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Streszczenie: Celem pracy by³a ocena stê¿enia kotyniny w moczu w grupie dzieci nara¿onych i nie nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego
w œrodowisku domowym oraz okreœlenie w ten sposób czêstoœci i stopnia nara¿enia ich na wdychanie dymu tytoniowego. Równoczeœnie
zwrócono uwagê na przydatnoœæ oznaczania kotyniny w badaniach epidemiologicznych. Badaniami objêto 201 ch³opców w wieku 12-15 lat,
uczniów ³ódzkich szkó³ podstawowych. Nara¿enie na dzia³anie dymu tytoniowego, tzw. “palenie bierne”, oceniano przy pomocy dwóch
metod: na podstawie informacji uzyskanych z ankiet wype³nianych przez rodziców oraz oznaczaj¹c metabolit nikotyny tj. kotyninê w moczu
dzieci. Kotyninê oznaczano metod¹ wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Jak wynika z ankiet, a¿ 75,1% ch³opców by³o nara¿oó
nych na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym i w ten sposób zalicza³o siê do tzw. “palaczy biernych”. Zród³em
nara¿enia byli
rodzice - aktywni palacze tytoniu. Kotyninê wykryto u 78,8% ch³opców z rodzin palaczy tytoniu i a¿ u 72,0% ch³opców z rodzin niepal¹cych.
Jej stê¿enie by³o znamiennie wy¿sze w grupie dzieci – “palaczy biernych” ni¿ u dzieci z rodzin niepal¹cych, odpowiednio 35,95 ± 5,39 i 19,13
± 4,76 ng kotyniny/ml moczu. Wy¿sze jej wartoœci obserwowano tak¿e w przypadku palenia tytoniu przez matkê, gdy dziecko nie mia³o
w³asnego pokoju oraz w sytuacji palenia papierosów przez rodziców w obecnoœci dziecka. Ponadto stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
stê¿eniem kotyniny w moczu ch³opców a liczb¹ papierosów wypalonych przez rodziców oraz czasem spêdzonym przez ch³opców w
œrodowisku osób pal¹cych. Kotyninê w moczu wykryto u 77,1% badanych ch³opców, co potwierdza znaczne rozpowszechnienie “palenia
biernego”, a jej stê¿enie w moczu zale¿a³o od wielu czynników œrodowiskowych, warunków mieszkaniowych, wykszta³cenia rodziców
badanych dzieci. Okaza³o siê, ¿e obecnoœæ kotyniny w moczu jest bardzo czu³ym wskaŸnikiem rozpowszechnienia, i doraŸnie, wyk³adnikiem
stopnia nara¿enia ch³opców na wdychanie dymu tytoniowego. Pod tym wzglêdem oznaczanie kotyniny stanowi cenne uzupe³nienie badañ
ankietowych.
S³owa kluczowe: dzieci, palenie bierne, kotynina
Abstract: The aim of the study was evaluation of cotinine concentrations in urine in children exposed and non-exposed to tobacco smoke in their
home environment, and qualification of frequency and degree of exposition. The study comprised 201 boys aged 12-15 years attending primary
schools in Lodz. Exposition to tobacco smoke, the so-called “passive smoking”, was determined by two methods: information obtained from
questionnaires filled in by parents and determination of nicotine metabolite, cotinine, in urine. Cotinine was determined by High Performance
Liquid Chromatography (HPLC). Data from questionnaires show that 75,1 % of boys were exposed to tobacco smoke at home, and were thus
“passive smokers”. Their parents were active smokers. Cotinine was detected in 78.8 % of boys who were passive smokers and in as such as 72,0%
of boys from non-smoking families. The concentration of this compound was significantly higher in children who were “passive smokers” then in
children from non-smoking families, respectively 35,95 ± 5,39 i 19,13 ± 4,76 ng cotinine/ml of urine. Higher values were also observed if the
mother was smoker, if a child did not have a separate room and if the parent smoked in the presence of the child. In addition, positive correlation
between cotinine urine concentration, the number of cigarettes smoked by the parents and the duration of time spent by a boy with smokers has
been found. Cotinine was determined in 77,1% of boys. The presence of cotinine in urine appeared to be very sensitive indicator of the degree of
exposition of children to passive smoking.
Key words: children, passive smoking, cotinine
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Wstêp

Materia³ i metody

Na³óg palenia tytoniu, rozpowszechniony w wiêkszoœci
krajów œwiata, stanowi istotne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
cz³owieka. Dym tytoniowy dzia³a niekorzystnie na wiele uk³adów i narz¹dów cz³owieka, przyczyniaj¹c siê do powstania
nowotworów, przewlek³ych chorób uk³adu kr¹¿enia i oddechowego (1 - 5).
W Polsce liczbê palaczy tytoniu, g³ównie papierosów,
ocenia siê na 10 milionów. Wed³ug badañ przeprowadzonych w 1995 roku przez Oœrodek Badania Opinii Publicznej na zlecenie Centrum Onkologii, regularnie pali papierosy 47% mê¿czyzn i 23% kobiet, a wœród kobiet ciê¿arnych
odsetek pal¹cych przekracza 30%, co stawia Polskê na jednym z pierwszych miejsc poœród krajów europejskich. Wed³ug szacunków Œwiatowej Organizacji Zdrowia konsumpcja tytoniu w Polsce od 20 lat nale¿y do najwy¿szych na
œwiecie (6). Szczegó³owe dane z roku 1994 wykaza³y, ¿e w
Polsce wœród m³odzie¿y w wieku 11–15 lat pali³o codziennie papierosy 18% ch³opców i 8% dziewcz¹t (7). Du¿e rozpowszechnienie palenia czynnego w doros³ej populacji oraz
demograficzne dane o strukturze przeciêtnej polskiej rodziny pozwalaj¹ oszacowaæ, ¿e co najmniej 60% dzieci (do lat
15) i 42% m³odzie¿y (w wieku 16-19 lat) jest biernie nara¿onych na szkodliwe dzia³anie dymu tytoniowego (1).
Dla ma³ych dzieci g³ównym Ÿród³em biernej ekspozycji
na dym tytoniowy s¹ rodzice i inni cz³onkowie rodziny, u
dzieci starszych wzrasta wzglêdny udzia³ innych Ÿróde³, w³¹czaj¹c w to nara¿enie na dzia³anie dymu tytoniowego w miejscach publicznych b¹dŸ palenie aktywne (5).
Dotychczasowe publikacje w Polsce, dotycz¹ce palenia
biernego dzieci, opieraj¹ siê g³ównie na badaniach ankietowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e takie badania maj¹ ograniczon¹
wartoœæ naukow¹ i tylko w przybli¿eniu okreœlaj¹ stopieñ
nara¿enia dzieci na wdychanie dymu tytoniowego (8).
Obiektywnym wskaŸnikiem wdychania przez dzieci
dymu tytoniowego mo¿e byæ obecna w ich organizmie kotynina [S-1-metylo-5-(3-pirydiolo)-2-pirolidyna)], któr¹ uwa¿a
siê za g³ówny, bardzo czu³y i specyficzny metabolit nikotyny
(9, 10). Charakteryzuje siê ona d³ugim czasem eliminacji z
organizmu, wiêc mo¿na j¹ wykryæ w ci¹gu kilku dni po ekspozycji na dym tytoniowy. Czas pó³trwania kotyniny wynosi,
wg ró¿nych autorów, od 12 do 20 godzin, przy czym u ma³ych dzieci jest znacznie d³u¿szy i waha siê od 32 do 87
godzin (11).
Kotyninê mo¿na wykryæ w wielu p³ynach b¹dŸ wydzielinach ustrojowych oraz w tkankach przy zastosowaniu ró¿nych metod. Jej obecnoœæ stwierdza siê w osoczu, œlinie,
moczu, we w³osach, nasieniu, mleku kobiecym, p³ynie mózgowo-rdzeniowym, p³ynie owodniowym oraz w smó³ce
noworodków, a jej iloœæ zwiêksza siê w miarê wzrostu ekspozycji cz³owieka na dym tytoniowy (11 - 18).

