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Wstêp
Obecno�æ nikotyny lub jej metabolitów

w p³ynach biologicznych czy tkankach jest
specyficznym miernikiem nara¿enia organi-
zmu na dzia³anie dymu tytoniowego, a tym
samym wszystkich zawartych w nim sub-
stancji toksycznych. Pomiar zawarto�ci ni-
kotyny i jej pochodnych w p³ynach ustrojo-
wych jest najbardziej czu³ym markerem tej
ekspozycji.

W ocenie nara¿enia na dzia³anie dymu

tytoniowego g³ówn¹ rolê odgrywa kotynina
- najwa¿niejszy ilo�ciowo i jeden z najbar-
dziej stabilnych produktów metabolizmu ni-
kotyny. Jej stê¿enie jest wprost proporcjo-
nalne do ilo�ci wch³anianej nikotyny, szyb-
ko�ci jej metabolizowania i szybko�ci elimi-
nowania z kr¹¿enia [18].

W�ród metod stosowanych do oznacza-
nia nikotyny i jej metabolitów wymieniæ na-
le¿y chromatografiê gazow¹ i cieczow¹ oraz
metody immunologiczne.

Najpopularniejsz¹ i najbardziej wia-
rygodn¹ metod¹ w ocenie nara¿enia na
dym tytoniowy jest oznaczanie biomar-
kerów w materiale biologicznym. Do
najbardziej specyficznych biomarke-
rów dla dymu tytoniowego zalicza siê
nikotynê i jej metabolity. Obecnie naj-
czê�ciej wykorzystywana jest kotyni-
na i trans-3'-hydroksykotynina.  Celem
pracy by³o opracowanie prostej i szyb-
kiej metody oznaczania nikotyny i jej
piêciu g³ównych metabolitów z zasto-
sowaniem dostêpnej w wiêkszo�ci la-
boratoriów metody HPLC. Nikotynê i jej
metabolity w moczu (kotyninê, trans-
3'-hydroksykotyninê, nornikotynê, N-
tlenek nikotyny, N-tlenek kotyniny)
oznaczono metod¹ wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcj¹
spektrofotometryczn¹ (HPLC-UV).
Analiza chromatograficzna zosta³a
poprzedzona ekstrakcj¹ badanych
zwi¹zków z moczu z wykorzystaniem
techniki ciecz-ciecz.  Opracowana
technika HPLC okaza³a siê metod¹
przydatn¹ do oznaczania nikotyny i jej
czterech metabolitów u osób pal¹cych
tytoñ. Nie mniej konieczne s¹ dalsze
badania nad powy¿sz¹ metod¹. Wyma-
gana jest dalsza modyfikacja procedu-
ry, ze wzglêdu na interferencje N-tlen-
ku kotyniny z t³em biologicznym mo-
czu, co uniemo¿liwia jego oznaczanie.
Zwiêkszenie wydajno�ci ekstrakcji ni-
kotyny i nornikotyny umo¿liwi³oby ich
oznaczenie równie¿ u osób nara¿o-
nych na �rodowiskowy dym tytoniowy
(ETS). Powy¿sze badania potwierdza-
j¹ doniesienia innych autorów, ¿e
trans-3'-hydroksykotynina mo¿e byæ
równorzêdnym z kotynin¹ miernikiem
nara¿enia na dym tytoniowy, wymaga
to jednak dalszych analiz.

The assay of biomarkers in biologi-
cal material is the most popular and
reliable method in estimate exposure
to tobacco smoke. Nicotine and its
metabolites qualify to the  most spe-
cific biomarkers for tobacco smoke.
Currently the most often used are
cotinine and trans-3'-hydroxycotinine.
The aim of this study was development
of easy and quick method of determin-
ing nicotine and its main metabolites
with high performance liquid chroma-
tography - available in most laborato-
ries. Nicotine and its metabolites in
urine (cotinine, trans-3'-hydroxy-
cotinine, nornicotine and nicotine N-
oxide) was determined by means of
high performance liquid chromatogra-
phy with spectrometry detection
(HPLC-UV). the determined com-
pounds were extracted from urine by
means of the liquid-liquid technique,
before analysed by the HPLC method.
Developed technique of high perform-
ance liquid chromatography proved to
be useful to assessment nicotine and
its four metabolites in smokers,
though further research are necessary.
The further modification of procedure
is required, because of the interfer-
ences of cotinine N-oxide with matrix,
which prevent determination. Increas-
ing the efficiency of extraction nicotine
and nornicotine could enable the de-
termination in people exposed on en-
vironmental tobacco smoke (ETS).
This study confirm other authors' ob-
servations that 3'-hydroxycotinine
might be equivalent with cotinine pre-
dictor of tobacco smoke exposure,
however further studies are required.
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Chromatografia gazowa szczególnie
sprzê¿ona ze spektrometri¹ mas jest przy-
datn¹ metod¹ w analizie nikotyny i jej me-
tabolitów. Do tej pozycji przyczyni³y siê
przede wszystkim niskie granice detekcji
rzêdu piko-, a nawet femtogramów oraz
mo¿liwo�æ zastosowania wysokorozdziel-
czych kolumn i ró¿nych detektorów [10].
Du¿¹ zalet¹ tej metody jest mo¿liwo�æ rów-
noczesnego oznaczania metabolitów, np.
nikotyny i kotyniny, b¹d� kotyniny ³¹cznie z
3'-hydroksykotynin¹.

