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Weryfikacja badań ankietowych 
oceny narażenia na dym tytoniowy 
wymaga przeprowadzenia oznaczeń 
biomarkerów w płynach ustrojowych. 
To tego typu badań konieczna jest 
szybka i prosta metoda analityczna. 
Celem pracy było sprawdzenie przydat
ności metody enzymoimmunologicz
nej (ELISA) do rutynowych oznaczeń 
kotyniny w moczu osób palących ty
toń i porównanie jej z metodą referen
cyjną, jaką jest wysokosprawna chro
matografia cieczowa (HPLC). W bada
niach wzięło udział 15 kobiet niepalą
cych i 15 palących tytoń. W moczu po
branym od tych kobiet oznaczono ko- 
tyninę metodą HPLC i testem enzymo- 
immunologicznym Cotinine Direct Eli- 
sa. Metoda enzymoimmunologiczna 
stosowana do analizy jakościowej ko
tyniny w moczu charakteryzowała się 
dużą dokładnością, czułością i specy
ficznością potwierdzoną badaniami 
porównawczymi z referencyjną meto
dą HPLC. Ilość fałszywie dodatnich 
wyników i fałszywie ujemnych uzyski
wanych metodą ELISA nie przekracza
ła 10%. Wysoki współczynnik korela
cji, r=0, 9056 między wynikami ozna
czeń kotyniny w moczu metodą ELISA 
i HPLC potwierdził przydatność meto
dy enzymoimmunologicznej w ocenie 
narażenia na dym tytoniowy. Różnice 
w stężeniach kotyniny wyznaczanych 
metodą ELISA i HPLC nie zależały od 
stężenia kotyniny w badanej próbce. 
Pomimo wykazanych dużych zalet 
metody ELISA w wykrywaniu i ozna
czaniu kotyniny należy mieć na uwa
dze, że otrzymane wyniki mogą być 
wyższe niż rzeczywiste i nie można 
wykluczyć wystąpienia reakcji krzyżo
wych z innymi ksenobiotykami obec
nymi w moczu. 

Wstęp
Oznaczanie kotyniny w krwi, ślinie i 

moczu od wielu lat jest uznanym biomarke- 
rem aktywnego palenia i narażenia na dym 
w środowisku (ETS - environmental tobac
co smoke). [1]. 

Verification of the results of ques
tionnaire studies of exposure to to
bacco smoke require determination of 
the biomarkers in body fluids. For per
forming such measurements the fast 
and simple method is needed. The aim 
of this study was to estimate useful
ness of enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) in routine cotinine de
termination in urine of active smokers 
and compare it with reference high 
performance liquid chromatography 
method (HPLC). In the study partici
pated 15 non smoking and 15 smok
ing women. In the urine of tese women 
cotinine concentration of cotinine was 
measured by the means of HPLC and 
ELISA methods. The ELISA method, 
used in quantity measurement of 
cotinine in urine, is of great accuracy, 
sensitivity and specificity which were 
proved by comparison with high per
formance liquid chromatography 
(HPLC) reference method. Number of 
false positive and false negative re
sults obtained by ELISA method did 
not exceed 10%. A high correlation 
coefficient, r=0, 9056, between results 
of determining cotinine in urine by 
means of ELISA and HPLC methods, 
confirmed the utility of ELISA method 
to estimate the tobacco smoke expo
sure. The differences in cotinine con
centration values obtained by ELISA 
and HPLC methods did not depend on 
cotinine concentrations in the urine 
samples. Although numerous advan
tages of ELISA method used to detect 
and determine cotinine, it should be 
taken into consideration that results 
might be overestimated and cross-re
activity with other xenobiotics present 
in urine must be concern. 

Na przestrzeni lat opracowano i wpro
wadzono do praktyki wiele metod analitycz
nych umożliwiających oznaczanie kotyniny 
w materiale biologicznym. 

Testy kolorymetryczne były opisywane' 
stosowane już w latach 80 [2, 3]. Charakte- 
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•yzują się niskimi kosztami i co umożliwia 
ch stosowanie na szeroką skalę. Specyficz
ność tych testów nie jest duża i obok koty- 
niny na wynik oznaczeń wpływają inne me- 
abolity nikotyny (trans-3’-hydroksykotynina, 
<was nikotynowy i kotyninowy) [4]. Ponad
to, w wybranej grupie badawczej oprócz cu- 
<rzycy występowały choroby towarzyszące, 
: o powodowało, iż chorzy przyjmowali wie
le leków. Jako standard zastosowano kwas 
kotyninowy. Mała specyficzność może wy
nikać z faktu, że testy kolorymetryczne ba
zują na reakcji Koeniga, polegającej na kon
densacji z kwasem dietylotiobarbiturowym, 
charakterystycznej dla wszystkich pirydyn. 
Dlatego też w grupie osób leczących się na 
różne schorzenia (cukrzyca, nadciśnienie, 
Inne choroby sercowo-naczyniowe) przyj
mowane leki i ich metabolity mogły wpływać 
na wyniki testu. Modyfikacja metody pole
gająca na zmianie odczynnika kondensują- 
cego na kwas barbiturowy poprawia jej spe
cyficzność [5]. 