Badania przeprowadzono w latach 1997 – 2000. Objêto
nimi 201 ch³opców w wieku od 12 do 15 lat, uczêszczaj¹cych do ³ódzkich szkó³ podstawowych. Wybór szko³y dokonano metod¹ losow¹. Spoœród 5 szkó³ po 2 znajdowa³y siê
w dzielnicach: Œródmieœcie i Ba³uty oraz 1 w gminie
Nowosolna. Zastosowano nastêpuj¹ce metody:
1) Badania ankietowe
Opracowano specjaln¹ ankietê wype³nian¹ przez rodziców ch³opców. Ankieta zawiera³a szczegó³owe pytania dotycz¹ce palenia tytoniu przez domowników, z uwzglêdnieniem czasu trwania na³ogu i iloœci wypalanych papierosów
przez matkê, ojca i/lub wspólnie zamieszkuj¹cych innych
cz³onków rodziny, oraz warunków œrodowiskowych i mieszkaniowych dziecka. W wywiadach zwrócono równie¿ uwagê na ewentualne przyjmowanie przez ch³opców leków modyfikuj¹cych wydalanie nerkowe, co mog³o mieæ znaczenie
przy oznaczaniu kotyniny i kreatyniny w moczu. W pierwszej czêœci pracy wykorzystano tylko niektóre informacje wynikaj¹ce z ankiet. Pozosta³e omówiono w drugiej czêœci publikacji (19).
2) Oznaczenie stê¿enia kotyniny i kreatyniny w moczu;
wyliczenie tzw. wskaŸnika kotyninowo-kreatyninowego (cotinine-creatinine ratio; CCR)
Próbki moczu zbierano w okresie jesienno-zimowym, zawsze pierwszego roboczego dnia tygodnia, przewa¿nie w
poniedzia³ki. Mocz w iloœci 50 – 100 ml pobierano po
nocnym spoczynku do jednorazowych pojemników plastikowych. Oznaczeñ stê¿enia kotyniny i kreatyniny dokonywano, w miarê mo¿liwoœci natychmiast, lub próbki
moczu przechowywano w stanie zamro¿enia w temperaturze – 20o C.
Do oznaczania kotyniny w moczu zastosowano metodê
wysokosprawnej chromatografii cieczowej – HPLC (HighPerformance Liquid Chromatography) z detekcj¹ w zakresie
nadfioletu. Pos³ugiwano siê chromatografem cieczowym firmy Hewlett-Packard (seria 1100, Waldbrom, Germany) oraz
zestawem do zbierania i analizy danych Hewlet-Packard
ChemStation dla systemu LC 3D wraz z oprogramowaniem
(20). W jednorazowej próbce moczu pobranej od ka¿dego
dziecka kotyninê oznaczano 3-krotnie; dalszej analizie poddano wyniki, które s¹ œredni¹ arytmetyczn¹ tych oznaczeñ.
Próg detekcji dla kotyniny wynosi³ 10 ng na 1 ml moczu.
Kreatyninê w moczu badano przy u¿yciu zestawu diagnostycznego do oznaczania stê¿enia kreatyniny PZ Cormay
(Lublin, Polska). Zastosowano metodê kolorymetryczn¹,
opart¹ na reakcji z kwasem pikrynowym, wed³ug metodyki
do³¹czonej do zestawu.
Stê¿enia kotyniny podawano w wartoœciach bezwzglêdnych w ng/ml oraz w postaci wskaŸnika kotynina-kreatynina
(CCR) w ng kotyniny/mg kreatyniny. Wartoœci œrednie kotyniny i wskaŸnika CCR przedstawiono w postaci: œrednia geometryczna (xg) ± odchylenie standardowe (SDg).
Oznaczeñ kotyniny dokonano w Zak³adzie Chemii Œrodowiska Uniwersytetu £ódzkiego, a kreatyniny w Laboratorium Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 UM
w £odzi.
3) Opracowanie i analiza statystyczna wyników
Dla celów niniejszej pracy korzystano z pakietu statystycznego Statistica 5.1 PL firmy Statsoft (Tulsa, USA). We
wszystkich analizach statystycznych przyjêto poziom istotnoœci α = 0,05. Zastosowano nastêpuj¹ce testy statystyczne: test W Shapiro-Wilka lub test Ko³mogorowa-Smirnowa w modyfikacji Lillieforsa, test t-Studenta lub test U Manna-Whitneya, test χ2 lub dok³adny test Fishera. Ponadto
pos³u¿ono siê wspó³czynnikami korelacji: liniowej Pearsona lub rang Spearmana. U¿yto równie¿ analizy wariancji ANOVA.