Do wad metody nale¿y skomplikowana
procedura przygotowania próbki badanej i
eksponowanie analitów na stosunkowo wy-
sokie temperatury, co mo¿e przyczyniæ siê
do rozk³adu cz¹stek o charakterze polar-
nym.

Metod¹ chromatografii gazowej z spek-
trometrem mas jako detektorem przepro-
wadzono jednoczesn¹ analizê nikotyny i ko-
tyniny w moczu [9]. W badaniu wykorzysta-
no system Toxi-Lab, co u³atwi³o i przyspie-
szy³o proces wstêpnej ekstrakcji.

Metoda HPLC zosta³a wykorzystana do
oceny nara¿enia na ETS przez Harlharana
w 1988 roku. Umo¿liwia³a ona jednoczesne
oznaczanie nikotyny i kotyniny w osoczu [8].
Zaznaczono wy¿szo�æ tej metody nad do-
tychczas stosowan¹ chromatografi¹ gazo-
w¹, która, pomimo dobrych parametrów roz-
dzielczo�ci oznaczanej mieszaniny, wyka-
zuje ograniczon¹ stabilno�æ detektora oraz
samej kolumny kapilarnej. Jednocze�nie
zmodyfikowano metodê HPLC pod k¹tem
rutynowej analizy jednocze�nie dwóch ana-
litów w ma³ej objêto�ci ludzkiego osocza (1
ml). W tym celu jako rozpuszczalnik wyko-
rzystano chlorek metylenu, który pozwoli³
na efektywniejsz¹ ekstrakcjê metabolitów z
osocza oraz unikniêcie formowania emul-
sji, co utrudnia³oby pó�niejsze oznaczenie.
Wykazano liniowo�æ metody w zakresie stê-
¿eñ 0-700 ng/ml, uzyskane wyniki mie�ci³y
siê w granicach 5-48 ng/ml dla nikotyny i
180-460 ng/ml dla kotyniny.

W 2002 roku stosuj¹c chromatografiê
cieczow¹ z tandemow¹ spektrometri¹ mas
oznaczono jednocze�nie piêæ analitów w
surowicy i moczu [13]. Metodê tê zastoso-
wano do oznaczania nikotyny i jej metabo-
litów: kotyniny, 3'-hydroksykotyniny, norni-
kotyny oraz anabazyny - alkaloidu obecne-
go w tytoniu. Zalet¹ tej modyfikacji by³o
zwiêkszenie czu³o�ci i specyficzno�ci me-
tody. Granice oznaczalno�ci wynosi³y: dla
nikotyny i nornikotyny 2 ng/ml, dla anaba-
zyny i kotyniny 1 µg/ml oraz dla 3'-hydrok-
sykotyniny 5 ng/ml. Badanie pozwoli³o roz-
ró¿niæ osoby, które nie by³y nara¿one na
ETS od osób bêd¹cych biernymi palacza-
mi, od by³ych aktywnych palaczy lub te¿ od
osób aktywnie pal¹cych czy stosuj¹cych ni-
kotynow¹ terapiê zastêpcz¹.

Za pomoc¹ testu radioimmunologiczne-
go mo¿liwe jest oznaczenie stê¿enia meta-
bolitów nikotyny w takim materiale jak oso-
cze, surowica, �lina, mocz, p³yn mózgowo-
rdzeniowy oraz, coraz szerzej wykorzysty-
wane, w³osy [7].

