Dyskusja
W Polsce pali tytoń około 23% kobiet, a 

ponad 60% jest narażonych na dym tytonio
wy w miejscu pracy lub w miejscach publicz
nych [34]. Badania przeprowadzone w Wiel- 
kopolsce wykazały, że 22% ankietowanych 
kobiet w wieku prokreacyjnym czynnie pali
ło tytoń. Bierne narażenie na dym tytoniowy 
zadeklarowało 66% respondentek [8]. Po
mimo powszechnej świadomości szkodliwe
go wpływu aktywnego i biernego palenia ty
toniu 16, 5% kobiet w ciąży pali, a ponad 30% 
jest narażonych na ETS [2]. 

Najpopularniejszym obecnie biomarke- 
rem w ocenie narażenia na dym tytoniowy 
jest kotynina oznaczana w moczu, krwi i śli

nie. Oznaczanie kotyniny w tych materia
łach biologicznych umożliwia ocenę nara
żenia na dym tytoniowy, które miało miej
sce w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. W 
przypadku konieczności oceny długotermi
nowego narażenia na dym tytoniowy moż
na zastosować inne biomarkery takie jak 
addukty wielopierścieniowych węglowodo
rów aromatycznych, czy bifenyli z białkami 
lub DNA [26]. Niestety specyficzność tych 
biomarkerów w stosunku do dymu tytonio
wego jest mała, a metody oznaczania skom
plikowane. 

W przeprowadzonych badaniach do 
oceny narażenia kobiet na dym tytoniowy 
zastosowano pomiar stężenia kotyniny w 
moczu. Stężenie tego biomarkera w moczu 
badanych kobiet wynosiło 1132, 511236, 3 
ng/mg kreatyniny i było znacznie wyższe niż 
obserwowane przez autorów w poprzednich 
badaniach [7]. Oznaczenie kotyniny w mo
czu pozwoliło również na stwierdzenie, że 
w grupie kobiet deklarujących nie palenie 
były dwie kobiety biernie narażone na dym 
tytoniowy (stężenie kotyniny 53, 4 oraz 124, 7 
ng/mg kreatyniny). 

W poprzednich badaniach udowodnio
no przydatność oznaczeń kotyniny w pierw-
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Rycina 2
Średnie stężenie kotyniny w moczu kobiet palących i nikotyny we włosach ich noworodków. 

Mean concentration of cotinine in the urine of women and nicotine in the hair of newborns. 

Rycina 3
Zależność pomiędzy stężeniem nikotyny we włosach noworodków a stężeniem kotyniny w moczu ich matek. 
Relationship between concentrations of nicotine in the hair of newborns and cotinine in the urine of women. 

szym moczu noworodka w celu oceny pre
natalnego narażenia na dym tytoniowy 
[7, 27]. Pomimo, że stężenie kotyniny w mo
czu noworodka jest stosunkowo duże, co 
umożliwia zastosowanie powszechnej w la
boratoriach metody wysokosprawnej chro
matografii cieczowej to trudności technicz
ne związane z pobieraniem próby pierwsze

go moczu noworodka znacznie ograniczają 
jej powszechne zastosowanie. 

Materiałem, który może być wykorzysta
ny do oceny długoterminowego lub wystę
pującego w przeszłości narażenia na kse- 
nobiotyki są włosy. Włosy znalazły stałe 
miejsce w toksykologii sądowej i klinicznej 
do oceny przyjmowania środków psychoak

tywnych (kokaina, opiaty, amfetamina) 
[29, 32, 33]. 

W ostatnich latach wykazano, że zarów
no nikotyna, jak i kotynina ulega kumulacji 
we włosach z tym, że ze względu na mniej
szą polarność proces ten jest bardziej wy
dajny w przypadku nikotyny [21]. 

Poziom nikotyny we włosach został już 
w kilku pracach zaproponowany jako możli
wy marker długotrwałego narażenia na dym 
tytoniowy [24, 25]. Pomimo tego opinie na 
temat wbudowywania nikotyny do struktury 
włosa są różne. 