Cel pracy
W zwi¹zku z du¿ym rozpowszechnieniem palenia tytoniu wœród ludnoœci doros³ej w Polsce podjêto badania maj¹ce na celu:
1. Okreœlenie czêstoœci i stopnia nara¿enia na wdychanie dymu tytoniowego, czyli tzw. “palenie bierne”, w
œrodowisku domowym wybranej grupy ch³opców poprzez:
a) ocenê stê¿enia kotyniny w moczu jako wskaŸnika “palenia biernego”,
b) pytania zawarte w ankiecie dotycz¹ce warunków domowych ch³opców.
2. Zwrócenie uwagi na zgodnoœæ tradycyjnego badania
ankietowego z oznaczeniem kotyniny w moczu oraz jej przydatnoœci w badaniach epidemiologicznych.
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Wyniki
Charakterystyka badanej populacji
Wiek 201 ch³opców waha³ siê od 12 lat 3 miesiêcy do 15
lat 9 miesiêcy i œrednio wynosi³ 13 lat 11 miesiêcy 11 dni ± 8
miesiêcy i 8 dni. Wiêkszoœæ dzieci (118/201=58,7%) uczêszcza³a do szko³y podstawowej w dzielnicy £ódŸ-Ba³uty. Najmniej liczn¹ grupê stanowili uczniowie szko³y podstawowej
znajduj¹cej siê w gminie Nowosolna (40/201=19,9%). Pos³uguj¹c siê danymi z ankiet, ch³opców podzielono na 2 grupy:
Grupê A – stanowi³o 151 (75,1%) dzieci – “palaczy biernych”, wywodz¹cych siê z rodzin, gdzie co najmniej jedna
osoba wœród wspólnie zamieszkuj¹cych cz³onków rodziny
by³a palaczem tytoniu w postaci papierosów.
Grupê B – stanowi³o 50 (24,9%) dzieci, u których nikt
w rodzinie nie pali³ papierosów. Uznano j¹ za grupê porównawcz¹ dla grupy A.
We wszystkich dzielnicach przewa¿ali ch³opcy nara¿eni
na palenie bierne (ryc. 1).
Tabela 1. Wykszta³cenie matek i ojców badanych ch³opców.
Wykszta³cenie matek
Podstawowe/
Œrednie
Wy¿sze
zawodowe
n
%
n
%
n
%
Grupa A
67
44,11*
68
45,0
16 10,62*
151 = 100%
Grupa B
11
22,01*
26
52,0
13 26,02*
50 = 100%
Wykszta³cenie ojców
Podstawowe/
Œrednie
Wy¿sze
zawodowe
n
%
n
%
n
%
Grupa A
81
53,63*
57
37,7
13 8,64*
151 = 100%
Grupa B
19
38,03*
20
40,0
11 22,04*
50 = 100%
*p<0,05

Charakterystyka rodziny i œrodowiska domowego ch³opców
W wiêkszoœci przypadków w obu grupach dominuj¹cym
modelem rodziny by³ model 2 + 2 (rodzice z dwojgiem dzieci) lub w mniejszym stopniu – 2 + 1; odpowiednio w grupie
A: 53,7% (81/151) i 25,2% (38/151) oraz w grupie B: 48,0%
(24/50) i 24,0% (12/50). Troje lub wiêcej dzieci posiada³o
18,5% (28/151) rodzin z grupy A i 24,0% (12/50) z grupy B;
rodziny niepe³ne stanowi³y odpowiednio 2,7% (4/151)
i 4,0% (2/50).
Wiek rodziców ch³opców w obu analizowanych grupach
by³ podobny i wynosi³ w grupie A: œrednio 40,2 ± 4,23 lat dla
kobiet i 42,5 ± 4,87 lat dla mê¿czyzn oraz w grupie B: odpowiednio 40,2 ± 5,26 lat oraz 42,6 ± 5,87 lat.

Wiêkszoœæ rodziców badanych ch³opców posiada³a wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe b¹dŸ
œrednie; odpowiednio by³o to 88,1% (177/201) ojców
i 85,5% (172/201) matek. Rodzice z wy¿szym wykszta³ceniem stanowili 11,9% (24/201) ojców i 14,5% (29/201) matek. Przy uwzglêdnieniu podzia³u na grupy okaza³o siê,
¿e w grupie B tzn. dzieci nie nara¿onych na bierne dzia³anie
dymu tytoniowego w œrodowisku domowym, by³o istotnie
wiêcej ojców i matek z wy¿szym wykszta³ceniem w stosunku
do ojców i matek w grupie dzieci “palaczy biernych”. Natomiast w rodzinach palaczy papierosów istotnie czêœciej ni¿
w rodzinach niepal¹cych ojcowie i matki wykazywali siê tylko
ukoñczeniem szko³y podstawowej lub zawodowej (tab. 1).
Rodzicami pal¹cymi tytoñ w œrodowisku domowym byli
w wiêkszoœci mê¿czyŸni. Stanowili oni 56,2% (113/201)
ogó³u mê¿czyzn, w stosunku do 47,3% (95/201) kobiet pal¹cych. Tak¿e byli palacze stanowili odpowiednio 10,5%
(21/201) ojców i 5,4% (11/201) matek.
Ponadto mê¿czyŸni charakteryzowali siê d³u¿szym okresem trwania na³ogu i wypalali wiêcej papierosów ni¿ kobiety. Œredni czas palenia papierosów przez mê¿czyzn wynosi³
ok. 21 ± 5,67 lat, natomiast wœród kobiet 16,7 ± 3,93 lat.
Liczby wypalanych dziennie papierosów w przypadku mê¿czyzn w porównaniu do kobiet wynosi³y odpowiednio 13,3
± 8,5 (od 5 do 30) w stosunku do 9,7 ± 7,1 (od 3 do 25)
papierosów/dzieñ. Stwierdzono istotne statystycznie ró¿nice w liczbie rodziców wypalaj¹cych do 10 sztuk papierosów dziennie oraz powy¿ej 20 sztuk/dzieñ. Kobiety wypala³y znamiennie czêœciej do 10 papierosów na dobê, natomiast mê¿czyŸni istotnie czêœciej powy¿ej 20 sztuk/dobê.
W czasie soboty i niedzieli bezpoœrednio poprzedzaj¹cych pobranie moczu ch³opców do badañ, œrednia liczba
papierosów wypalonych przez rodziców wynosi³a ok. 33,5
± 25,3 sztuk (od 0 do 100 sztuk), a œredni czas nara¿enia na
dzia³anie dymu tytoniowego wynosi³ 6,43 ± 4,53 godz. (od
0 do 15 godz.).
Wiêkszoœæ rodziców (62,3%=94/151) przyzna³o siê do
palenia papierosów w obecnoœci dziecka. Pozostali rodzice
w czasie, kiedy palili papierosy, starali siê nie mieæ bezpoœredniego kontaktu z dzieckiem.
Warunki mieszkaniowe
Wiêkszoœæ badanych ch³opców mia³a dobre warunki domowe. Zamieszkiwali w budynkach ze wszystkimi wygodami (pr¹d, gaz, ciep³a woda, centralne ogrzewanie). Szczegó³owa analiza wykaza³a jednak, ¿e w zale¿noœci od dzielnicy
miasta, w której ¿y³y rodziny ch³opców, istnia³y istotne ró¿nice dotycz¹ce wielkoœci mieszkania, powierzchni mieszkania przypadaj¹cej na 1 osobê, liczby pokoi i osób przypadaj¹cych na 1 pokój (tab. 2).
Mieszkania o najwiêkszej powierzchni posiadali rodzice
ch³opców mieszkaj¹cych w gminie Nowosolna, nastêpnie w

Tabela 2. Warunki mieszkaniowe ch³opców w zale¿noœci od dzielnicy £odzi oraz w zale¿noœci od nara¿enia na dzia³anie dymu
tytoniowego w œrodowisku domowym.