Kolejną grupą metod stosowanych do 
oznaczeń kotyniny są metody chromatogra
ficzne. 

Chromatografia gazowa (GC) umożliwia 
oznaczenie zarówno nikotyny, jak i jej me
tabolitów, ale ze względu na termolabilność 
tych związków obecnie rzadko jest stoso
wana [6, 7]. Ze względu na swoją dużą czu
łość i selektywność w badaniach nadal sto
sowana jest chromatografia gazowa sprzę
gnięta ze spektrometrią mas lub tandemo
wą spektrometrią mas [8]. 

Najczęściej stosowana w oznaczaniu 
metabolitów nikotyny w celu oceny naraże
nia na dym tytoniowy jest wysokosprawna 
chromatografia cieczowa. 

Metodę tą stosowano w wielu badaniach 
do oznaczeń nikotyny i jej metabolitów w 
moczu, ślinie i krwi [9-11]. Wysoka czułość 
tej metody analitycznej pozwala na oznacza
nie kotyniny na poziomach spotykanych nie 
tylko u aktywnych, ale i biernych palaczy [12]. 

Wysokosprawna chromatografia cieczo
wa umożliwia identyfikację nie tylko nikoty
ny i kotyniny, ale również 7 innych metabo
litów w moczu i w krwi [13]. 

Metody chromatograficzne cechujące 
się dużą czułością i specyficznością w więk
szości przypadków wymagają długotrwałe
go przygotowania próbek do analizy i za
stosowania kosztownego sprzętu analitycz
nego. Jest to jedna z przeszkód do zasto
sowania oznaczania biomarkerów w bada
niach epidemiologicznych. 

Niedogodności te mogą być ominięte 
dzięki zastosowaniu metod immunologicz
nych. 

Obecnie dostępne testy radioimmuno- 
iogiczne (RIA) stosuje się do oznaczania 
kotyniny jedynie w moczu [14]. Wyniki do
tychczasowych badań z zastosowaniem te
stów RIA ze względu na ich dużą korelację 
z deklarowanym narażeniem na dym tyto
niowy i wynikami oznaczeń kotyniny we wło
sach. Testy RIA podobnie jak metody kolo- 
tymetryczne nie są metodami swoistymi, na 
uzyskiwane przy ich pomocy wyniki ozna
czeń kotyniny wpływa zawarta we krwi i 
moczu trans-3'-hydroksykotynina [15]. 

Szersze zastosowanie w oznaczaniu 
kotyniny niż metody RIA zyskały sobie me
tody enzymoimmunologiczne, a szczegól

nie metoda ELISA (Enzyme-Linked Immu
nosorbent Assay). Testy ELISA wykorzysty
wane są do oznaczeń kotyniny w moczu, w 
ślinie i w surowicy krwi. Przydatność tych 
testów do oceny narażenia na dym tytonio
wy przez porównanie ich z metodami chro
matograficznymi przeprowadzano już wie
lokrotnie. [16, 17]. Badania te wykazały wy
soką korelację (r = 0, 92 i r = 0, 94) pomiędzy 
metodami HPLC, GC i ELISA dla kotyniny 
w moczu. Natomiast korelacja pomiędzy 
kotyninąoznaczonąw ślinie tymi metodami 
była prawie 3-krotnie niższa (r = 0, 37 oraz r 
= 0, 33). Dzięki tej korelacji metoda ELISA 
umożliwia klasyfikację na palaczy, osoby 
narażone na ETS i niepalących w oparciu o 
oznaczenia kotyniny w moczu i krwi [18]. 
Większość badań nad przydatnością metod 
ELISA oznaczania kotyniny w celu oceny 
narażenia na dym tytoniowy ogranicza się 
do wykazania korelacji pomiędzy wynikami 
uzyskiwanymi tymi metodami a metodami 
chromatograficznymi nie poddając tej zależ
ności szerszej ocenie statystycznej. 

Celem pracy było sprawdzenie przydat
ności metody enzymoimmunologicznej (ELI
SA) do badań jakościowych (wykrywanie) i 
ilościowych (oznaczanie) kotyniny w moczu 
w oparciu o porównanie jej z metodą refe
rencyjną, jakąjest wysokosprawna chroma
tografia cieczowa. 

Materiał i metody
Grupę badana stanowiło 30 pacjentek (15 palących 

i 15 niepalących) Oddziału Porodowego Ginekologicz- 
no - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Zgodę na przeprowadzenie badań wydala Komisja 
Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Do badań zakwalifikowano pacjentki, które wyrazi
ły zgodę na udział w badaniach. 