Mizuno i wsp. [23] porównali historię 
palenia z poziomami nikotyny we włosach i 
stwierdzili, że jest ona wbudowywana wzdłuż 
trzonu włosa, podczas gdy Uematsu [35] 
określił włos jako swoisty rejestrator, który 
na bieżąco zbiera dane na temat indywidu
alnej ekspozycji na nikotynę. Istnieją także 
prace, które dowodzą braku związku pomię
dzy aktywnym paleniem a poziomem niko
tyny we włosach [3, 6], jak również pomię
dzy paleniem w ciąży a poziomem nikotyny 
we włosach noworodków [20]. 

Matki palące w czasie ciąży charakte
ryzowały wysokie poziomy kotyniny w mo
czu, ale nikotynę wykryto tylko u dzieci ma
tek, u których oznaczono kotyninę w stęże
niu powyżej 1032, 3 ng/mg kreatyniny. Ozna
czenie wysokiego stężenia kotyniny w mo
czu matki i brak nikotyny we włosach dziec
ka można tłumaczyć niewystarczającą czu
łością metody analitycznej, ale także ewen
tualnością wysokiej częstotliwości palenia 
tytoniu w ostatnich godzinach przed poro
dem (czynnik stresowy), przy okazjonalnym 
paleniu w okresie ciąży. Poziom nikotyny we 
włosach noworodków wahał się w granicach 
2, 2 -11, 7 ng/mg. Najwyższej wartości stę
żenia kotyniny w moczu matki odpowiadało 
najwyższe stężenie nikotyny u jej dziecka 
(11, 7 ng/mg włosów). Otrzymane wyniki nie 
odbiegają od wartości przedstawionych w 
innych publikacjach. Kintz wraz z zespołem 
zajmował się narażeniem płodu zarówno na 
nikotynę, jak i heroinę [16, 18]. Metody eks
trakcji i oznaczania były analogiczne. Za
kres stężeń nikotyny we włosach badanych 
noworodków wynosił 0, 15-11, 8 ng/mg. Ba
dania te wykazały dużą korelację pomiędzy 
stężeniem nikotyny we włosach matek i ich 
noworodków (r=0, 83). 

Podobne stężenia nikotyny we włosach 
dzieci kobiet palących wykazali Eliopoulos i 
wsp. Średnie stężenie wynosiło 2, 4 ng/mg, a 
wyniki wahały się od 0 do 27, 3 ng/mg [6]. Ba
dania te dostarczają ponadto informacji na 
temat średniego stężenia nikotyny oznaczo
nego u dzieci kobiet biernie palących. Okre
ślono je na poziomie 0, 28 ng/mg. 

W grupie matek, które deklarowały nie- 
palenie i brak narażenia na dym u większo
ści osób (8 z 10) nie stwierdzono kotyniny 
w moczu. We włosach ich dzieci nie wykry
to nikotyny, co potwierdza, iż zgodnie z de
klaracją kobiety te nie paliły nie tylko w okre
sie przedporodowym (kiedy zebrane zosta
ły próbki ich moczu), lecz także przez okres 
całej ciąży. W grupie tej stwierdzono jednał 
dwa przypadki kobiet, których deklaracje 
ankietowe nie pokryły się z pomiarem stę
żenia kotyniny w moczu. Wykryto u nich 53/ 
oraz 124, 7 ng/mg kreatyniny. Zadecydowa
ło to o traktowaniu tych dwóch matek jako 
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biernie narażonych na dym tytoniowy. 
W niektórych pracach podkreśla się 

