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Do oceny ekspozycji na składniki 
dymu wykorzystuje się między innymi 
tzw. biomarkery. W większości badań 
przeprowadzanych z udziałem osób pa
lących oznacza się kotyninę. Celem pra
cy była ocena przydatności oznaczeń 
dwóch metabolitów nikotyny - kotyniny 
i trans-3’-hydroksykotyniny (3-HC) do 
oceny palenia tytoniu przez kobiety w 
czasie ciąży. Badania przeprowadzono 
wśród 25 kobiet ciężarnych (15 palących 
i 10 niepalących), które zgłosiły się na 
Oddział Porodowy do Ginekologiczno - 
Położniczego Szpitala Klinicznego Uni
wersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Kotyninę i trans-3’-hydroksykotyninę 
oznaczono metodą wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej z detekcją 
spektrofotometryczną. W badaniach 
wykazano, iż występujące w moczu ko- 
tynina i trans-3’-hydroksykotynina w 
znacznym stopniu związane są z kwa
sem glukuronowym. Liniowa zależność 
pomiędzy stężeniem kotyniny wolnej 
oraz sprzęgniętej z kwasem glukurono
wym a stężeniem całkowitej kotyniny 
wskazuje na możliwość stosowania 
oznaczeń zarówno kotyniny wolnej, 
sprzężonej, jak i całkowitej jako biomar- 
kerów narażenia na dym tytoniowy. 
Znaczne wiązanie trans-3'-hydroksykoty- 
niny z kwasem glukuronowym (ponad 
80%) i bardzo dobra korelacja stężenia 
tego koniugatu z całkowitym stężeniem 
trans-3'-hydroksykotyniny wskazuje, że w 
celu zastosowania 3-HC jako biomarke- 
ra narażenia na dym tytoniowy próbkę 
należy poddać hydrolizie lub oznaczać 
glukuronid trans-3'-hydroksykotyniny. 
Przeprowadzone badania potwierdzają 
obserwacje innych autorów, że iloraz stę
żeń trans-3'-hydroksykotyniny i kotyniny 
może być stosowany jako miernik róż
nic w szybkości metabolizmu kotyniny 
(polimorfizmu). W badaniach wykazano, 
że stosując dostępny obecnie w większo
ści laboratoriów sprzęt analityczny 
(HPLC) można oznaczyć dwa bardzo 
przydatne i dające zróżnicowane informa
cje biomarkery narażenia na dym tytonio
wy i to zarówno niezwiązane, jak i zwią
zane z kwasem glukuronowym. 

To assess the exposure to tobacco 
smoke constituents, the biomarkers are 
used. In most studies conducted among 
active smokers, the cotinine is usually 
utilised as such a biomarker. The aim of 
this study was to estimate an applica
tion of determining two nicotine meta
bolites, cotinine and trans-3’- 
hydroxycotinine (3-HC) in order to as
sess cigarette smoking among pregnant 
women. There were 25 patients (15 
smokers, 10 non-smokers) admitted to 
Delivery Ward in Gynecology and Obstet
rics Clinical Hospital of the University 
of Medical Sciences in Poznan. The free 
and total form of cotinine and trans-3'- 
hydroxycotinine in urine were deter
mined by the means of high perform
ance liquid chromatography with 
spectrometry detection. The results of 
this studies indicated that in urine both 
cotinine and trans-3'-hydroxycotinine 
are conjugated with glucoronide acid in 
the high degree. The linear correlation 
between free and conjugated form of 
cotinine and whole cotinine concentra
tion indicates the possibility of applica
tion of all three of them as biomarkers 
of tobacco smoke exposure. The high 
conjugation oftrans-3'-hydroxycotinine 
with glucuronic acid (over 80 %), and 
high correlation between glucuronide 
and total trans-3'-hydroxycotinine con
centration proves necessity of having 
the urine samples hydrolysed or deter
mining the 3'-hydroxycotinine gluco
ronide, when application of 3-HC as a 
biomarker of tobacco smoke exposure 
is concerned. Our studies confirm other 
authors’ observations that division of3'- 
hydroxycotinine and cotinine concentra
tions might be used as a predictor of 
differences in cotinine metabolite ratio 
(polimorphism). The studies shown that 
using analytical equipment, nowadays 
available in the most laboratories 
(HPLC), it is possible to determined two 
biomarkers which are very useful and 
give various information, no matter 
whether they are conjugated with glu* 
curonic acid, or not. 
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Wstęp
Nikotyna jest głównym czynnikiem od

powiedzialnym za powstanie uzależnienia i 
trudności związane z zaprzestaniem pale
nia tytoniu. Ilość wypalanych papierosów w 
znacznym stopniu determinowana jest przez 
szybkość metabolizmu nikotyny wpływają
ca na jej poziom umożliwiający uzyskanie 
oczekiwanych efektów farmakologicznych 
[1, 2]. Alkaloid ten po wchłonięciu do organi
zmu wraz z dymem tytoniowym ulega prze
mianie głównie przy udziale cytochromu 
CYP 2D6 i CYP 2A6 oraz oksydazy alkoho
lowej, monooksygenazflawinowych i gluku- 
ronidazy [3, 4, 5]. W wyniku metabolizmu ni
kotyny powstają dwa główne metabolity, 
kotynina (COT) i trans-3'-hydroksykotynina 
(3-HC), które w następnym etapie biotrans- 
formacji w znacznym stopniu ulegają sprzę
ganiu z kwasem giukuronowym. 