W porównaniu z RIA metody enzymo-
immunologiczne wykazuj¹ szersze zasto-
sowanie. Przyczynia siê do tego ni¿sza se-
lektywno�æ metody RIA, na wyniki której
wp³ywa obecno�æ trans-3'-hydroksykotyni-

ny w moczu i krwi [16]. ELISA charaktery-
zuje siê du¿¹ dok³adno�ci¹, czu³o�ci¹ i spe-
cyficzno�ci¹, co zosta³o potwierdzone w po-
równaniu z referencyjn¹ metod¹ wysoko-
sprawnej chromatografii cieczowej. Analiza
porównawcza metody HPLC z detekcj¹
spektrofotometryczn¹ po uprzedniej ekstrak-
cji typu ciecz-ciecz oraz metod¹ ELISA przy
u¿yciu bezpo�redniego testu Cotinine Direct
Elisa (BioQuant, USA) wykaza³a wysoki
wspó³czynnik korelacji r= 0,9056 pomiêdzy
wynikami oznaczenia kotyniny w moczu
obiema metodami, co potwierdzi³o przydat-
no�æ metody enzymoimmunologiczej w oce-
nie nara¿enia na dym tytoniowy.

Obok moczu, jako matrycê biologiczn¹
stosuje siê równie¿ surowicê. Ziegler w swo-
ich badaniach oceny nara¿enia na dym ty-
toniowy przy u¿yciu testu ELISA wykorzy-
sta³ oba powy¿sze materia³y [23]. Wykaza-
no bardzo dobr¹ czu³o�æ, precyzjê i odtwa-
rzalno�æ kotyniny w tej analizie. Przedsta-
wiono istotne rozgraniczenie pomiêdzy oso-
bami pal¹cymi, biernymi palaczami a oso-
bami nienara¿onymi na dym w przypadku
oznaczania moczu. Dla analizy surowicy
kotynina jest doskona³ym biomarkerem do
rozró¿niania aktywnych palaczy od osób
niepal¹cych/biernych palaczy. Mocz i suro-
wica ukazuj¹ przekonuj¹ce i porównywalne
rezultaty oceny nara¿enia na ETS.

Celem pracy by³o opracowanie prostej i
szybkiej metody oznaczania nikotyny i jej
piêciu g³ównych metabolitów z zastosowa-
niem dostêpnej w wiêkszo�ci laboratoriów
metody HPLC.

Materia³ i metody
Odczynniki
Do badañ u¿yto dichlorometan do HPLC (Sigma),

metanol do HPLC (Sigma), kotyninê standard 1 mg/ml
(Sigma), kwas fosforowy stê¿. (Sigma), kwas solny cz.d.a
(roztwót 35 mM w metanolu) (Sigma), oraz wodê dejoni-
zowan¹ (Sigma), oktanosulfonian sodu, 1,1 g/l  (Fluka) i
wzorce metabolitów: nikotyna,trans-3'-hydroksykotynina,
nornikotyna, N-tlenek nikotyny, N-tlenek kotyniny (Toronto
Research Chemicals Inc.).

Aparatura
W badaniach wykorzystano wysokosprawny chro-

matograf cieczowy CRYSTAL 200 (ATI Unicam) z do-
zownikiem Rheodyne 7125 z pêtl¹ dozuj¹ca pojemno-
�ci 100 ml i detektorem spektrofotometrycznym UV-vis.

Wykonanie oznaczeñ
Ekstrakcjê i rozdzia³ chromatograficzny prowadzo-

no wcze�niej opracowan¹ metod¹ do oznaczeñ kotyni-
ny z modyfikacj¹ polegaj¹c¹ na zrezygnowaniu z wzor-
ca wewnêtrznego, a obliczenia dokonywano w oparciu
o pole pod otrzymanymi pikami.

Ekstrakcjê badanych metabolitów za pomoc¹ 5 ml
dichlorometanu prowadzono z jednego mililitra moczu
badanego lub moczu, do którego dodano nikotynê i jej
metabolity (kotyninê, trans-3'-hydroksykotyninê, norniko-
tynê, N-tlenek nikotyny i N-tlenek kotyniny) w stê¿eniu
podanym w rozdziale Wyniki z dodatkiem 0,1 ml 1 M
roztworu wodorotlenku sodu w celu uzyskania pH=9.
Próbki wytrz¹sano na Vorteksie przez 15 sekund, a na-
stêpnie dodano 5 ml dichlorometanu i ekstrahowano
przez 15 minut. Próbkê wirowano 10 minut przy obro-
tach 3000/min., a nastêpnie pobrano 4 ml fazy organicz-
nej i przeniesiono do probówek sto¿kowych, dodano 100
µl 35 mM kwasu solnego w metanolu i odparowywano
do sucha w strumieniu powietrza, w temperaturze 40°C.
Such¹ pozosta³o�æ rozpuszczono w 150 µl fazy rucho-
mej.