Od pacjentek, pobrano próbki moczu w ilości 10 ml 
w celu oznaczenia kotyniny i kreatyniny. Mocz do czasu 
analizy przechowywano w temperaturze -18°C. 

Kotyninę oznaczano dwoma metodami: wysoko- 
sprawną chromatografią cieczową z detekcją spektrofo- 
tometryczną po uprzedniej ekstrakcji z wykorzystaniem 
techniki ciecz-ciecz i enzymoimmunologiczną (ELISA). 

Oznaczanie kotyniny w moczu metodą HPLC
Kotyninę w moczu oznaczono metodą wysoko- 

sprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofo- 
tometryczną (Merck-Hitachi, Diode Array Detector L-7455 
Interface D-7000, prekolumna i kolumna Supelcosil LC- 
8 (Supelco)) z użyciem norefedryny jako wzorca we
wnętrznego, po uprzedniej ekstrakcji z wykorzystaniem 
techniki ciecz-ciecz [19]. Metoda była liniowa w zakresie 
stężeń 5-1000 ng/ml, granica wykrywalności wynosiła 3 
ng/ml, a oznaczalności 5 ng/ml. Współczynnik zmienno

Retention Tiae (ain) 
Rycina 1
Rozdział chromatograficzny kotyniny - próba moczu od kobiety palącej. 
Chromatographic separation of cotinine - the urine sample from smoking women. 

ści oznaczeń kotyniny w stężeniu 50 i 500 ng/ml był po
niżej 10%. 

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

Przykładowy rozdział chromatograficzny przedsta
wiono na rycinie 1. 

Oznaczanie kotyniny w moczu metodą ELISA
Oznaczenie kotyniny w moczu przeprowadzono za 

pomocą bezpośredniego testu Cotinine Direct Elisa fir
my BioQuant. Test oparty jest na kompetycyjnym przyłą
czaniu nieznakowanego antygenu do enzymatycznie 
znakowanego przeciwciała. 

Rozcieńczoną próbkę badanego moczu w ilości 10 
pi inkubowano ze 100 pi roztworu enzymatycznie zna
kowanej pochodnej kotyniny w tzw. studzienkach, czyli 
w otworach znajdujących się na płytce. Otwory te są 
pokryte unieruchomionymi, oczyszczonymi przeciwcia
łami poliklonalnymi, które charakteryzują się wysokim 
powinowactwem wobec badanego substratu, jakim jest 
kotynina. W trakcie inkubacji następuje kompetycyjne 
przyłączanie kotyniny z próbki badanej oraz znakowa
nej pochodnej do przeciwciał wyściełających wnętrze 
studzienek. Po wymyciu reagentów, które nie połączyły 
się z przeciwciałami, dodawano substratu, który gene
ruje barwę przeciwciał. Gdy nastąpiło rozwinięcie barwy 
do studzienek dodawano rozcieńczony roztwór o kwa
śnym odczynie, który jest inhibitorem procesu powsta
wania barwnego produktu. Następnie badano intensyw
ność powstałego koloru, która jest odwrotnie proporcjo
nalna do stężenia badanej substancji. 

Walidacja metody ELISA
Informacje na temat czułości, specyficzności i reak

cji krzyżowych przyjęto zgodnie z tymi podanymi przez 
producenta testu. Za granicę wykrywalności przyjęto 1 
ng/ml w oparciu o deklaracje producenta. 

Dokładność metody: badanie dokładności testu 
przeprowadzono zgodnie z procedurą podaną przez pro
ducenta testu. W tym celu zebrano 15 próbek moczu od 
osób palących, w których znajdowały się różne ilości 
kotyniny i od 15 osób deklarujących nie palenie. We 
wszystkich próbkach wykazano obecność metabolitu na 
poziomie wyższym niż 500 ng/ml. W żadnej z 15 próbek 
moczu pobranych od osób niepalących nie wykryto obec
ności kotyniny. Testem zbadano również 3 próbki moczu 
pobrane od osób biernie narażonych na dym w okresie 
30 dni; uzyskane wyniki, po ekstrapolacji krzywej dawka 
- odpowiedź, mieściły się w granicach 5 -10 mg kotyni- 
ny/ml moczu. 

Specyficzność metody: w celu określenia specyficz
ności zbadano wpływ związków o podobnej strukturze 
do kotyniny na uzyskiwane wyniki oznaczeń. Badaniu 
podano nikotynę, kwas nikotynowy i nikotynamid. Wy
kazano, że związki te w stężeniu 10 000 ng /ml dają 
mniejszą odpowiedź niż kotynina w stężeniu 100 ng/ml. 