Większość przeprowadzonych badań 
wykazało, że profil metaboliczny nikotyny nie 
zależy od drogi jej podania/narażenia (dym 
tytoniowy, preparaty nikotynowe), jakkolwiek 
w niektórych badaniach obserwowano jej 
szybszy metabolizm u „nałogowych” pala
czy [6, 7]. Tezę to popierają wyniki badań 
wskazujące na dłuższy biologiczny okres 
półtrwania kotyniny u osób narażonych na 
ETS (environmental tobaco smoke) niż u 
palaczy [8]. Obserwacje te zaprzeczają 
wcześniejszym poglądom o inhibującym 
wpływie nikotyny na własny metabolizm [9]. 

Trans-3’-hydroksykotynina (3-HC) po
wstaje przy udziale cytochromu CYP 2A6 z 
kotyniny i wiele badań wskazuje, że stano
wi ona najwyższy odsetek metabolitów ni
kotyny w moczu, co przemawia za stoso
waniem oznaczania jej w tym materiale bio
logicznym jako biomarkera narażenia na 
dym tytoniowy. Badania wskazują, że ilość 
3-HC w moczu przeciętnie odpowiada 40% 
przyjętej dawki nikotyny [7, 10]. W moczu, 
krwi i ślinie występuje zarówno w postaci 
wolnej, jak i sprzężonej jako O-glukuronid 
¡10, 11, 12]. 

Pomiędzy stężeniem kotyniny i jej głów
nego metabolitu - trans-3'-hydroksykotyni- 
ny wykazano statystycznie istotna korela
cję [14, 15]. 

W przypadku przemian metabolicznych 
nikotyny obserwowane jest zjawisko poli
morfizmu, które głównie dotyczy cytochro
mu CYP 2A6. U osób należących do grupy 
tzw. szybkich metabolizerów dominującym 
produktem przemian nikotyny jest trans-3’- 
hydroksykotynina, wolni metabolizerzy na
tomiast charakteryzują się przewagą koty
niny [1, 15]. Nie w pełni rozwinięty system 
enzymów metabolizujących ksenobiotyki u 
noworodków i dzieci sprawia, że biologicz
ny okres półtrwania kotyniny wynosi odpo
wiednio 65 i 40 godzin, podczas gdy u osób 
dorosłych około 17 godzin. 

W wielu badaniach obok pomiaru stę
żeń kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny 
również stosunek stężeń trans-3'-hydroksy- 
kotyniny do kotyniny wykorzystuje się do 
°oeny czynnej i biernej ekspozycji na dym 
tytoniowy, jakkolwiek częściej jest on pomoc
ny do oceny aktywności cytochromu CYP 
2A6 [16-18]. Stosunek stężeń 3-HC/COT 
Wliczany jest najczęściej dla stężeń w śli- 
n'e i krwi ze względu na wysoką korelację z 
^mensem nikotyny [19]. 

Obecność nikotyny we krwi lub jej me
tabolitów (kotynina, trans-3'-hydroksykoty- 
nina) jest nie tylko markerem aktywnego i 
biernego palenia tytoniu, ale ich pomiar 
może być wykorzystany również do ustawie
nia prawidłowego dawkowania preparatów 
stosowanych w nikotynowej terapii zastęp
czej [20]. 

Pomimo wielu prób zastosowania po
miarów stężenia trans-3'-hydroksykotyniny 
jako biomarkera narażenia na dym tytonio
wy badania poziomów tego metabolitu ni
kotyny w płynach ustrojowych kobiet ciężar
nych są nieliczne [21, 22, 23]. 

Celem pracy była ocena przydatności 
oznaczeń dwóch metabolitów nikotyny - 
kotyniny i trans-3’-hydroksykotyniny do oce
ny palenia tytoniu przez kobiety w czasie 
ciąży. 

Materiał i metody
Grupa badana
W okresie od grudnia 2006 roku do lutego 2007 roku 

przeprowadzono badania wśród 25 kobiet ciężarnych, 
które zgłosiły się na Oddział Porodowy do Ginekologicz
no-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Me
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

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

Wszystkie pacjentki zostały poinformowane o celu 
badania i wyraziły zgodę na udział. 

W oparciu o składaną deklarację pacjentki podzie
lono na dwie grupy. W grupie pierwszej były kobiety nie
palące i nienarażone na ETS, natomiast w drugiej - pa
lące w czasie ciąży. 

Od wszystkich kobiet pobrano próbkę moczu w ilo
ści około 20 ml w celu oznaczenia kotyniny, trans-3'-hy- 
droksykotyniny i kreatyniny. Do momentu wykonania 
analizy próbki moczu przechowywano w temperaturze - 
18°C. 