Do rozdzia³u badanych zwi¹zków zastosowano pre-
kolumnê (3 cm) i kolumnê (25 cm) do chromatografii cie-
czowej Supelcosil LC-8 (Supelco). Faza ruchoma zawie-
ra³a 88% wody, 12% acetonitrylu, 1 g/l oktanosulfonianu

sodu i 5,95 g/l wodorofosforanu potasu; pH fazy rucho-
mej ustalono na 5,5 stê¿onym kwasem fosforowym. Roz-
dzia³ chromatograficzny przeprowadzono w warunkach
izokratycznych. W czasie pracy chromatografu przep³yw
fazy by³ sta³y i wynosi³ 1 ml/min. Objêto�æ dozowanej
próbki wynosi³a 100 µl. Pomiaru absorbancji dokonano
przy d³ugo�æ fali l=260 nm.

W ramach walidacji metody wyznaczono: czasy re-
tencji badanych zwi¹zków, limit wykrywalno�ci i ozna-
czalno�ci, powtarzalno�æ w ci¹gu dnia i pomiêdzy dnia-
mi oraz odzysk.

W celu potwierdzenia opracowanej metody do ozna-
czania nikotyny i jej metabolitów przeprowadzono ich
oznaczenie w 4 próbach moczu pobranego od kobiet
pal¹cych ponad 10 papierosów dziennie.

Wyniki
Rozdzia³ chromatograficzny nikotyny,

kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny, norniko-
tyny, N-tlenku nikotyny i N-tlenku kotyniny

W pierwszym etapie badañ podjêto pró-
bê rozdzielenia nikotyny i jej 5 metabolitów
(kotynina, trans-3'-hydroksykotynina, norni-
kotyna, N-tlenek nikotyny i N-tlenek kotyni-
ny) z wykorzystaniem izokratycznej chroma-
tografii cieczowej.

W wyniku przeprowadzonych badañ z
zastosowaniem wzorców badanych zwi¹z-
ków rozpuszczonych w fazie ruchomej otrzy-
mano wyniki przedstawione w tabeli I.

Otrzymane wyniki wskazuj¹, ¿e wszyst-
kie badane zwi¹zki ulegaj¹ rozdzia³owi w
opracowanych warunkach.

Jednak przeprowadzone badania z ni-
kotyn¹ i jej metabolitami dodanymi do mo-
czu wykaza³y, ¿e N-tlenek kotyniny nie ule-
ga rozdzielaniu od t³a jakie powoduj¹ fizjo-
logiczne sk³adniki moczu.

Walidacja metody oznaczania nikotyny,
kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny, norniko-
tyny, N-tlenku nikotyny i N-tlenku kotyniny

Walidacja metody oznaczania nikotyny
i jej metabolitów obejmowa³a okre�lenie: li-
niowo�ci metody, granicy wykrywalno�ci
(LOD), limitu oznaczalno�ci (LOQ), powta-
rzalno�ci w ci¹gu dnia i pomiêdzy dniami
oraz odzysku.

Zakres liniowo�ci dla wszystkich bada-
nych zwi¹zków wynosi³ od 100 do 2000 ng
badanych zwi¹zków na ml moczu.

Opracowana metoda cechowa³a siê gra-
nic¹ wykrywalno�ci i oznaczalno�ci dla po-
szczególnych zwi¹zków, które przedstawio-
no w tabeli II.

Kolejnym wyznaczonym parametrem
walidacyjnym opracowanej metody by³a po-
wtarzalno�æ w ci¹gu dnia. Wyniki tych ba-
dañ zestawiono w tabeli III.

We wszystkich przypadkach, z wyj¹t-
kiem nornikotyny w niskich stê¿eniach
wspó³czynnik zmienno�ci (CV) by³ poni¿ej
10%.

Wyniki okre�lenia zmienno�ci pomiêdzy
dniami zestawiono w tabeli IV.

Powtarzalno�æ pomiêdzy dniami by³a
zbli¿ona do powtarzalno�ci w ci¹gu dnia i w
kilku przypadkach CV przekracza³o 10%.