Powierzchnia
mieszkania
(m2)
Liczba pokoi
w mieszkaniu
Liczba osób
w rodzinie
WskaŸnik
zagêszczenia
Liczba
m2/osobê
*p<0,05

54

Ba³uty
n=118
x±SD

Œródmieœcie
n=43
x±SD

Nowosolna
n=40
x±SD

Grupa A
n=151
x±SD

Grupa B
n=50
x±SD

51,1±20,0*

70,4±28,5*

106,7±59,4*

66,5±39,7

65,6±39,4

2,45±1,0

2,37±0,8*

3,9±1,7*

2,72±1,31

2,84±1,27

3,8±0,8

4,2±1,1

4,3±0,9

3,9±0,9

4,0±1,1

1,78±0,8

2,00±0,8*

1,36±0,8*

1,78±0,9

1,62±0,9

14,0±5,3*

16,7±5,9

25,5±14,5*

16,8±9,7

16,9±9,7
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Tabela 3. Stê¿enie kotyniny w moczu i wartoœæ wskaŸnika CCR
w grupie ch³opców nara¿onych i nie nara¿onych na dzia³anie
dymu tytoniowego w œrodowisku domowym.
Grupa A Grupa B Grupa A Grupa B
n=151
n=50
n=151
n=50
CCR
Kotynina ng/ml
ng kotyniny/mg kreatyniny
Œrednia
geometryczna 35,951*
19,131*
19,632#
11,232#
(Xg)
5,39
4,77
6,79
5,57
SD X g
Minimum
11,2
10,4
3,85
5,68
Maximum
3040,50
363,90
3246,20
233,25
*p<0,05; #0,05<p<0,1

dzielnicy Œródmieœcie; mieszkania najmniejsze znajdowa³y
siê na Ba³utach. Powierzchnia przypadaj¹ca na jednego
cz³onka rodziny w zale¿noœci od dzielnicy wynosi³a odpowiednio 25,5 ± 14,5; 16,7 ± 5,9 i 14,0 ± 5,6 m2 /osobê.
Najwiêcej izb mieszkalnych posiadali ch³opcy mieszkaj¹cy
w gminie Nowosolna (œrednio 3,9 ± 1,7), natomiast w przypadku Ba³ut i Œródmieœcia wartoœci te by³y do siebie podobne
i wynosi³y odpowiednio 2,45 ± 1,0 i 2,37 ± 0,8. WskaŸnik
zagêszczenia, wyra¿aj¹cy liczbê osób przypadaj¹cych na jedn¹ izbê mieszkaln¹ by³ natomiast najwiêkszy w mieszkaniach
znajduj¹cych siê w Œródmieœciu (2,0 ± 0,8); nieco mniejszy na
Ba³utach (1,78 ± 0,8) i najmniejszy w gminie Nowosolna (1,36
± 0,8). Wartoœci wskaŸnika zagêszczenia w gminie Nowosolna, w stosunku do dzielnic Ba³uty i Œródmieœcie, ró¿ni³y siê
istotnie od siebie. Ró¿nice wynika³y przede wszystkim z typu
lokalu, w którym mieszkali ch³opcy. W gminie Nowosolna w
wiêkszoœci przypadków by³y to domy wolnostoj¹ce, w Œródmieœciu dominowa³o tzw. stare budownictwo z okresu miêdzywojennego, natomiast na Ba³utach mieszkania znajdowa³y siê w blokach wybudowanych po drugiej wojnie œwiatowej.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w warunkach mieszkaniowych ch³opców nara¿onych (grupa A) i nie nara¿onych
(grupa B) na wdychanie dymu tytoniowego w œrodowisku
domowym. Œrednia powierzchnia mieszkania w obu grupach
by³a zbli¿ona i wynosi³a odpowiednio 66,5 ± 39,7 m2 w grupie A (od 17 do 255 m2) i 65,6 ± 39,4 m2 w grupie B (od 12 do
240 m2). Tak¿e liczba pokoi w mieszkaniu, liczba osób
w rodzinie, wskaŸnik zagêszczenia oraz liczba m2 przypadaj¹cych na 1 osobê, by³y w obu grupach podobne i nie stwierdzano pomiêdzy nimi ró¿nic istotnych statystycznie (tab. 2).
Odsetki ch³opców posiadaj¹cych w³asny pokój w obu grupach wynosi³y 64,2% (96/151) w grupie A i 72,0% (36/50)
w grupie B. Ró¿nice dotyczy³y tylko centralnego ogrzewania,
które istotnie czêœciej posiadali ch³opcy z grupy B w stosunku
do ch³opców z grupy A; odpowiednio 78,0% i 57,6%.
Wyniki oznaczeñ kotyniny
Kotyninê w moczu wykryto u 77,1% (155/201) ogó³u baRycina 1. Odsetek ch³opców nara¿onych i nie nara¿onych na
dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym w zale¿noœci od dzielnicy £odzi.
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danych i tylko nieco czêœciej dotyczy³o to ch³opców wywodz¹cych siê z rodzin palaczy tytoniu w porównaniu do tych,
u których w rodzinie nie palono papierosów (ryc. 2).
Wœród ch³opców eksponowanych na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym (grupa A) kotyninê znaleziono u 78,8% (119/151). Œrednia geometryczna stê¿enia
kotyniny w moczu w tej grupie wynosi³o 35,95 ± 5,39 ng/ml,
z zakresem wartoœci od 11,2 do 3040,5 ng/ml, zaœ wskaŸnika CCR – 19,63 ± 6,79 ng/mg (zakres wartoœci od 3,85 do
3246,2 ng kotyniny/mg kreatyniny) (tab. 3).
Natomiast u ch³opców, u których nikt w rodzinie nie by³
palaczem tytoniu (grupa B), obecnoœæ kotyniny w moczu
stwierdzono u 72,0% (36/50). Stê¿enie kotyniny w tej grupie
wynosi³o 19,13 ± 4,77 ng/ml (œrednia geometryczna), a zakres
wartoœci waha³ siê od 10,4 do 363,9 ng/ml. Œrednia geometryczna wskaŸnika CCR by³a równa 11,23 ± 5,57 ng kotyniny/
mg kreatyniny, a zakres wartoœci od 5,68 do 233,25 ng/mg.
Œrednie stê¿enie kotyniny w grupie ch³opców, których
rodzice byli palaczami tytoniu, by³o istotnie wy¿sze, ni¿
w grupie dzieci z rodzin niepal¹cych, podczas gdy wartoœæ
wskaŸnika kotyniny/kreatyniny w moczu (CCR), mimo ¿e
by³a tak¿e wy¿sza w grupie A ni¿ w grupie B, nie rózni³a siê
znacznie statystycznie (p = 0,065).
Stwierdzono ró¿nice w stê¿eniu kotyniny w moczu i wartoœci wskaŸnika CCR w zale¿noœci od tego, które z rodziców
by³o palaczem tytoniu. W przypadku, kiedy pali³ tylko ojciec
lub oboje rodzice ró¿nice miêdzy grup¹ A i B nie by³y istotne
statystycznie, chocia¿ w grupie A stê¿enia kotyniny i wartoœci wskaŸnika CCR by³y wy¿sze ni¿ w grupie B (tab. 4).
W przypadku, kiedy w rodzinach palaczy tytoniu pali³y matki, najwy¿sze stê¿enia kotyniny obserwowano u ch³opców,
których matki posiada³y wykszta³cenie podstawowe/zawodowe, a najni¿sze u dzieci matek ze œrednim wykszta³ceniem i wynosi³y odpowiednio: 68,97 ± 4,88 i 25,48 ± 5,99;
by³y to ró¿nice istotne statystycznie.
Wœród ch³opców z grupy A istotnie wy¿sze stê¿enia kotyniny w moczu i wartoœci wskaŸnika CCR stwierdzano równie¿
w sytuacji, gdy rodzice palili tytoñ w obecnoœci dziecka (odpowiednio 44,64 ± 5,32* i 24,14 ± 6,52#) w stosunku do ch³opców, których rodzice w czasie palenia papierosów starali siê
przebywaæ w innym pomieszczeniu (24,63 ± 5,22* i 13,68
± 7,00#); *p<0,05; #0,05<p<0,1. W przypadku, kiedy dziecko
posiada³o oddzielny pokój, obserwowano ni¿sze stê¿enia kotyniny w moczu i wskaŸnika CCR (odpowiednio 24,00 ± 4,8
i 17,39 ± 8,13), ni¿ w sytuacji gdy ch³opiec nie mia³ w³asnego
pokoju (odpowiednio 41,08 ± 3,97 i 33,12 ± 6,35).
W rodzinach palaczy dziecko, u którego wykrywano kotyninê w moczu, wywodzi³o siê z mieszkañ o mniejszej powierzchni, w stosunku do sytuacji, gdy kotyniny w moczu nie
wykryto. Wynosi³a ona odpowiednio 64,2 ± 35,4 i 81,5
± 57,1 m2. Wartoœci te ró¿ni³y siê istotnie statystycznie (p=0,047).
Rycina 2. Odsetek ch³opców nara¿onych lub nie nara¿onych
na wdychanie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym,
u których stwierdzono b¹dŸ nie znaleziono obecnoœci kotaniny
w moczu.
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Tabela 4. Œrednie wartoœci kotyniny w moczu i wartoœæ wskaŸnika CCR u ch³opców w zale¿noœci od tego, które z rodziców jest
palaczem tytoniu.
Nikt
Pali tylko
Pali tylko
Pal¹ oboje
w rodzinie
ojciec
matka
rodzice
nie pali
n=50
n=45
n=17
n=78
X g±SDg
X g±SD g
X g±SD g
X g±SD g
Kotynina
19,94±4,601*
29,41±5,56
64,15±3,671*
37,74±6,12
ng/ml
CCR
ng kotyniny/
11,46±5,822*
15,89±6,49
39,97±4,182*
19,88±7,91
mg kretyniny
*p<0,05