Reakcja krzyżowa: w badaniach przeprowadzonych 
przez producenta wykazano, że między innymi takie 
związki jak: kofeina, kwas acetylosalicylowy, ampicylina, 
barbital, kokaina, amfetamina, witamina C, chloroproma- 
zyna, dekstrometorfan, estriol, estradiol, ibuprofen, nia- 
cynamidn, chinina i tetracyklina w stężeniu 50 000 ng/ml 
nie wpływają na wyniki oznaczania kotyniny. 
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Tok oznaczania
Do studzienek dodano standardy i roztwory do krzy

wej kalibracyjnej, (po 10 pil negatywnej próby kontrolnej 
moczu, pozytywnej próby kontrolnej kotyniny, roztwór 
kotyniny 5 ng/ml, roztwór kotyniny 10 ng/ml, roztwór ko
tyniny 25 ng/ml, roztwór kotyniny 50 ng/ml, roztwór ko
tyniny 100 ng/ml), a następnie dodano po 10 pi badanej 
próbki moczu. Wszystkie oznaczenia powtarzano dwu
krotnie. 

W kolejnym etapie do wszystkich studzienek doda
no po 100 pi enzymatycznie znakowanego przeciwcia
ła i całość inkubowano przez godzinę w temperaturze 
pokojowej, w ciemności. 

Po inkubacji płytkę 6—krotnie przepłukiwano wodą 
destylowaną, 350 ml wody, a następnie przewrócono 
płytkę i energicznie położono na ligninę. 

Do studzienek dodano po 100 pi substratu gene
rującego barwę przeciwciał, wymieszano i inkubowano 
przez 30 minut w temperaturze pokojowej, w ciemności. 
Po inkubacji dodano 100 pi roztworu inhibitora reakcji 
rozwinięcia barwy. 

Po upływie 15 minut dokonano pomiaru absorban- 
cji przy długości fali 450 i 650 nm. 

Analiza statystyczna wyników badań
Badane parametry opisano średnią arytmetyczną i 

odchyleniem standardowym oraz wartościami minimal
ną i maksymalną. 

Opis metody obliczania parametrów wykorzysta
nych do oceny korelacji jakościowej i ilościowej między 
wynikami uzyskanymi metodą HPLC i ELISA przedsta
wiono w części dotyczącej wyników oznaczenia. 

Wyniki
W badaniach wykorzystano próby mo

czu pobrane od 30 kobiet, które zgłosiły się 
do porodu, do Ginekologiczno-Położnicze
go Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Me
dycznego w Poznaniu. Pacjentki wyraziły 
zgodę na udział w badaniach i złożyły de
klaracje dotyczące narażenia na dym tyto
niowy. Wśród badanych pacjentek 15 ko
biet deklarowało nie palenie i brak naraże
nia na ETS oraz 15 kobiet, które deklaro
wały palenie tytoniu w całym okresie trwa
nia ciąży. Ilość wypalanych przez badane 
kobiety papierosów była zróżnicowana (od 
1 do kilkunastu papierosów dziennie), co 
zapewniało szerokie spektrum stężeń koty
niny w ich moczu. 

Wyznaczone z zastosowaniem metody 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
stężenie kotyniny w moczu 15 kobiet nie
palących wahało się od 0, 0 do 124, 7 ng/mg 
kreatyniny (tabela I), a wartość stężenia 
wynosiła 11, 88 ±34, 12 ng/mg kreatyniny (ta
bela II). 

Wśród kobiet ciężarnych palących ty
toń (15 osób) stężenie kotyniny mieściło się 
w granicach od 12, 7 do 4007, 4 ng/mg kre
atyniny (tabela III) ze średnią wartością 
1130, 71 ±1237, 93 ng kotyniny/mg kreaty
niny (Tabela II). 

Stosując metodę ELISA uzyskano w 
grupie kobiet niepalących stężenie kotyni
ny w moczu wynoszące 1, 39±3, 91 ng/mg 
kreatyniny, a zakres stężeń wynosił 0, 0-15, 2 
ng/mg kreatyniny (tabela I, II). 

W grupie pacjentek palących stężenie 
kotyniny w moczu wahało się od 12, 4 do 
3267, 1 ng/mg kreatyniny, a średnie stęże
nie tego metabolitu nikotyny wynosiło 
1231, 56±2151, 27 ng/mg kreatyniny (tabela 
II, III). 

Uzyskane wyniki oznaczeń wykorzysta
no do oceny korelacji jakościowej pomię
dzy oznaczeniami kotyniny wykonanymi me- 
todąenzymoimunologicznąELISAi referen-

Tabela I
Stężenie kotyniny wyznaczone metodą HPLC i ELISA 
w moczu kobiet niepalących. 
Concentration of cotinine in the urine of non smoking 
women measured by HPLS and ELISA methods. 

Stężenie kotyniny w moczu kobi 
[ng/mg kreatyniny

et niepalących

Numer pacjentki HPLC ELISA

1. 0 0

2. 53, 5 0

3. 0 0

4. 0 2, 8

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 15, 2

8. 0 0

9. 124, 7 1, 6

10. 0 0

11. 0 0

12. 0 0

13. 0 0

14. 0 0

15. 0 0

Tabela II
Średnie stężenie kotyniny w moczu kobiet niepalących i palących wyznaczone metodą HPLC i ELISA. 