Wa¿nym elementem procesu walidacji
jest okre�lenie odzysku metody, który ma
bezpo�redni wp³yw na jej czu³o�æ. W przy-
padku tej metody ekstrakcji odzysk metody
by³ zró¿nicowany dla poszczególnych zwi¹z-
ków.

Wyniki odzysku dla poszczególnych
zwi¹zków zebrano w tabeli V.

Oznaczanie nikotyny i jej metabolitów w
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próbach rzeczywistych
W celu zweryfikowania przydatno�ci

opracowanej metody do oznaczeñ nikoty-
ny, kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny, nor-
nikotyny, N-tlenku nikotyny i N-tlenku koty-
niny w materiale biologicznym przeprowa-
dzono oznaczanie tych zwi¹zków w moczu
pobranym od pacjentów pal¹cych tytoñ oraz
niepal¹cych i nienara¿onych na dym.

W moczu pobranym od kobiet niepal¹-
cych i nienara¿onych na dym tytoniowy w
�rodowisku nie stwierdzono obecno�ci ni-
kotyny ani jej metabolitów w stê¿eniach po-
wy¿ej czu³o�ci metody.

Stê¿enia badanych zwi¹zków wyzna-
czone w moczu kobiet pal¹cych ponad 10
papierosów dziennie przedstawiono w ta-
beli VI.

Przyk³adowy rozdzia³ chromatograficz-
ny nikotyny, kotyniny, trans-3'-hydroksyko-
tyniny, nornikotyny, N-tlenku nikotyny i N-
tlenku kotyniny w moczu jednej z badanych
pacjentek przedstawiono na rycinie 1.

Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿nicê stê¿eñ po-
miêdzy kotynin¹, trans-3'-hydrosykotynin¹ i
pozosta³ymi metabolitami koniecznym by³o
przeprowadzenie oznaczeñ prób bezpo�red-
nio po ekstrakcji oraz po 5- lub 10-krotnym
rozcieñczeniu.

Dyskusja
Nikotyna bêd¹ca g³ównym alkaloidem

tytoniu wystêpuje zarówno w g³ównym stru-
mieniu dymu, jak i w bocznym, na który na-
ra¿eni s¹ bierni palacze. Oznaczanie niko-
tyny mo¿e byæ wykorzystywane do oceny

nara¿enia na sk³adniki dymu tytoniowego,
ale ze wzglêdu na jej krótki biologiczny okres
pó³trwania nie znalaz³o ono zastosowania
w praktyce. Natomiast podstawowy meta-
bolit nikotyny - kotynina, maj¹ca biologicz-
ny okres pó³trwania oko³o 17 godzin, jest
najczêstszym biomarkerem aktywnego i
biernego palenia [9,14,21]. Innym po-
wszechnie stosowanym biomarkerem nara-
¿enia na dym tytoniowy jest trans-3'-hydrok-
sykotynina [2,12,20]. £¹czne oznaczanie
nikotyny, kotyniny, trans-3'-hydroksykotyni-
ny i ich glukuronianów odpowiada za 80%
wch³oniêtej nikotyny [3].

Do tej pory opracowano wiele metod
pozwalaj¹cych na oznaczenie nikotyny i jej
metabolitów w ró¿nym materiale biologicz-
nym (mocz, krew, surowica, �lina). Najczê-
�ciej stosowan¹ technik¹ analityczn¹ jest
chromatografia z ró¿nymi detektorami;
spektrofotometrycznym, diodowym, a obec-
nie coraz czê�ciej detektorem masowym.
Obok metod HPLC równie¿ chromatografia
gazowa, metody radioimmunologiczne i en-
zymoimmunologiczne znajduj¹ zastosowa-
nie w tego typu oznaczeniach [6]. Zasadni-
cze ró¿nice pomiêdzy tymi metodami doty-
cz¹ ich czu³o�ci, co wi¹¿e siê z mo¿liwo-
�ciami oznaczeñ metabolitów w ró¿nych
materia³ach. W przypadku surowicy czy �li-
ny, w których zwi¹zki te wystêpuj¹ w niskich
stê¿eniach koniecznym jest zastosowanie
chromatografii cieczowej sprzê¿onej ze
spektrometrem mas, umo¿liwiaj¹cym ozna-
czenie ich w materiale biologicznym na po-
ziomie 0,5-1 ng/ml [4,19]. W przypadku
oznaczania nikotyny i jej metabolitów w
moczu, w którym ich stê¿enie jest kilka, a
nawet kilkaset razy wy¿sze, do oznaczeñ
mo¿na wykorzystaæ wysokosprawn¹ chro-
matografiê cieczow¹ z detektorem spektro-
fotometrycznym.