Tak¿e liczba m2 powierzchni mieszkania przypadaj¹ca na 1
osobê by³a w takim przypadku istotnie ni¿sza i wynosi³a odpowiednio 16,2 ± 7,7 i 20, 7 ± 14,1 m2 (p=0,025).
Stwierdzono tak¿e ró¿nice w iloœci wypalanych papierosów przez rodziców w czasie dwóch wolnych dni (sobota i
niedziela), poprzedzaj¹cych pobranie moczu dziecka celem oznaczenia kotyniny. Rodzice dzieci, u których stwierdzono kotyninê w moczu, wypalili ich istotnie wiêcej ni¿
rodzice dzieci, u których kotyniny w moczu nie znaleziono.
Wartoœci te wynosi³y odpowiednio 30,0 ± 23,8 sztuk i 19,7
± 16,4 sztuk (p=0,042).
Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem kotyniny w moczu ch³opców a iloœci¹ papierosów wypalonych
przez rodziców w okresie wolnych dni poprzedzaj¹cych pobranie moczu (wspó³czynnik korelacji=0,42033, p=0,001), jak
równie¿ z czasem spêdzonym w œrodowisku osób pal¹cych
czynnie (wspó³czynnik korelacji=0,23857, p=0,041) (ryc. 3).
U 8,9% ch³opców (18/201) wykryto kotyninê w tak wysokim stê¿eniu, ¿e wartoœæ wskaŸnika CCR wynosi³a >150
ng kotyniny/mg kreatyniny, co sugerowa³o aktywne palenie tytoniu. Œrednie stê¿enie kotyniny w moczu by³o u
nich prawie 10 razy wiêksze ni¿ u wszystkich pozosta³ych i wynosi³o odpowiednio 452,24 ± 3,51 i 46,84 ±
2,39 ng/ml; ró¿nice by³y istotne statystycznie. Wp³ynê³o
to na wartoœæ wskaŸnika CCR, który by³ prawie 14 razy
wiêkszy (401,87 ± 2,36 w stosunku do 29,26 ± 2,39 ng
kotyniny/mg kreatyniny; p<0,05). U 2 z tych 18 dzieci,
wg danych zawartych w ankietach, nie stwierdzono nara¿enia na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku
domowym. Natomiast 16 pozosta³ych wywodzi³o siê z
rodzin, których rodzice byli palaczami tytoniu. Analizuj¹c informacje z wywiadów stwierdzono w tej grupie
wiêkszy odsetek matek pal¹cych papierosy oraz wiêkszy
odsetek rodziców pal¹cych tytoñ w obecnoœci dziecka
(tab. 5).