możliwość wykorzystania oznaczenia pozio
mu kotyniny we włosach, jako miernika na
rażenia na nikotynę. Badania obejmują po
miary nikotyny i kotyniny we włosach doko
nane przez wielu autorów stosujących róż
ne techniki analityczne [14, 17, 25]. Wydaje 
się możliwe użycie oznaczeń kotyniny we 
włosach także w przypadku oceny naraże
nia płodu na dym tytoniowy, gdyż podobnie 
jak nikotyna przenika ona swobodnie przez 
łożysko i podlega zaledwie 1 % metabolizmo
wi w łożysku [28]. Jednak badania Haley i 
Hoffmann przeprowadzone z wykorzysta
niem włosów osób dorosłych dowodzą jed
noznacznie, że to nikotyna jest lepszym bio- 
markerem oznaczanym we włosach. W po
pulacji palaczy jej średnie stężenie wynosi
ło 15, 8 pg/g, podczas gdy kotyniny zaled
wie 0, 5 pg/g włosów [14]. 

Wyniki pierwszych badań porównują
cych poziom nikotyny we włosach z pozio
mem kotyniny w moczu dowodzą że poziom 
nikotyny oznaczonej we włosach dzieci był 
bardziej skorelowany z historią nałogu tyto
niowego ich rodziców, niż poziom kotyniny 
w moczu. Analiza poziomu nikotyny we wło
sach dzieci pozwala ponadto na odróżnie
nie rodziców palących od niepalących. Roz
różnienie takie nie było możliwe przy anali
zie kotyniny w moczu. Nafstad i wsp. zba
dali, iż średni poziom nikotyny we włosach 
dzieci narażonych na dym tytoniowy, z co 
najmniej 10 papierosów dziennie był 12, 4 
razy większy niż tych nienarażonych, nato
miast dzieci narażonych na dym tytoniowy 
pochodzący z mniej niż 10 papierosów 
dziennie - 3, 4 razy większy [24]. 

W przeciwieństwie do tych wyników 
przeprowadzone badania wskazują na wy
soką korelację pomiędzy stężeniem kotyni
ny w moczu kobiety rodzącej, która paliła w 
czasie ciąży a poziomem nikotyny we wło
sach ich noworodków. Różnice pomiędzy 
tymi badaniami a badaniami Nafsad i wsp. 
[24] mogą wynikać z faktu, że w obecnych 
badaniach nikotynę oznaczano we włosach 
noworodków narażonych prenatalnie, nato
miast w cytowanych badaniach oceniano 
poziom nikotyny u dzieci. 

Pomimo niezaprzeczalnych zalet niko
tyna i jej metabolity oznaczane we włosach 
nie są doskonałym biomarkerem. Na jej stę
żenie może wpływać kolor włosów i typ, za
biegi kosmetyczne, czy brak możliwości 
uzyskania odpowiedniej ilości włosów do 
badań (niemowlęta, osoby łyse) [4]. 

Przeprowadzone wstępne badania nad 
zastosowaniem oznaczeń nikotyny we wło
sach w celu oceny narażenia prenatalnego 
na dym tytoniowy wykazały istnienie staty
stycznie istotnej korelacji pomiędzy stęże
niem kotyniny w moczu kobiet a nikotyny 
we włosach ich noworodków. Wykazały one 
również, że nawet pomimo zastosowania 
wysokoczułej metody chromatografii gazo
wej sprzężonej ze spektrometrią mas w wie

lu wypadkach próbka dostępnych do badań 
włosów noworodków była zbyt mała lub stę
żenie nikotyny w tym materiale biologicznym 
zbyt niskie do wykazania narażenia na dym 
tytoniowy. Przeprowadzone badania jakkol
wiek wskazały na przydatność oznaczeń ni
kotyny we włosach jako markera prenatal
nego narażenia na dym tytoniowy to podkre
ślają konieczność opracowania bardziej czu
łej metody analitycznej, takiej jak na przy
kład chromatografia gazowa lub cieczowa 
sprzężona z tandemową spektrometrią mas. 

Wszystkie dotychczasowe badania były 
przeprowadzone z udziałem stosunkowo 
małej liczby noworodków, dlatego też w celu 
określenia czynników mogących wpływać na 
poziom tego biomarkera we włosach nowo
rodków, konieczne są badania w znacznie 
szerszej populacji o zróżnicowanym naraże
niu na dym tytoniowy. 
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