Oznaczanie kotyniny i trans-3'-hydrokskotyniny w 
moczu

Próbkę moczu podzielono na dwie części; pierw
szą poddano ekstrakcji wcześniej opisaną metodą, a 
następnie oznaczaniu metodą wysokosprawnej chroma
tografii cieczowej [24]. Przed przystąpieniem do ozna
czeń metodę zwalidowano w części dotyczącej trans-3'- 
hydroksykotyniny (oryginalnie metoda ta została opra
cowana wyłącznie dla kotyniny). 

Metoda dla kotyniny była liniowa w zakresie stężeń 
5-1000 ng/ml, granica wykrywalności (LOD) wynosiła 3 
ng/ml, a oznaczalności (LOQ) 5 ng/ml. Współczynnik 
zmienności oznaczeń kotyniny w stężeniu 50 i 500 ng/ml 
był poniżej 10%. W przypadku trans-3'-hydroksykotyniny 
zakres liniowości wynosił od 5 do 400 ng/ml, LOD - 5 ng/ 

Tabela I
Stężenie kotyniny w moczu kobiet deklarujących niepalenie. 
Concentration of cotinine in the urine of no smoking women. 

* Pacjentki biernie narażone na dym tytoniowy

Nr pacjentki
Stężenie kotyniny [ng/mg kreatyniny] Frakcja sprzęgnięta 

[%]Frakcja wolna Frakcja sprzęgnięta Frakcja całkowita

1 0 0 0 -

2* 53, 4 260, 9 207, 5 79, 5

3 0 0 0 -

4 0 0 0 -

5 0 0 0 -

6 0 0 0 -

7* 0 22, 7 22, 7 100, 0

8* 0 135, 0 135, 0 100, 0

9* 124, 7 258, 3 133, 6 51, 7

10 0 0 0 -

ml, LOQ -10 ng/ml, a współczynniki zmienności były rów
nież poniżej 10%. Stężenie kotyniny i trans-3-hydroksy- 
kotyniny w moczu przeliczono na mg kreatyniny. Kreaty
ninę oznaczono metodą spektrofotometryczną. 

Drugą porcję moczu poddano hydrolizie alkalicznej 
w celu uwolnienia kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny z 
połączeń z kwasem giukuronowym, a następnie wyko
nano ekstrakcję i oznaczenie analogicznie jak w przy
padku pierwszej porcji moczu. Takie postępowanie mia
ło na celu oznaczenie całkowitej ilości metabolitów tych 
związanych i niezwiązanych z kwasem giukuronowym. 

Proces hydrolizy polegał na ogrzewaniu 5 ml mo
czu z 5 ml 5 M wodrotlenku sodu przez 30 minut, w tem
peraturze 70°C. 

W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano na
stępujące czasy retencji: kotynina - 7, 4 min., 3'-hydrok- 
sykotynina - 5, 6 min., norefedryna (wzorzec wewnętrz
ny) - 20, 5 min. 

Wyniki
Badania przeprowadzono wśród 25 ko

biet ciężarnych, które poinformowano o celu 
przeprowadzanego eksperymentu. Pacjent
ki podzielono na dwie grupy. Grupę pierw
szą (10) stanowiły kobiety niepalące tyto
niu, natomiast do drugiej grupy (15) przy
dzielono osoby aktywnie palące papierosy. 

W grupie kobiet ciężarnych palących 
tytoń 13, 3 % stanowiły pacjentki, które wy
palały 1-5 papierosów dziennie. Od 6 do 10 
papierosów dziennie wypalało 40 % kobiet 
badanych, od 11 do 15 papierosów dzien
nie wypalało 33, 4 % pacjentek. Kobiety cię
żarne palące ponad 15 papierosów dzien
nie stanowiły 13, 3 % badanych. 

Wśród 10 kobiet ciężarnych, które na 
podstawie deklaracji zostały zakwalifikowa
ne do grupy niepalących, w dwóch przypad
kach oznaczono kotyninę niesprzęgniętą z 
kwasem giukuronowym w moczu, której po
ziom 53, 4 i 124, 7 ng/mg kreatyniny wskazy
wał na bierne palenie tytoniu (tabela I). Prze
prowadzona hydroliza wykazała dodatkowo 
obecność kotyniny sprzężonej z kwasem glu- 
kuronowym w stężeniu 22, 7 i 135, 0 ng/mg 
kreatyniny u kolejnych dwóch pacjentek. 

We wszystkich próbkach moczu kobiet 
aktywnie palących tytoń wykazano obec
ność kotyniny, zarówno w postaci wolnej, jak 
i w stężeniu całkowitym - suma kotyniny 
wolnej i sprzężonej z kwasem glukurono- 
wym (tabela II). 

Wartości stężeń tego metabolitu mieściły 
się w zakresie od 12, 7 do 4007, 4 ng/mg kre
atyniny w przypadku wolnej formy kotyniny,  
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od 31, 7 do 5435, 2 ng /mg kreatyniny frakcji 
sprzężonej z kwasem glukuronowym oraz od 
44, 4 do 9244, 9 ng /mg kreatyniny sumy koty- 
niny wolnej i sprzężonej z kwasem glukuro
nowym, czyli całkowitej kotyniny (tabela II). 