Omówienie wyników badañ i dyskusja
Na podstawie informacji zawartych w ankietach stwierdzono, ¿e 75,1% ch³opców, uczniów wybranych szkó³ podstawowych w £odzi, pochodzi³o z rodzin, gdzie przynajmniej jedno z rodziców by³o palaczem tytoniu w postaci
papierosów. Nieco ni¿sze odsetki (65,1%) uzyska³a KardasSobantka i wsp., która ocenia³a na³óg palenia tytoniu w œrodowisku domowym ³ódzkich dzieci przedszkolnych (21).
Tak¿e badania Majkowskiej-Wojciechowskiej i wsp., przeprowadzone wœród dzieci z ³ódzkich szkó³ podstawowych,
wykaza³y, ¿e 65,4 % uczniów jest nara¿onych na dzia³anie
dymu tytoniowego w œrodowisku domowym (22). Z innych
autorów polskich, podobne do naszych, informacje o du¿ym rozpowszechnieniu nara¿enia dzieci na “palenie bierne” w œrodowisku domowym przedstawi³ Zejda po przeprowadzeniu badañ ankietowych wœród 3010 rodzin miejskich
(23). Miêdzy innymi wykaza³, ¿e w ci¹¿y pali³o 25% kobiet
i by³y to odsetki identyczne z naszymi wynikami. W poszczególnych regionach œwiata obserwuje siê nieco ni¿sze, ni¿
w Polsce, wskaŸniki nara¿enia na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym. Wed³ug Jarvisa, w Australii
43% dzieci mieszka³o w domach, gdzie palono tytoñ, zaœ
w Kanadzie 47% dzieci (8). Ten sam autor zwraca uwagê, ¿e
obecnie w Europie pojawi³a siê tendencja do spadku liczby
osób pal¹cych w domu i do coraz wy¿szej liczby gospodarstw domowych, gdzie ¿adne z rodziców nie pali papierosów (8).
W rodzinach badanych przez nas dzieci nieco czêœciej
palili ojcowie. Do aktualnego palenia papierosów przyznawa³o siê 56,2% ojców, byli palacze stanowili 10,5%. Za bardzo niepokoj¹ce zjawisko trzeba uznaæ wysoki odsetek matek pal¹cych papierosy, wykazuj¹cy a¿ 52,7% ogó³u ankietowanych. Liczne badania epidemiologiczne podkreœlaj¹
bowiem, ¿e bardziej niekorzystnie na stan zdrowia dziecka

Rycina 3. Stê¿enie kotyniny w moczu u ch³opców z rodzin palaczy tytoniu w zale¿noœci od liczby papierosów wypalonych przez
rodziców w czasie weekendu poprzedzaj¹cego pobranie moczu oraz od czasu spêdzonego w œrodowisku osób pal¹cych w czasie
weekendu poprzedzaj¹cego pobranie moczu.
Stê¿enie kotyniny a czas nara¿enia na wdychanie dymu tytoniowego
Wsp. korelacji = 0,23857 p=0,041

Stê¿enie kotyniny w zale¿noœci od liczby papierosów wypalonych przez rodziców
Wsp. korelacji = 0,42033 p=0,001
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Wybrane wskaŸniki stanu zdrowia...
Tabela 5. Stê¿enie kotyniny w moczu i wartoœæ wskaŸnika CCR
u 18 ch³opców z wysokimi wartoœciami kotyniny w moczu
w porównaniu do pozosta³ych ch³opców.
CCR=0 0<CCR<150
CCR>150
40=100% 137=100%
18=100%
0
46,84±2,391*** 452,24±3511***

Kotynina (ng/ml)
xg±SDg
CCR (ng/mg) xg±SDg
0
29,26±2,392*** 401,87±2,362***
Odsetek pal¹cych
9,13,4*
41,73,4*
61,13,4 *
matek (%)
Odsetek rodziców
47,75,6*
77,85,6 *
pal¹cych w obecnoœci 9,95,6*
dziecka (%)
Odsetek dzieci
których pal¹
27,37#
30,2
38,9 7#
obydwoje rodzice (%)
*p<0,05; ***p<0,001; #p<0,05<p<0,1

wp³ywa palenie tytoniu przez matki ni¿ przez ojców (24-26).
T³umaczy siê to tym, ¿e matki, chocia¿ zazwyczaj wypalaj¹
mniejsz¹ liczbê papierosów ni¿ ojcowie, to czêœciej i d³u¿ej
przebywaj¹ razem z dzieæmi. Œwiadczyæ mo¿e o tym wy¿sze
stê¿enie kotyniny u dzieci nara¿onych na dzia³anie dymu
tytoniowego w przypadku palenia papierosów przez matkê
ni¿ przez ojca (27). Obydwa te zjawiska znalaz³y równie¿
potwierdzenie w naszej pracy, co szczegó³owo omówiono
w dalszej czêœci tego artyku³u.
Pos³uguj¹c siê danymi z ankiet, nie znaleŸliœmy ró¿nic w
warunkach mieszkaniowych pomiêdzy ch³opcami nara¿onymi i nie nara¿onymi na palenie bierne w domu. Tylko
centralne ogrzewanie istotnie czêœciej posiada³y dzieci z rodzin niepal¹cych. Inne wnioski wynikaj¹ z ju¿ cytowanej
pracy Kardas-Sobantki i wsp., którzy wykazali, ¿e rodziny
palaczy tytoniu mia³y istotnie mniejsz¹ powierzchniê ca³kowit¹ mieszkañ w przeliczeniu na 1 mieszkañca w porównaniu do rodzin niepal¹cych (21). O ni¿szym statusie ekonomiczno-socjalnym dzieci z rodzin palaczy tytoniu wspominaj¹ tak¿e inni autorzy (8).
Wœród analizowanych przez nas rodzin niepal¹cych wiêcej by³o posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie, natomiast w
rodzinach palaczy tytoniu przewa¿ali rodzice z wykszta³ceniem podstawowym/zawodowym. Jako palacze tytoniu
przewa¿ali mê¿czyŸni, którzy palili d³u¿ej ni¿ kobiety oraz
wypalali istotnie wiêcej papierosów. Podobne spostrze¿enia
poczynili tak¿e inni badacze (21, 23).
W wielu pracach rozwa¿a siê przydatnoœæ do badañ epidemiologicznych metody ankietowej w porównaniu do
oznaczania kotyniny w p³ynach ustrojowych (28). Jarvis i
wsp. twierdz¹, ¿e “ankiety nie wystarcz¹ do pe³nej charakterystyki nara¿enia dzieci na bierne wdychanie dymu tytoniowego. Ogólnie nie s¹ one wystandaryzowane i mog¹ mieæ
ograniczon¹ trafnoœæ i rzetelnoœæ. Na ich podstawie nie mo¿na te¿ w pe³ny sposób opisaæ ekspozycji na Environmental
Tobacco Smoke (ETS), ekspozycji na pojedyncze elementy
ETS, ani te¿ dawek maj¹cych znaczenie biologiczne” (8).
Wymienione informacje mo¿na uzyskaæ pos³uguj¹c siê testami biochemicznymi.
Z metod biochemicznych szczególnie polecane jest
oznaczanie kotyniny. Wed³ug Langone “kotynina jest zwi¹zkiem z wyboru do oznaczania nara¿enia na dym tytoniowy,
poniewa¿ jest specyficzna dla tytoniu i ma wzglêdnie d³ugi
czas pó³trwania” (29). Podobnie uwa¿aj¹ Cook i wsp. (27).
Cytowany ju¿ Jarvis pisze, ¿e “poziom kotyniny dostarcza
zintegrowanego pomiaru ca³kowitej iloœci nikotyny adsorbowanej z ró¿nych Ÿróde³ w okresie 2 lub 3 dni i mo¿e byæ
uznany za z³oty standard dla oceny trafnoœci ankiety”. Wg
Jarvisa, palenie przez matkê i ojca pozwala przewidzieæ poziom kotyniny u dziecka. Stê¿enie kotyniny zale¿y tak¿e od
czêstotliwoœci palenia przez rodziców w obecnoœci dziecka
oraz od posiadania przez dziecka w³asnego pokoju (8). W