Mean concentration of colinine in the urine of non smoking and smoking women. 

* Stężenie powyżej granicy oznaczalności

Parametr

Stężenie kotyniny ng/mg kreatyniny]

Kobiety niepalące Kobiety palące

HPLC ELISA HPLC ELISA

Średnia 11, 88 1, 39 1130, 71 1231, 56

±SD 34, 12 3, 91 1237, 93 1426, 6

Zakres 0, 0-124, 7 0, 0-15, 2 12, 7-4007, 4 12, 4-3267, 1

Całkowita liczba oznaczeń 15 15 15 15

Liczba oznaczeń dodatnich* 2 3 15 15

Tabela IV
Zgodność wyników oznaczeń kotyniny w moczu metodą HPLC i ELISA. 
Compliance of the measurements of cotinine concentration obtained by HPLC and ELISA methods. 

Parametr
Wyniki prawdziwie 

dodatnie
Wyniki prawdziwie 

ujemne
Wyniki fałszywie 

dodatnie
Wyniki fałszywie 

ujemne

n 16 11 2 1

% 53, 3 36, 7 6, 7 3, 3

cyjną metodą HPLC. 
W pierwszym etapie tych badań ocenio

no częstotliwość otrzymywania metodą ELI
SA wyników: 

• prawdziwie dodatnich - powyżej czuło
ści obu metod, 

• prawdziwie ujemnych - poniżej czuło
ści obu metod, 

• fałszywie dodatnich - poniżej czułości 
metody HPLC, a powyżej ELISA, 

• fałszywie ujemnych - powyżej czuło
ści metody HPLC a poniżej ELISA. 

Wyniki tej oceny przedstawiono w tabeli 
IV. 

Przeprowadzone oznaczenia kotyniny 
metodami HPLC i ELISA był zgodne w 90%. 

W dalszej ocenie korelacji jakościowej 
wykorzystanych metod obliczono dokładność 
(accuracy), czułość (sensitivity), specyficz

Tabela III
Stężenie kotyniny wyznaczone metodą HPLC I ELISA 
w moczu kobiet palących. 
Concentration of cotinine in the urine of smoking women 
measured by HPLS and ELISA methods. 

Stężenie kotyniny w moczu kobiet ciężarnych 
palących [ng/mg kreatyniny]

Numer pacjentki HPLC ELISA

1. 308, 7 56, 9

2. 12, 7 12, 4

3. 4007, 4 3267, 1

4. 4007, 4 4176, 1

5. 62, 2 220, 4

6. 196, 1 146, 3

7. 62, 2 145, 2

8. 196, 1 210, 1

9. 324, 6 295, 2

10. 374, 2 1302, 2

11. 355, 7 396, 2

12. 1166, 5 2297, 4

13. 1341, 0 2391, 7

14. 374, 2 456, 7

15. 3020, 8 3099, 3

ność (specificity), zdolność przewidywania 
wyników dodatnich (positive predictive value 
- PPV) i zdolność przewidywania wyników 
ujemnych (negative predictive value - NPV) 
zgodnie z metodą zaproponowaną przez 
Haung i wsp. [20]. 

Uzyskane wyniki obliczeń przedstawia 
tabela V. 

Przeprowadzone obliczenia porównania 
metod HPLC i ELISA wykazały, że metoda 
ELISA oznaczania kotyniny w moczu cechu
je się dokładnością 90%, czułością 94, 1% i 
specyficznością84, 6%. Zdolność tej meto
dy do przewidywania zarówno wyników do
datnich, jak i ujemnych jest bardzo duża, a 
obliczone wskaźniki PPV i NPV wynoszą 
odpowiednio 0, 8887 i 0, 9262. 

W celu wykazania korelacji między wy
nikami oznaczeń kotyniny w moczu przy 
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wykorzystaniu metody HPLC i ELISA prze- 
irowadzono analizę regresji. 

Wyniki uzyskanej analizy przedstawio- 
10 na rycinie 2. 

Zależność między stężeniem kotyniny 
wyznaczonym metodą HPLC i ELISA opi
suje równanie regresji: 

CELisa = 88, 81 +CHPLCx 0, 9901
Zarówno współczynniki równania regre

sji, jak i wysoki współczynnik korelacji, r = 
J056 świadczą o bardzo wysokiej korelacji 
niędzy badanymi metodami. 

W celu dalszego porównania metody 
1PLC i ELISA oznaczania kotyniny w mo- 
: zu obliczono względną różnicę pomiędzy 
wynikami uzyskanymi porównywanymi me- 
odami. Obliczenia tego współczynnika prze- 
irowadzono przez odjęcie od wyniku uzy
skanego metodą HPLC wyniku uzyskane- 
jo metodą ELISA i podzieleniu otrzymanej 
óżnicy przez stężenie uzyskane metodą 
-IPLC. 