Średnie stężenie wolnej kotyniny wyno
siło 1130, 7±1237, 9 ng/mg kreatyniny, sprzę
żonej 2618, 9±2579, 6 ng/mg kreatyniny, na
tomiast całkowitej 3749, 6±3373, 8 ng/mg 
kreatyniny (rycina 1). 

Procent wiązania kotyniny z kwasem 
glukuronowym w grupie kobiet palących 
wahał się od 32, 3 do 96, 0, a wartość śred
nia wynosiła 64, 3% (tabela II). 

Na podstawie przeprowadzonych badań 
dokonano oceny zależności pomiędzy stę
żeniem kotyniny w formie wolnej w moczu 
a poziomem sumy kotyniny wolnej i sprzę
żonej z kwasem glukuronowym. 

Współczynnik korelacji pomiędzy stęże
niem kotyniny w moczu w formie wolnej a 
poziomem sumy kotyniny wolnej i sprzężonej 
z kwasem glukuronowym wynosił 0, 5618 (ry
cina 2), a pomiędzy stężeniem kotyniny sprzę
żonej z kwasem glukuronowym a stężeniem 
całkowitej kotyniny 0, 8991 (rycina 3). 

W grupie kobiet niepalących we wszyst
kich przypadkach poziom trans-3’-hydroksy- 
kotyniny, zarówno w postaci wolnej, jak i sprzę
żonej z kwasem glukuronowym, a tym samym 
i całkowitej był równy zeru (rycina 4). 

W próbkach moczu kobiet palących za
kres stężeń trans-3’-hydroksykotyniny w po
staci wolnej wyniósł od 0, 0 do 46, 9 ng/ mg 
kreatyniny, a średnia wartość równa była 10, 7 
ng/mg kreatyniny (tabela III, rycina 4). 

Stężenie glukuronidu trans-3'-hydroksy- 
kotyniny wahało się od 0, 0 do 158, 8 ng/mg 
kreatyniny przyjmując wartość średnią 65, 5 
ng/mg kreatyniny (tabela III, rycina 4). 

Natomiast stężenie całkowitej trans-31- 
hydroksykotyniny po hydrolizie mieściło się 
w granicach od 0, 0 do 186, 6 ng/mg kreaty
niny. Średnia wartość 3’-hydroksykotyniny 
wynosiła 76, 2 ng /mg kreatyniny (tabela III, 
rycina 4). Trans-3’-hydrksykotynina aż w 
82% była sprzęgnięta z kwasem glukuro
nowym. 

Wśród 1/3 pacjentów trans-3’-hydroksy- 
kotynina została oznaczona dopiero po pod
daniu próbek hydrolizie. W podobnej grupie 
osób stężenie całkowitej trans-3’-hydroksy- 
kotyniny było poniżej czułości metody ana
litycznej (tabela III). Było to jednąz przyczyn 
obok małej ilości badanych próbek braku 
korelacji pomiędzy stężeniem wolnej i cał
kowitej trans-3’-hydroksykotyniny w moczu 
badanych kobiet, r=0, 1853. 

W przeciwieństwie do tego stężenie glu
kuronidu trans-3'-hydroksykotyniny było sil
nie skorelowane ze stężeniem całkowitej 
trans-3'-hydroksykotyniny, r=0, 9426 (ryci
na 5). 

Oceniając zależność pomiędzy stężenia
mi kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny 
stwierdzono brak korelacji pomiędzy stęże
niami formy wolnej ich glukuronidów 
(r=0, 1758) i ich stężeniem całkowitym 
(r=0, 1472). 

Innym sposobem oceny zależności po

Tabela II
Stężenie kotyniny w moczu kobiet palących tytoń. 
Concentration of cotinine in the urine of smoking women.  

Nr pacjentki
Stężenie kotyniny [ng/mg kreatyniny] Frakcja sprzęgnięta 

[%]Frakcja wolna Frakcja sprzęgnięta Frakcja całkowita

1 308, 7 7400, 4 7709, 1 96, 0

2 12, 7 31, 7 44, 4 71, 4

3 4007, 4 5237, 5 9244, 9 56, 7

4 1032, 3 5045, 7 6078, 0 83, 0

5 62, 2 125, 1 187, 2 66, 8

6 196, 1 111, 1 307, 2 36, 2

7 324, 6 426, 8 751, 4 56, 8

8 355, 7 1728, 1 2083, 8 82, 9

9 1166, 5 6051, 6 7218, 1 83, 8

10 374, 2 485, 2 859, 4 56, 5

11 3020, 8 3211, 8 6232, 6 51, 5

12 344, 0 478, 5 822, 5 58, 2

13 1341, 0 2773, 7 4114, 7 67, 4

14 1554, 5 741, 1 2295, 6 32, 3

15 2859, 8 5435, 2 8295, 0 65, 5

między stężeniem kotyniny i trans-3-hydrok- 
sykotyniny jest obliczanie ilorazu (stosun
ku) ich stężeń. 