licznych pracach wykazano, ¿e stê¿enia kotyniny koreluj¹
dodatnio z liczb¹ osób pal¹cych w œrodowisku domowym
oraz iloœci¹ wypalanych dziennie papierosów przez rodziców (11, 27). Stwierdzono równie¿ wp³yw na stê¿enie kotyniny w moczu lub we krwi dzieci wielu innych czynników
takich jak: pora roku, wielkoœæ mieszkania, liczba osób pal¹cych w rodzinie, stan zamo¿noœci, poziom wykszta³cenia
rodziców.
W naszych badaniach kotyninê w moczu wykryto u
77,1% dzieci. Jej obecnoœæ w moczu nie zawsze pokrywa³a
siê z danymi zawartymi w ankietach, na co zwracaj¹ uwagê
tak¿e inni autorzy (30). Kotynina by³a obecna u 78,8% dzieci, w rodzinach, których przynajmniej jedno z rodziców
podawa³o w wywiadzie aktualne palenie tytoniu i a¿ u 72,0%
dzieci, których rodzice nie palili papierosów.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kotynina jest krótkotrwa³ym
markerem nara¿enia na dym tytoniowy, mo¿e to œwiadczyæ,
¿e te druga grupa dzieci przebywa³a w œrodowisku palaczy
tytoniu poza w³asnym domem. Podobne sugestie wysuwa
Jarvis, który stwierdzi³ obecnoœæ kotyniny w œlinie u 75%
dzieci z rodzin niepal¹cych papierosów (31).
O powszechnej obecnoœci dymu tytoniowego w otaczaj¹cym nas œrodowisku mog¹ œwiadczyæ wyniki badañ Pirkle
i wsp. Przebadali oni ponad 10000 niepal¹cych Amerykanów. U prawie 90% z nich wykryto obecnoœæ kotyniny, co
œwiadczy³o o ich biernym nara¿eniu na dym tytoniowy (32).
Fakt, ¿e w naszych badaniach nie stwierdzono obecnoœci kotyniny w moczu u 21,2% dzieci zaliczonych do grupy
A, mo¿e wynikaæ z tego, ¿e w czasie soboty i niedzieli poprzedzaj¹cych pobranie moczu, przebywa³y one poza domem i nie mia³y kontaktu z dymem tytoniowym.
W grupie dzieci, które wg badañ ankietowych zaliczono
do nara¿onych na bierne wdychanie dymu tytoniowego w
œrodowisku domowym, stê¿enie kotyniny w moczu oraz
wartoœæ wskaŸnika CCR by³y istotnie wy¿sze ni¿ w grupie
dzieci nie nara¿onych (27, 32, 33). Wy¿sze stê¿enia kotyniny w moczu ch³opców obserwowano w przypadku palenia
przez matki ni¿ przez ojców ch³opców oraz matek pal¹cych
z wykszta³ceniem podstawowym/zawodowym (27). Stê¿enie kotyniny zale¿a³o tak¿e od nawyków towarzysz¹cych
paleniu papierosów przez rodziców (palenie w obecnoœci
dziecka b¹dŸ nie), a tak¿e od tego, czy dziecko mia³o osobny pokój. Obserwowano wy¿sze poziomy kotyniny w moczu ch³opców, którzy nie posiadali w³asnego pokoju, a tak¿e
w przypadku palenia tytoniu przez rodziców w obecnoœci
dziecka. Mniejsza by³a tak¿e powierzchnia mieszkania, a
tak¿e liczba m2 przypadaj¹ca na 1 osobê w grupie dzieci
palaczy tytoniu, u których w moczu by³a obecna kotynina, w
stosunku do dzieci bez kotyniny. Nie stwierdzono natomiast
zwi¹zku pomiêdzy wartoœciami kotyniny a liczb¹ pokoi w
mieszkaniu i liczb¹ osób w nim mieszkaj¹cych, oraz tzw.
wskaŸnikiem zagêszczenia. Wszystkie wymienione wy¿ej
spostrze¿enia znajduj¹ potwierdzenie w pracach innych
autorów (8, 32, 34).
Aczkolwiek obecnoœæ kotyniny w p³ynach ustrojowych
niew¹tpliwie œwiadczy o nara¿eniu na dym tytoniowy, to odró¿nienie palaczy biernych od czynnych tylko na tej podstawie mo¿e byæ trudne. Wall i wsp., powo³uj¹c siê na wyniki
badañ podkreœlaj¹, ¿e nie ma biochemicznego testu, który
móg³by w doskona³y sposób pomóc odró¿niæ niepal¹cych,
biernych palaczy i aktywnych palaczy (12). Jako jedn¹ z przyczyn wymienia siê m. in. zmiennoœæ miêdzyosobnicz¹ w
metabolizmie nikotyny. Niektórzy badacze, celem odró¿nienia biernych palaczy od czynnych palaczy, opieraj¹ siê na
wartoœci wskaŸnika kotyniny do kreatyniny. Riboli zaproponowa³ jako cutt-of point poziom CCR w moczu równy 150
ng/mg (35).
U 18 (8,9%) badanych przez nas ch³opców stwierdzono
wysokie stê¿enia kotyniny w moczu, z wartoœci¹ wskaŸnika
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CCR powy¿ej 150 ng kotyniny/mg kreatyniny. Stê¿enie kotyniny w moczu oraz wartoœæ wskaŸnika CCR by³a u nich
znacznie wiêksza, ni¿ u pozosta³ych dzieci z obecnoœci¹
kotyniny w moczu. Przemawiaæ to mo¿e za bardziej intensywnym, ni¿ podane w ankietach, nara¿eniem na dym tytoniowy w œrodowisku domowym, b¹dŸ aktywnym paleniem
papierosów przez ch³opców. Analizuj¹c informacje zawarte
w ankietach, w grupie tej stwierdzono wiêksze nara¿enie na
dzia³anie dymu tytoniowego ze strony rodziców. Istotnie
wy¿szy by³ odsetek pal¹cych matek, rodziców pal¹cych w
obecnoœci dziecka oraz obydwojga rodziców palaczy. Czy
wymienione czynniki mia³y wp³yw na tak wysokie stê¿enie
kotyniny w moczu ich dzieci, pozostaje kwesti¹ otwart¹. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e w dniach poprzedzaj¹cych badanie,
sami ch³opcy próbowali palenia papierosów.
Po wy³¹czeniu z analizy grupy 18 ch³opców z wysokimi
stê¿eniami kotyniny, u pozosta³ych ch³opców stwierdzono
dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem kotyniny w moczu
a iloœci¹ papierosów wypalonych w trakcie weekendu przez
rodziców oraz czasem spêdzonym przez ch³opców w œrodowisku osób pal¹cych. Podobne wyniki uzyskali inni badacze. Œwiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e kotynina oznaczana w
moczu jest dobrym biomarkerem bezpoœredniego nara¿enia na dym tytoniowy. Po zaprzestaniu palenia tytoniu i braku ekspozycji œrodowiskowej, poziom kotyniny spada poni¿ej progu wykrywalnoœci w ci¹gu 72-94 godzin.
W organizmie ma³ego dziecka znacz¹cym Ÿród³em kotyniny mo¿e byæ mleko matki. Badania przeprowadzone przez
Mascola i wsp. wykaza³y 10-krotnie wy¿sze stê¿enia kotyniny w moczu u niemowl¹t karmionych piersi¹ przez matki,
aktywne palaczki tytoniu, w stosunku do dzieci karmionych
sztucznie (36).
Oznaczanie kotyniny w p³ynach ustrojowych, niezale¿nie od du¿ej wartoœci takiego badania, ma swoje ograniczenia. Jak uwa¿a Jarvis, jest metod¹ kosztown¹ i wymaga wyszukanego sprzêtu laboratoryjnego (8). Ponadto, mo¿na uzyskaæ wyniki fa³szywie dodatnie poprzez zwiêkszone spo¿ycie niektórych produktów ¿ywnoœciowych takich jak: herbata, ziemniaki, pomidory, zielony pieprz, papryka, nasiona
roœlin. Zw³aszcza herbatê zidentyfikowano jako bogate Ÿród³o nikotyny zawartej w po¿ywieniu cz³owieka (5, 37, 38).
Stê¿enie kotyniny w p³ynach ustrojowych nie zawsze jest
bezpoœrednim wyk³adnikiem iloœci nikotyny wch³oniêtej przez
organizm. W du¿ej mierze zale¿y tak¿e od miêdzyosobniczej
zmiennoœci w metabolizmie nikotyny (12, 39). U cz³owieka
zachodzi on pod wp³ywem nieswoistych monooksygenaz,
w sk³ad których wchodz¹ cytochromy P450, a zw³aszcza frakcje 2A6, 2B6, 2D6 (40 - 43). Najwiêksz¹ aktywnoœci¹ w stosunku do nikotyny wyró¿nia siê frakcjê 2A6. Wzrost aktywnoœci tego cytochromu, a wiêc poœrednio metabolizmu nikotyny
i powstawania kotyniny, nastêpuje pod wp³ywem wielu czynników np. niektórych leków takich jak fenobarbital czy metyloksantyny. Ponadto na ró¿ne stê¿enie kotyniny przy takiej
samej dawce nikotyny wp³ywa genetycznie uwarunkowana
aktywnoœæ cytochromu P450, szczególnie frakcji 2A6. Osoby, które charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem tego cytochromu, nale¿¹ do tzw. “szybko metabolizuj¹cych” i mog¹
mieæ stê¿enia kotyniny istotnie ró¿ni¹ce siê od stê¿enia obserwowanego u “wolnych metabolizerów” (9).
Wg niektórych autorów metabolizm nikotyny u ludzi
w du¿ej mierze wynika z cech osobniczych palacza, zdolnoœci detoksykacyjnych, trybu ¿ycia, diety oraz innych