W badaniach przeprowadzonych w
2006 roku [17] zwrócono uwagê na alterna-
tywne �ród³o danych o nara¿eniu na dzia³a-
nie nikotyny. Autorzy postanowili porównaæ
pobran¹ dawkê nikotyny poprzez 3 ró¿ne
analizy: analizê filtra wypalonego papiero-
sa z wykorzystaniem GC, oznaczanie po-
ziomu kotyniny w �linie oraz oznaczanie
metabolitów nikotyny w 24-godzinnej prób-
ce moczu za pomoc¹ LC/MS-MS. Wykaza-
no pozytywne strony wykorzystania filtrów
papierosowych do oceny nara¿enia na dym
tytoniowy. Jest to jedna z mniej inwazyjnych
opcji pozyskiwania materia³u do badañ, któ-
ra dostarcza informacji o stopniu indywidu-
alnej ekspozycji na nikotynê. Istotnym jest,
¿e nie zmienia codziennych nawyków zwi¹-
zanych z paleniem tytoniu. Autorzy dowie-
dli, ¿e wszystkie wyniki uzyskane trzema
drogami znacz¹co ze sob¹ korelowa³y, naj-
lepsz¹ za� korelacje wykazywa³y metody:
analiza filtra oraz analiza nikotyny w moczu
i jej metabolitów (kotynina, 3-hydroksykoty-
nina oraz odpowiednie glukuronidy). Pod-
kre�lono znaczenie analizy filtrów jako me-
tody ma³o skomplikowanej i nieinwazyjnej,
umo¿liwiaj¹cej polepszenie wspó³pracy miê-
dzy osobami badanymi i badaczami w przy-
sz³o�ci.

Do tej pory metoda HPLC z detektorem
UV-VIS lub DAD stosowana by³a do ozna-
czeñ nikotyny, kotyniny, trans-3'-hydroksy-
kotyniny i ich glukuronidów [1,11,15], lecz

kez¹iwZ ]lm/gnDOL ]lm/gn[QOL

anytokiN 05 001

aninytoK 01 001

aninytokyskordyh-'3-snarT 01 001

anytokinroN 05 001

ynytokinkenelt-N 5 001

yninytokkenelt-N DN DN

Tabela I
Czasy retencji nikotyny i ich metabolitów.
Retention times of nicotine and the metabolites.

Tabela II
Granice wykrywalno�ci i oznaczalno�ci nikotyny, kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny, nornikotyny, N-tlenku
nikotyny i N-tlenku kotyniny w moczu.
Low limit of detection (LOD) and low limit of quantification (LOQ) of nicotine, cotinine, trans-3'-hydroxycotinine, N-
nicotine oxide and N-cotinine oxide.

ND - metoda nie umo¿liwia oznaczania N-tlenku kotyniny

rtemaraP ]lm/gn[enadazeine¿êtS ]lm/gn[enozcanzoeine¿êtseinder� ]%[VC

anytokiN
052 342 2,6

0051 6741 9,3

aninytoK
052 352 9,2

0051 7351 1,4

aninytokyskordyh-'3-snarT
052 132 4,9

0051 8241 2,6

anytokinroN
052 102 7,21

0051 3061 9,9

ynytokinkenelt-N
052 732 8,4

0051 2741 5,3

yninytokkenelt-N
052 DN DN

0051 DN DN

Tabela III
Powtarzalno�æ wewn¹trzgrupowa metody oznaczania nikotyny, kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny,
nornikotyny, N-tlenku nikotyny i N-tlenku kotyniny w moczu.
Inter-day precision of determination of: nicotine, cotinine, trans-3'-hydroxycotinine, N-nicotine oxide and N-cotinine
oxide.

kez¹iwZ [wócrozweine¿êtS m ]lm/g ].nim[ijcnetersazC

anytokiN 01 61,22

aninytoK 1 72,9

aninytokyskordyh-'3snarT 1 66,5

anytokinroN 2,0 87,91

ynytokinkenelt-N 1 44,8

yninytokkenelt-N 5,0 77,3
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nie stosowano jej do oznaczania metaboli-
tów nikotyny wystêpuj¹cych w mniejszych
ilo�ciach, takich jak: nornikotyna, N-tlenek
nikotyny czy N-tlenek kotyniny.