W tabeli IV przedstawiono wartości 
średnie tego współczynnika (ilorazu) wraz 
z odchyleniami standardowymi dla formy 
wolnej i sprzężonej z kwasem glukurono
wym oraz stężenia całkowitych tych meta
bolitów. 

Zależność współczynnika trans-3'-hy- 
droksykotynina/kotynina od stężenia całko
witej kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny 
przedstawiono na rycinach 6 i 7. 

W przypadku współczynników obliczo
nych dla frakcji wolnych tych biomarkerów 
wykazano wysoką ich korelację ze stęże
niem dla frakcji całkowitych, w przypadku 
kotyniny współczynnik r wynosił 0, 7439, 
natomiast dla trans-3'-hydroksykotyniny 
0, 5547. Dla stężeń glukuronidów tych me
tabolitów nikotyny i ich stężeń całkowitych 
frakcji takiej korelacji nie wykazano. 

Rycina 1
Średnie stężenie kotyniny w moczu badanych kobiet. 

Mean concentration of cotinine in the urine of pregnant women. 

Rycina 2
Zależność pomiędzy stężeniem kotyniny w moczu w formie wolnej a stężeniem 

całkowitej kotyniny. 
Relationship between concentration of no conjugated cotinine and the total 

concentration of cotinine. 
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Rycina 4
Średnie stężenia 3'-hydroksykotyniny w moczu badanych kobiet. 

Mean concentration of trans-3'-hydroxycotinine in the urine of pregnant women. 

куста з
Zależność pomiędzy stężeniem kotyniny w moczu w formie sprzężonej 
г kwasem glukuronowym a stężeniem całkowitej kotyniny. 
Relationship between concentration of cotinine glucuronide and the total concentration 
of cotinine. 

Tabela III
Stężenie trans-3'-hydroksykotyniny w moczu kobiet palących tytoń. 
Concentration of trans-3'-hydoxycotinine in the urine of smoking women. 

Nr pacjentki
Stężenie З'-hydroksykotyniny [ng/mg kreatyniny] Frakcja sprzęgnięta 

[%]Frakcja wolna Frakcja sprzęgnięta Frakcja całkowita

1 0, 0 121, 9 121, 9 100

2 0, 0 0, 0 0, 0 -

3 27, 8 158, 8 186, 6 85, 1

4 35, 3 99, 4 134, 7 73, 8

5 0, 0 134, 7 134, 7 100

6 0, 0 0, 0 0, 0 -

7 22, 2 61, 4 83, 6 73, 4

8 27, 8 151, 1 178, 9 84, 5

9 0, 0 0, 0 0, 0 -

10 0, 0 0, 0 0, 0

11 0, 0 0, 0 0, 0 -

12 46, 9 1, 6 48, 5 3, 3

13 0, 0 85, 6 85, 6 100

14 0, 0 32, 1 32, 1 100

15 0, 0 136, 2 136, 2 100

Dyskusja
Głównym celem współczesnej opieki 

nad kobietami ciężarnymi oraz ich dziećmi 
jest zmniejszenie umieralności okołoporo
dowej noworodków. Wskaźnik ten świadczy 
o poziomie i rozwoju medycyny w danym 
kraju. Na umieralność okołoporodową istot
ny wpływ ma styl życia przyszłej matki, na 
który składa się m. in. stosowanie używek, 
ekspozycja na promieniowanie jonizujące, 
nadużywanie leków, a także narażenie na 
dym tytoniowy. 

Regularna ekspozycja kobiet ciężarnych 
na dym tytoniowy niesie duże ryzyko przed
wczesnego porodu lub samoistnego poronie
nia, powoduje obniżenie urodzeniowej masy 
ciała noworodka, wystąpienia wad wrodzo
nych u potomstwa i może zwiększać również 
ryzyko opóźnienia rozwoju dziecka [25-28]. 

Tak poważne skutki zdrowotne naraże
nia aktywnego, ale również biernego kobiet 

ciężarnych na dym tytoniowy jest wskaza
niem do monitorowania wielkości narażenie 
tej grupy pacjentek na toksyczne składniki 
dymu tytoniowego. Ocena narażenia na dym 
tytoniowy może być dokonana z wykorzy
staniem kwestionariusza ankiety, poprzez 
indywidualny monitoring i oznaczanie bio- 
markerów w płynach ustrojowych (mocz, 
krew, krew pępowinowa, płyn owodniowy, 
ślina) [29]. 

Najczęściej wykorzystywaniem biomar- 
kerem narażenia na dym tytoniowy jest ko- 
tynina, a znacznie rzadziej jej główny meta
bolit trans-3'-hydroksykotynina. 

W przeprowadzonych badaniach spraw
dzono przydatność oznaczeń dwóch meta
bolitów nikotyny - kotyniny i trans-3’-hydrok- 
sykotyniny oraz ich glukuronidów do oceny 
palenia tytoniu przez kobiety w czasie ciąży. 