sk³onnoœci i zachowañ w czasie trwania na³ogu palenia tytoniu (43). Intensywnoœæ przemiany nikotyny zale¿y tak¿e od
wieku, p³ci oraz rasy (44). Pojedyncze publikacje sugeruj¹,
¿e d³ugotrwa³e palenie tytoniu mo¿e wywo³ywaæ zjawisko
tolerancji i nikotyna jest szybciej metabolizowana u czynnych palaczy tytoniu ni¿ u osób niepal¹cych.
W naszej pracy nie rozwa¿aliœmy wp³ywu na stê¿enie
kotyniny w moczu takich czynników jak sposób od¿ywiania
ch³opców czy intensywnoœæ metabolizmu nikotyny. Zgodnie z za³o¿eniami uda³o siê wykazaæ, ¿e wœród uczniów ³ódzkich szkó³ podstawowych nara¿enie na tzw. palenie bierne
jest prawie powszechne. Odnoœnie kotyniny potwierdzono
jej przydatnoœæ jako czu³ego wskaŸnika nara¿enia na wdychanie dymu tytoniowego w œrodowisku oraz wyznacznika
stopnia tego nara¿enia. Dlatego te¿, mimo opisywanych
ograniczeñ, oznaczanie kotyniny w moczu powinno znaleŸæ szersze zastosowanie w badaniach epidemiologicznych
dotycz¹cych “palenia biernego”, zw³aszcza wœród dzieci.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce uwagi koñcowe i wnioski:
1. Jak wynika z ankiet, wœród badanych ch³opców
uczêszczaj¹cych do ³ódzkich szkó³ podstawowych a¿
75,1% by³o nara¿onych na wdychanie dymu tytoniowego
w œrodowisku domowym i w ten sposób zalicza³o siê do tzw.
“palaczy biernych”.
2. Kotyninê w moczu wykryto u 77,1 % badanych
ch³opców, a jej obecnoœæ stwierdzono u ch³opców podaj¹cych w ankietach nara¿enie, jak równie¿ brak nara¿enia na
wdychanie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym.
3. Stê¿enie kotyniny w moczu u ch³opców z rodzin palaczy tytoniu by³y istotnie wy¿sze ni¿ u ch³opców pochodz¹cych
z rodzin niepal¹cych. Zale¿a³o tak¿e od wielu czynników œrodowiskowych, warunków mieszkaniowych, wykszta³cenia rodziców, a przede wszystkim od liczby papierosów wypalanych
przez rodziców w dniach poprzedzaj¹cych badanie moczu.
4. Okaza³o siê, ¿e obecnoœæ kotyniny w moczu jest bardzo czu³ym wskaŸnikiem rozpowszechnienia, i doraŸnie,
wyk³adnikiem stopnia nara¿enia ch³opców na wdychanie
dymu tytoniowego. Pod tym wzglêdem oznaczanie kotyniny stanowi cenne uzupe³nienie badañ ankietowych.
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