W podjêtych badaniach opracowano
metodê HPLC z detektorem spektrofotome-
trycznym umo¿liwiaj¹c¹ oznaczenie nikoty-
ny i jej czterech metabolitów w moczu osób
pal¹cych tytoñ.

Granica opracowanej metody wynosz¹-
ca 100 ng/ml moczu, przy za³o¿eniu niektó-
rych autorów, ¿e u osób niepal¹cych a na-
ra¿onych na ETS stê¿enie kotyniny mo¿e
osi¹gaæ 200 ng/ml [5] umo¿liwia wykorzy-
stanie jej do oznaczania nikotyny i metabo-
litów u osób nara¿onych na wysokie stê¿e-
nia nikotyny w powietrzu. Do oznaczeñ me-
tabolitów na ni¿szym poziomie konieczne
jest zastosowanie metody chromatograficz-
nej sprzê¿onej ze spektrometri¹ mas, a
szczególnie z tandemem spektrometrów
masowych. Stosuj¹c tê metodê Moyer by³

w stanie oznaczaæ metabolity nikotyny na
poziomie 0,5-5 ng/ml [13].

Jeszcze ni¿sze stê¿enia nikotyny i jej
metabolitów (0,1-0,2 ng/ml z wyj¹tkiem ni-
kotyny 1 mg/ml) oznacza³ Xu opracowan¹
przez siebie metod¹ LC/MS-MS [22]. W
przeciwieñstwie do tej metody umo¿liwiaj¹-
cej rozdzielenie nikotyny i jej 5 metabolitów
(kotynina, trans-3'-hydroksykotynina, norni-
kotyna, N-tlenek nikotyny, N-tlenek kotyni-
ny) w opracowanej metodzie w³asnej N-tle-
nek kotyniny by³ maskowany przez piki po-
chodz¹ce od t³a biologicznego moczu i po-
mimo zmiany warunków rozdzia³u z izokra-
tycznych na gradientowe nie uzyskano ca³-
kowitego rozdzia³u badanych zwi¹zków.

Powtarzalno�æ opracowanej metody w
ci¹gu dnia by³a zadawalaj¹ca, wspó³czyn-
nik zmienno�ci wynosi³ poni¿ej 10% i tylko
w przypadku nornikotyny w niskim stê¿eniu
(250 ng/ml) by³ równy 12,7%. Podobne wy-
niki uzyska³ Xu [22]. Równie¿ w badaniach

rtemaraP ]lm/gn[enadazeine¿êtS ]lm/gn[enozcanzoeine¿êtseinder� ]%[VC

anytokiN
052 132 3,11

0051 2341 6,7

aninytoK
052 952 2,6

0051 7951 5,6

aninytokyskordyh-'3-snarT
052 622 5,21

0051 1041 7,8

anytokinroN
052 791 8,51

0051 8731 3,11

ynytokinkenelt-N
052 362 9,6

0051 2851 9,9

yninytokkenelt-N
052 DN DN

0051 DN DN

kez¹iwZ ]uzcombuludradnatslm/gn[eine¿êtS ]%[ksyzdO

anytokiN 01 34

aninytoK 1 78

aninytokyskordyh-'3-snarT 1 17

anytokinroN 2,0 13

ynytokinkenelt-N 1 28

yninytokkenelt-N 5,0 DN

aktnejcaP
]lm/gn[uzcomweine¿êtS

anytokiN aninytoK yskordyh-'3-snarT
aninytok anytokinroN ynytokinkenelT yninytokkenelT

1 623 6711 4524 573 142 DN

2 765 227 225 921 737 DN

3 736 4222 5002 041 934 DN

4 058 7701 8922 511 212 DN

Tabela IV
Powtarzalno�æ pomiêdzy dniami metody oznaczania nikotyny, kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny,
nornikotyny, N-tlenku nikotyny i N-tlenku kotyniny w moczu.
Intra-day precision of determination of: nicotine, cotinine, trans-3'-hydroxycotinine, N-nicotine oxide and N-cotinine
oxide.

Tabela V
Odzysk badanych zwi¹zków z moczu.
Recovery of analytes from urine.