Na rycinie 3 przedstawiono zależność 
względnej różnicy stężenia kotyniny wyzna- 
szonego metodą HPLC i ELISA od stęże- 
lia kotyniny wyznaczonego metodą HPLC. 

Uzyskane wyniki wskazują na brak za- 
eżności względnej różnicy stężeń od stę
żenia kotyniny w badanym zakresie. 

Dyskusja
W badaniach toksykologicznych meto

dy oparte na reakcjach enzymoimmunolo- 
jicznych są stosowane od wielu lat, a ich 
przydatność jako metod skryningowych 
(przesiewowych) została wielokrotnie po
twierdzona [21, 22]. 

Wzrost zainteresowania metodami im
munologicznymi związany jest z coraz więk
szą ilością badań dotyczących przyjmowa
nia substancji uzależniających, szczególnie 
przez przedstawicieli niektórych zawodów 
np. kierowców, pilotów, czy kolejarzy. Gru
py objęte badaniem substancji uzależniają
cych w miejscu pracy (workplace drug te- 
sting) na całym świecie stale wzrastają[23]. 

Metody enzymoimmunologiczne znala
zły również zastosowanie w diagnostyce 
ostrych zatruć i terapii monitorowanej stę
żeniem leku, gdzie od lat stanowią podsta
wowe metody wykrywania i oznaczania kse- 
nobiotyków w materiale pobranym od ludzi 
żywych [24, 25]. 

Prostota wykonania oraz szybkość uzy
skania wyniku jest zaletą metod enzymoim- 
munologicznych stosowanych w tego typu 
badaniach. Metodami tymi z reguły nie ozna
cza się jednego konkretnego związku, a ze 
względu na reakcje krzyżowe oznacza się 
wszystkie zawarte w badanej próbce związ
ki o zbliżonej budowie chemicznej. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, że czułość tych 
metod w stosunku do różnych związków z 
tej samej grupy jest zróżnicowana. Czułość 
metod dla metabolitów oznaczanego związ
ku lub związków o podobnych do niego struk- 
turach jest od kilku do kilkuset razy niższa. 

Ocena aktywnego palenia tytoniu i na
rażenia na dym w środowisku najczęściej 
Prowadzona jest w oparciu o metody ankie
towe, szczególnie wtedy, gdy badaniem 
objęta jest duża grupa osób. Z wcześniej 
Przeprowadzonych badań wynika, że odpo
wiedzi udzielane w ankietach często są nie
godne z prawdą. Ma to szczególnie miej-

Tabela V
Jakościowe porównanie metod HPLC i ELISA oznaczania kotyniny w moczu. 
Qualitative comparison of HPLC and ELISA methods for determination of cotinine in the urine. 

Parametr Wartość Metoda obliczania

Dokładność 
(accuracy)

90, 0%
[(liczba wyników prawdziwie ujemnych + liczba wyników prawdziwie 
ujemnych) / całkowita liczba pomiarów] x 100

Czułość 
(sensitivity)

94, 1%
[(liczba wyników prawdziwie dodatnich) / (liczba wyników prawdziwie 
dodatnich + liczba wyników fałszywie ujemnych)] x 100

Specyficzność 
(specificity)

84, 6%
[(liczba wyników prawdziwie ujemnych) / (liczba wyników prawdziwie 
ujemnych + liczba wyników fałszywie dodatnich)] x 100

Zdolność przewidywania 
wyników dodatnich (positive 
predictive value - PPV)

0, 8087
(czułość x procent wyników dodatnich) / [(100 - specyficzność) x 
(100 - procent wyników pozytywnych) + (czułość x procent wyników 
pozytywnych]

Zdolność przewidywania 
wyników ujemnych (negative 
predictive value - NPV)

0, 9262
[specyficzność x (100 - procent wyników dodatnich)] / [(100 - czułość) 
x procent wyników pozytywnych + specyficzność x (100 - procent 
wyników pozytywnych)]

Rycina 2
Zależność między stężeniem kotyniny w moczu wyznaczonym metodą HPLC i ELISA (dla wszystkich 
przeprowadzonych oznaczeń). Linia ciągła jest najlepszym dopasowaniem wyników do modelu liniowego, a 
linia przerywana - 95% przedział ufności. 
Relationship between concentration of cotinine measured by the means of HPLC and ELISA (for all performed 
determinations) Solid line is the best fitting of linear model to the data dash line - 95% of coefficient interval. 

sce w przypadku, gdy badaniem objęte są 
osoby z grupy wysokiego ryzyka. Taką na 
przykład stanowią kobiety ciężarne palące 
tytoń [26-29]. 

W wielu badaniach do takiej oceny wy
korzystuje się oznaczanie najlepszego mar
kera aktywnego i biernego palenia tytoniu, 
jakim jest kotynina przy zastosowaniu pra
cochłonnej i wymagającej specjalistycznej 
aparatury - wysokosprawnej chromatogra
fii cieczowej [30-32]. 