W niniejszej pracy jako biomarkery pa
lenia tytoniu użyto dwóch metabolitów niko

tyny, kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny. 
Przydatność tych markerów do oceny nara
żenia na dym tytoniowy została wykazana 
także w innych badaniach. Stosując ozna
czenia niesprzęgniętych form wymienionych 
metabolitów autorzy wykazali podobne za
lety diagnostyczne kotyniny, trans-3’-hydrok- 
sykotyniny, jak i całkowitego stężenia tych 
metabolitów. Natomiast iloraz 3-HC/COT nie 
wykazywał dobrej korelacji z zawartą w po
wietrzu nikotyną [30]. 

W przeprowadzonych badaniach w gru
pie kobiet deklarujących nie palenie stwier
dzono dwa przypadki biernego narażenia na 
dym tytoniowy, jednakże tak mała liczba 
wyników nie pozwala na żadne wyciąganie 
wniosków. 

W przypadku wolnej (niesprzęgniętej z 
kwasem glukuronowym) kotyniny jej śred
nie stężenie w moczu kobiet palących wy
nosiło 1130, 7 ng/mg kreatyniny i było wy
ższe niż stężenia obserwowane w innych 
badaniach [24, 31, 32]. Mogło to być spowo
dowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, 
rzeczywiście dużą ilością wypalanych przez 
kobiety papierosów, ale to nie jest zgodne z 
deklaracjami z wywiadu lekarskiego. Dru
gim czynnikiem mogłaby być mała liczba ba
danych pacjentek. Zakres obserwowanych 
stężeń kotyniny w moczu kobiet był szeroki 
i wahał się od 12, 7 do 4007, 4 ng/mg kreaty
niny. Z wartości tych wnioskować można o 
różnym stopniu narażenia na dym tytonio
wy badanych pacjentek, wśród których jed
nak pewien odsetek nie zredukował dzien
nej dawki wchłanianej nikotyny. 

W badaniach niektórych autorów wyka
zywano obniżenie stężeń kotyniny u kobiet 
ciężarnych. Dempsey i wsp. interpretowali 
takie wyniki przyspieszonym metabolizmem 
nikotyny i jej metabolitów w tej populacji [33]. 
Wykazano, że w ciąży zmianie ulegały pa
rametry farmakokinetyczne nikotyny i koty
niny. Klirens nikotyny wzrastał o 40%, a ko
tyniny nawet o 140%. Okres półtrwania ko
tyniny uległ skróceniu ponad dwukrotnie i 
wynosił 8, 8 godz. [33]. Dokładny mechanizm 
tych zmian nie jest dotąd poznany. Opisane 
przez autorów efekty mogły być wywołane 
zwiększonym przepływem krwi przez wątro-
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Rycina 5
Zależność pomiędzy stężeniem 3'-hydroksykotyniny w moczu w formie 
sprzężonej z kwasem glukuronowym a stężeniem całkowitej 3'- 
hydroksykotyniny. 
Relationship between concentration of trans-3'-hydroxycotinine glucuronide and the 
total concentration of trans-3'-hydroxycotinine. 

Rycina 6
Zależność ilorazu stężeń trans-3'-hydroksykotyniny i kotyniny od stężenia 
całkowitej kotyniny. 
Relationship between the trans-3'-hydroxycotinine/cotinine ratio and the total 
concentration of cotinine. 

Tabela IV
Stosunek stężenia trans3'-hydroksykotyniny do kotyniny w moczu kobiet 
palących. 
Mean trans-3'-hydroxycotinine to coniine ratio in the urine of smoking women. 

Parametr
Stosunek stężenia trans-3'-hydroksykotyniny do kotyniny

Frakcja wolna Frakcja sprzęgnięta Frakcja całkowita

Średnia 0, 0648 0, 1477 0, 1085

±SD 0, 0480 0, 3291 0, 2175

Zakres 0, 0069-0, 1363 0, 0033-0, 1438 0, 0140-0, 7190

n 5 10 10

bę lub indukcją enzymów wątrobowych u 
kobiet ciężarnych. Za przyspieszenie meta
bolizmu ksenobiotyków mógł być również 
odpowiedzialny metabolizm łożyskowy. 

Zastanawiający jest dużo niższy poziom 
trans-3'-hydroksykotyniny w moczu bada
nych kobiet, który wynosił jedynie 10, 7 ng/ 
mg kreatyniny. Inni badacze wskazują, że 
około 40% kotyniny ulega metabolizmowi do 
trans-3'-hydroksykotyniny i jest to główny 
metabolit wykrywany w moczu [10, 34, 35]. 

Tak niskie stężenie trans-3'-hydroksy 
kotyniny w porównaniu ze stężeniem koty
niny mogło być spowodowane czasem, jaki 
upłynął od wypalenia ostatniego papierosa. 
Kotynina jest pierwotnym metabolitem niko
tyny, natomiast trans-3'-hydroksykotynina 
powstaje dopiero z wytworzonej w organi
zmie kotyniny i właśnie czas, jaki upłynął od 
wypalenia papierosa może mieć istotny 
wpływ na wzajemny stosunek stężeń tych 
metabolitów zarówno we krwi, jak i w mo
czu. Akiyama i wsp. wykazali, że kotynina 
powstaje w krótkim czasie od wypalenia 
papierosa i stosunkowo szybko zanika (bio
logiczny okres półtrwania 17 godz. ), nato
miast trans-3'-hydroksykotynina zaczyna 
pojawiać się nieco później i osiąga stały 
poziom, który utrzymuje się przez około 72 
godziny [36]. W metabolizmie kotyniny do 
trans-3'-hydroksykotyniny obserwowane jest 
zjawisko polimorfizmu. W każdej populacji 
są osoby szybko i wolno metabolizujące 