Tabela VI
Stê¿enie nikotyny i jej metabolitów w moczu kobiet pal¹cych tytoñ.
Concentration of nicotine and metabolites in urine of smoking women.

w³asnych, pomimo, ¿e wspó³czynnik zmien-
no�ci dla nikotyny wynosi³ poni¿ej 10% to
jednak by³ najgorszy ze wszystkich ozna-
czanych zwi¹zków i wynosi³ 9,0%. Znacz-
nie wiêksze wspó³czynniki zmienno�ci w ci¹-
gu dnia, jak i pomiêdzy dniami w wielu wy-
padkach przekraczaj¹ce 10% uzyska³ w
swoich badaniach Moyer [13].

W przeprowadzonych badaniach wyko-
rzystano prost¹ metodê ekstrakcji ciecz-
ciecz za pomoc¹ dichlorometanu ze �rodo-
wiska zasadowego (pH=10). Próba zast¹-
pienia dichlorometanu octanem etylu popra-
wi³a wydajno�æ ekstrakcji, ale zarazem
zwiêkszy³a interferencjê badanych zwi¹zków
ze sk³adnikami t³a pochodz¹cymi od moczu.

Stosuj¹c ekstrakcjê SPE z wykorzysta-
niem kolumienek Oasis HLB, Xu uzyska³ dla
wszystkich badanych zwi¹zków bardzo do-
bry odzysk przekraczaj¹cy 70% z wyj¹tkiem
nornikotyny, dla której wynosi³ 60% [22]. W
badaniach w³asnych odzysk by³ zbli¿ony dla
kotyniny, trans-3'-hydroksykotyniny i N-tlen-
ku nikotyny, ale oko³o dwukrotnie mniejszy
dla nikotyny i nornikotyny. Podobnie nisk¹
wydajno�æ dla nikotyny, poni¿ej 40% uzy-
ska³ stosuj¹c opracowan¹ przez siebie me-
todê ekstrakcji SPE Moyer, lecz w jego me-
todzie odzysk trans-3'-hydroksykotyniny by³
oko³o dwukrotnie mniejszy ni¿ w opracowa-
nej metodzie [13].

Wad¹ opracowanej metody by³a ko-
nieczno�æ dwukrotnej analizy ze wzglêdu na
znaczne ró¿nice pomiêdzy stê¿eniami po-
szczególnych metabolitów. Kotynina i trans-
3'-hydroksykotynina wystêpuj¹ w znacznie
wy¿szych stê¿eniach ni¿ nikotyna i norni-
kotyna.

Przydatno�æ opracowanej metody
sprawdzono oznaczaj¹c metabolity u pa-
cjentów: 4 kobiet pal¹cych tytoñ i 3 niepal¹-
cych. U ¿adnej z badanych kobiet niepal¹-
cych nie wykazano obecno�ci nikotyny i jej
metabolitów. Natomiast oznaczenia wyko-
nane w moczu kobiet pal¹cych, co najmniej
10 papierosów dziennie wykaza³y obecno�æ
nikotyny i wszystkich badanych metabolitów
tego alkaloidu. W badanych próbach w naj-
wiêkszych stê¿eniach wystêpowa³a kotyni-
na i trans-3'-hydroksykotynina. W dwóch
próbach wiêksze stê¿enie wykazano dla
kotyniny, a dla dwóch innych - trans-3'-hy-
droksykotyniny. Pozosta³e metabolity wystê-
powa³y w dwu do trzykrotnie ni¿szym stê-
¿eniu ni¿ kotynina i trans-3'-hydroksykoty-
nina.

Przeprowadzone badania wykaza³y
przydatno�æ opracowanej metody do ozna-
czania nikotyny i jej metabolitów jakkolwiek
wymaga dalszych badañ w celu umo¿liwie-
nia oznaczanie N-tlenku kotyniny i zwiêk-
szenia wydajno�ci ekstrakcji.

Wnioski
1. Opracowana prosta i szybka metoda

HPLC pozwala na oznaczanie nikotyny i jej
czterech metabolitów  (kotyniny, trans-3'-
hydroksykotyniny, nornikotyny, N-tlenku ni-
kotyny) na poziomie wystêpuj¹cym w mo-
czu osób pal¹cych tytoñ.

2. Metoda wymaga dalszych modyfika-
cji pozwalaj¹cych na oznaczenie kolejnego
metabolitu - N-tlenku kotyniny, który obec-
nie interferuje ze sk³adnikami t³a biologicz-
nego moczu.
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3. Zwiêkszenie wydajno�ci ekstrakcji
nikotyny i nornikotyny pozwoli³oby na ozna-
czanie tych metabolitów u osób nara¿onych
na dym tytoniowy w �rodowisku (ETS).
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