Z tego powodu istnieje duże zaintere
sowanie metodami analitycznymi, które w 
szybki, prosty i tani sposób umożliwiają wy
konanie badań w dużej populacji i weryfiku
ją nimi np. odpowiedzi uzyskane w ankie
tach. Wszystkie wymienione wymagania 
spełnia metoda enzymoimmunologiczna. 
Dlatego cel, jaki realizowano w pracy, czyli 
sprawdzenie przydatności metody enzymo- 

immunologicznej - ELISA do oceny nara
żenia na dym tytoniowy poprzez porówna
nie jej z referencyjną metodą wysokospraw
nej chromatografii cieczowej wydaje się w 
pełni uzasadniony. 

W badaniach epidemiologicznych ze 
względu na konieczność oznaczeń znacz
nych ilości prób liczy się prostota wykony
wanych analiz, lecz nie może odbywać się 
to kosztem czułości metody, czy znaczne
go obniżenia jej specyficzności. Dlatego w 
badaniach własnych porównano wyniki uzy
skane z zastosowaniem Testu ELISA i refe
rencyjnej metody wysokosprawnej chroma
tografii cieczowej - HPLC. W badaniach 
wykorzystano mocz pobrany od 30 kobiet. 
Piętnaście z nich deklarowało brak naraże
nia na dym tytoniowy. Pozostałe, były oso
bami palącymi, o zróżnicowanej ilości wy
palanych dziennie papierosów. Porównanie
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Ryc. 3
Zależność względnej różnicy stężenia kotyniny wyznaczonego metodą HPLC i ELISA od stężenia kotyniny 
wyznaczonego metodą HPLC. 
Relationship between relative differences of concentration of colinine measured my means of HPLC and ELISE methods 
and concentration of cotinine measured by means of HPLC method

metod rozpoczęto od zbadania korelacji ja
kościowej między nimi. 

Zaadoptowana do badań własnych me
toda ELISA charakteryzowała się bardzo 
dużą dokładnością wynoszącą 90%. 

W badaniach substancji uzależniających 
z grupy amfetamin, opiatów oraz takich 
związków jak kwas tetrahydrokanabinolowy, 
benzoiloekgonina i fencyklidyna z zastoso
waniem sześciu różnych testów opartych na 
reakcjach immunologicznych (Syva Rapid 
Test, Syva Rapid Cup, Roch Test Cup, Bio- 
site Triage, Casco-Neri microLINE, Syva 
ETS) wykazano, że dokładność analiz waha 
się od 50% dla kwasu tetrahydrokanabino- 
lowego oznaczanego testem Biosite Triage 
do 93% dla benzoiloekgoniny oznaczanej 
testem Syva Rapid Test [33]. 

Wykorzystany w oznaczaniu kotyniny 
test Cotinine Direct Elisa firmy BioQuant 
cechował się specyficznością 84, 6% i jesz
cze większą czułością, wynoszącą 94, 1%. 
Test ten charakteryzował się również dużą 
zdolnością do przewidywania wyników do
datnich i ujemnych. Współczynnik PPV (po
sitive predictive value) wynosił 0, 8084, na
tomiast NPV (negative predictive value) 
0, 9262. 

Stosując wykorzystane w badaniach po
dejście do statystycznej oceny wyników ana
liz jakościowych Ferrara i wsp. wykazali 
dużą przydatność testów enzymoimmuno- 
logicznych do wykrywania w moczu takich 
substancji uzależniających jak: kwas tetra
hydrokanabinolowy, benzoiloekgonina, fen
cyklidyna, metadon, benzodiazepiny i 
barbiturany [34]. 

W niniejszej pracy oceniany test ELISA 
do oznaczeń kotyniny w moczu dał tylko 

•----- •

6, 7% wyników fałszywie dodatnich, czyli 
wskazywał na obecność kotyniny w bada
nym materiale biologicznym, co nie zostało 
potwierdzone referencyjną metodą wysoko- 
sprawnej chromatografii cieczowej. Jeszcze 
mniejsza była ilość wyników fałszywie ujem
nych, czyli nie wykazanie obecności kotyni
ny, pomimo, że metoda HPLC potwierdzała 
jej obecność, która wynosiła 3, 3%. 

Korelację ilościową między wynikami 
oznaczeń kotyniny metodą HPLC i ELISA 
prowadzono najczęściej stosowaną metodą 
regresji liniowej, dopasowując model regresji 
liniowej do uzyskanych wyników oznaczeń. 

Korelacja między oznaczeniami kotyni
ny przeprowadzonymi metodą ELISA z za
stosowaniem testu Cotinine Direct Elisa fir
my BioOuant a specyficzną metodą HPLC 
była bardzo wysoka, a współczynnik korela
cji wynosił 0, 9056. Równanie opisujące tę 
zależność miało postać CELISA = 88, 81 + 
CHPlc x 0, 9901. Na uwagę zasługuje zbliżo
ny do jedności - 0, 9901, współczynnik „a” w 
równaniu regresji (y = ax + b) wskazujący 
na dużą zgodność wyników uzyskiwanych 
dwoma metodami oraz stosunkowo niski 
współczynnik „b”, punkt przecięcia prostej 
regresji z osią Y. 