kotyninę. Brak korelacji pomiędzy kotyniną 
a trans-3'-hydroksykotyniną mógł wynikać 
również z faktu, że w grupie badanej znaj
dowały się osoby o szybkim oraz wolnym 
profilu metabolicznym, co pozostaje w ści
słym związku z proporcją udziału kotyniny i 
trans-3'-hydroksykotyniny w puli wszystkich 
metabolitów nikotyny. Dzieje się tak ze 
względu na różne rodzaje fenotypu hydrok
sylami ksenobiotyków typu sparteina/debry- 
zochina, co oznacza, że u osobników szyb
ko metabolizujących przeważającym meta
bolitem nikotyny jest 3'-hydroksykotynina, 
natomiast u tzw. wolnych metabolizerów 
dominującym metabolitem jest kotynina [37]. 
Jednakże przyczynę niskiego stężenia trans- 
3'-hydroksykotyniny i braku wspomnianej 
korelacji trudno tłumaczyć polimorfizmem, bo 
niemożliwym wydaje się być fakt, aby w gru

Rycina 7
Zależność ilorazu stężeń 3'-hydroksykotyniny i kotyniny od stężenia całkowitej 
trans-3'-hydroksykotyniny. 
Relationship between the trans-3'-hydroxycotinine/cotinine ratio and the total 

concentration of trans-3'-hydroxycotinine. 

pie badanej znalazła się większość kobiet 
wolno metabolizujących kotyninę, gdzie w 
generalnej populacji stanowią one znacz
nie mniejszy odsetek niż osoby szybko me
tabolizujące. Z wielu badań wynika, że 
znaczna część zarówno kotyniny, jak i trans- 
3'-hydroksykotyniny jest sprzężona z kwa
sem glukuronowym [7, 11, 12, 38]. Dotych
czasowe wyniki dotyczące oznaczeń trans- 
3'-hydroksykotyniny nie są jednak jedno
znaczne. Obok wspominanych już wcze
śniej badań wskazujących na wysokie stę
żenia trans-3'-hydroksykotyniny w moczu 
osób palących tytoń, jak i narażonych na 
ETS są doniesienia o niskich stężeniach 
tego metabolitu. W badaniach tych u nie
których osób stężenie trans-3’-hydroksyko- 
tyniny było nawet 5-krotnie niższe niż koty
niny [16]. Z kolei w innych badaniach stę- 
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zenie trans-3'-hydroksykotyniny było także 
niskie i stanowiło zaledwie 20 % wchłonię
tej nikotyny [6]. 

Założeniem pracy było również ozna
czenie całkowitego stężenia obu metaboli
tów nikotyny. Przeprowadzona hydroliza al
kaliczna uwolniła kotyninę i trans-3'-hydrok- 
sykotyninę z powiązań z kwasem glukuro- 
nowym, co spowodowało znaczny wzrost 
stężenia obu oznaczanych związków. Śred
nie stężenie kotyniny po hydrolizie, czyli 
stężenie całkowite wynosiło 3749, 6 ng/mg 
kreatyniny, a jej metabolitu - trans-3'-hy- 
droksykotyniny 76, 2 ng/mg kreatyniny. W 
przypadku kotyniny wzrost ten był ponad 
trzykrotny, a w przypadku trans-3'-hydrok- 
sykotyniny aż siedmiokrotny. Zastosowa
na procedura analityczna (hydroliza prób
ki przed ekstrakcją) umożliwiła nie tylko 
oznaczenie stężenia formy wolnej i całko
witej tych dwóch biomarkerów, ale i różni
cy pomiędzy nimi stanowiącej stężenie ich 
glukuronidów. 

W przeprowadzonych badaniach stęże
nie glukuronidu kotyniny wynosiło 2618, 9 ng/ 
mg kreatyniny, a trans-3'-hydroksykotyniny 
- 65, 5 ng/mg kreatyniny. Wykazane w przy
padku kotyniny 64, 3%, a dla trans-3'-hydrok- 
sykotyniny 82, 0% wiązanie z kwasem glu- 
kuronowym potwierdza wcześniejsze bada
nia innych autorów wskazujące na znaczny 
stopień wiązania obu metabolitów z tym 
kwasem [7, 11, 12, 38]. 

Wykazana korelacja zarówno pomiędzy 
stężeniem wolnej (r=0, 5618) oraz stężeniem 
glukuronidu (r=0, 8991) kotyniny a jej stęże
niem całkowitym świadczy o liniowym wią
zaniu tego biomarkera z kwasem, glukuro- 
nowym, które jest niezależne od stężenia 
kotyniny. 

W badaniach natomiast nie stwierdzo
no zależności pomiędzy stężeniem formy 
wolnej a stężeniem całkowitym dla drugie
go oznaczanego metabolitu nikotyny trans- 
3'-hydroksykotyniny. 

Stwierdzono natomiast bardzo wysoką 
korelację pomiędzy stężeniem jej glukuro
nidu a stężeniem w formie całkowitej 
(r=0, 9426), co można tłumaczyć występo
waniem w pewnej ilości próbek 3'-hydrok- 
sykotyniny wyłącznie w formie sprzęgniętej 
(stężenie glukuronidu trans-3'-hydroksyko- 
tyniny i formy całkowitej trans-3’-hydroksy- 
kotyniny były sobie równe). 

Pomimo, że trans-3'-hydroksykotynina 
powstaje jako metabolit wyłącznie z kotyni
ny nie stwierdzono statystycznie istotnej za
leżności pomiędzy ich stężeniami zarówno 
występujących jako związki wolne, jak i glu- 
kuronidy. Na brak tej zależności wskazują 
także obliczone ilorazy stężeń 3-HC/COT 
dla związków wolnych, glukuronidów i stę
żenia formy całkowitej. Co prawda współ
czynnik ten dla związków sprzężonych jest 
dwukrotnie wyższy niż dla wolnych, ale 
znaczna zmienność wewnątrz badanych 
grup powoduje, że różnice te nie są staty
stycznie znamienne. Uzyskane w przepro
wadzonych badaniach współczynniki stężeń 
dla obu metabolitów są znacznie niższe niż 
wynika to z danych literaturowych [13, 17, 
39]. Przyczynę tak obniżonych wartości 
można upatrywać w niskich wartościach stę
żeń trans-3’-hydroksykotyniny przy wy
ższych niż prowadzonych w niniejszej pra

cy stężeniach kotyniny [24, 31, 32]. 
Podobnie dużą zmienność wewnątrz- 

grupową iloczynu 3-HC/COT oraz występo
wanie jego bardzo niskich wartości (znacz
nie wyższe stężenia kotyniny niż trans-3'- 
hydroksykotyniny) stwierdzono również w 
badaniach prowadzonych przez innych au
torów [16]. 

Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują na znaczną korzyść, jaką daje pro
sty w wykonaniu, tani i stosunkowo krótki 
proces hydrolizy metabolitów nikotyny z ich 
połączeń z kwasem glukuronowym. Wielo
krotny wzrost ich stężenia znacznie ułatwia 
proces analityczny i umożliwia wykazanie 
aktywnego palenia lub narażenia na dym 
tytoniowy w środowisku po znacznie dłuż
szym czasie od jego ustania. 

Problemem do rozwiązania pozostaje 
jednak ustalenie granic pomiędzy osobami 
palącymi, narażonymi na ETŚ i niepalący
mi w oparciu o stężenie całkowitej kotyniny. 
Do tej pory wszyscy autorzy stosowali po
dział na te trzy grupy w oparciu o stężenie 
niezwiązanej z kwasem glukuronowym ko
tyniny. Z danych z piśmiennictwa wynika, że 
takie podziały w oparciu o całkowite stęże
nie kotyniny nie zostały jeszcze opisane. 

Jeszcze większy problem stanowi zasto
sowanie trans-3'-hydroksykotyniny jako in
dywidualnego biomarkera narażenia na dym 
tytoniowy. Pomimo niezaprzeczalnych zalet, 
dotychczasowe badania nie pozwalają na 
rutynowe oznaczenia tego związku jako bio
markera narażenia na dym tytoniowy. 

Natomiast w badaniach może być wy
korzystana inna właściwość glukuronidu 
trans-3'-hydroksykotyniny, czyli fakt, iż pa
lenie tytoniu nie przyspiesza jej eliminacji w 
takim stopniu, jak dzieje się to chociażby w 
przypadku kotyniny, której klirens u palaczy 
jest wyższy niż u osób niepalących. Gluku- 
ronid trans-3'-hydroksykotyniny może być 
oznaczany bezpośrednio, lecz wymaga to 
zastosowania zaawansowanych technik 
analitycznych (np. LC/MS). Możliwe jest 
również oznaczenie stężenia sprzężonej z 
kwasem glukoronowym trans-3'-hydroksy- 
kotyniny tak jak w przeprowadzonych ba
daniach przez odjęcie od stężenia całkowi
tego (po hydrolizie) stężenia związku wol
nego (przed hydrolizą). 

Rozpatrując przydatność trans-3'-hy- 
droksykotyniny w badaniach naukowych, nie 
sposób pominąć jej zastosowania w okre
ślaniu aktywności cytochromu CYP 2A6 na 
podstawie stosunku stężeń 3-HC/COT. Ma 
to niewątpliwe znaczenie w szacowaniu ry
zyka zapadalności na choroby odtytoniowe, 
zależne od tego cytochromu wśród palaczy, 
ponieważ CYP 2A6 jest odpowiedzialny za 
bioaktywację N-nitrozoamin specyficznych 
dla tytoniu. 

Inną korzyścią porównywania wartości 
stężeń trans-3'-hydroksykotyniny i jej związ
ku macierzystego, kotyniny, jest ustalenie 
profilu metabolicznego danej osoby. 
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