Współczynnik korelacji na poziomie 0, 9 
wykazali również w swoich badaniach Ga- 
lanti i wsp. Autorzy porównywali wyniki ozna
czeń kotyniny w moczu przeprowadzone 
metodą ELISA z zastosowaniem testu Coti- 
Tracq EIA firmy Serex Inc. z oznaczeniami 
metodą HPLC [35]. 

Na inny, bardzo ważny aspekt stosowa
nia testów enzymoimmunologicznych w 
oznaczaniu ksenobiotyków w materiale bio
logiczny zwrócili uwagę Kuo i wsp. Jest nim 

stosowanie testów opracowanych dla ozna
czeń w moczu do oznaczeń w innym me
dium np. w ślinie, czy surowicy [16]. Wyka
zali oni wysoką korelację między metodą 
enzymoimmunologiczną a chromatografią 
gazową z detektorem NFID dla oznaczeń 
kotyniny w moczu (r=0, 9200), dla której test 
został opracowany. Natomiast prowadząc 
oznaczenia w ślinie współczynnik korelacji 
wynosił zaledwie 0, 3300. 

Porównując wyniki otrzymane metoda
mi HPLC i ELISA obserwuje się tendencje 
do otrzymywania wyższych wyników stosu
jąc metodę enzymoimmunologiczną w po
równaniu z referencyjną metodą wysoko- 
sprawnej chromatografii cieczowej. Pięć 
wyników oznaczeń kotyniny metodą ELISA 
było poza 95% przedziałem ufności dla za
leżności oznaczeń metodą HPLC i ELISA. 
Z tego 3 wyniki oznaczeń metodą ELISA 
były znacznie wyższe niż te otrzymane 
metodą HPLC, a dwa nieznacznie niższe 
niż zakres przedziału ufności. Jest to zgod
ne z oczekiwaniami. Fakt ten można tłuma
czyć niecałkowitą swoistością metody ELI
SA i wpływem na wyniki innych ksenobio
tyków współobecnych z kotyninąw moczu, 
jakkolwiek stężenia innych metabolitów ni
kotyny występujące w moczu nawet osób 
palących znaczne ilości papierosów są po
niżej wartości mogącej wpływać na wyniki 
oznaczeń kotyniny zastosowaną metodą 
ELISA. Potencjalny wpływ innych leków 
mogących występować w krwi osób palą
cych tytoń lub narażonych na ETS nie ma 
praktycznego znaczenia, ponieważ stęże
nia dające mierzalne reakcje krzyżowe są 
stężeniami spotykanymi przy ostrych zatru
ciach lub w przypadku zatruć śmiertelnych. 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że za
wyżenie wyników przez metodę ELISA nie 
jest duże, a jego wielkość nie zależy od stę
żenia kotyniny w moczu w szerokim zakre
sie stężeń od 12 do ponad 4000 ng/mg kre
atyniny. Wskazuje na to równomierne roz
łożenie wzdłuż linii zerowej względnej róż
nicy stężeń wyznaczonych metodą HPLC i 
ELISA na wykresie jej zależności od stęże
nia kotyniny wyznaczonego metodąHPLC. 

Przeprowadzona ocena metody ELISA 
i porównanie jej z metodą HPLC wykazała, 
że w analizie jakościowej jest to bardzo wia
rygodna metoda dająca tylko 10% wyników 
niezgodnych z tymi uzyskanymi metodą 
HPLC, w tym 3, 3% wyników fałszywie ne
gatywnych i 6, 7% wyników fałszywie pozy
tywnych. Wysoki współczynnik korelacji 
między wynikami uzyskiwanymi dwoma me
todami i brak wpływu stężenia obecnej w 
moczu kotyniny na wielkość w różnicach 
tych wyników świadczy o przydatności me
tody enzymoimmunologicznej do analiz ilo
ściowych kotyniny w moczu. 

Metoda ta może być szczególnie przy
datna w przypadku konieczności uzyska
nia wyników oznaczeń kotyniny w materia
le biologicznym na „c/to" lub badania dużej 
ilości próbek. Niewątpliwą zaletą metody 
ELISA obok krótkiego czasu analizy jest nie
znaczna ilość materiału konieczna do 
przeprowadzenia analizy. Jest to może 
mniej ważne w przypadku oznaczeń u osób 
dorosłych, ale ma kluczowe znaczenie w 
przypadku oceny narażenia noworodków na 
dym tytoniowych, w której zazwyczaj do 

738 Przegląd Lekarski 2007 /64/10 A. Stanek i wsp-



jyspozycji jest niewielka ilość pierwszego 
noczu noworodka. 
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