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1 Úvod 

Je známou skutečností, prokázanou řadou klinických studií, že hladina některých 

biomarkerů, v tělních tekutinách a tkáních, je významně ovlivněna kouřením či expozicí 

tabákovým kouřem. Proto je u osob sledovaných v rámci různých monitorovacích 

projektů důležité znát jejich životní styl, zvyklosti a návyky. Hodnocení velikosti 

expozice tabákovým kouřem je možno prokazovat několika způsoby. Mezi nejjednodušší 

a zároveň nejvíce vypovídající způsob určení množství expozice tabákovým kouřem je 

analýza hlavního metabolitu nikotinu - kotininu v moči. Kotinin je považován za 

relevantní biomarker aktivního i pasivního kuřáctví a je proto nedílnou součástí řady 

epidemiologických studií i monitorovacích aktivit (např. Hukkanen a kol.  2005; Avila-

Tang  a kol. 2013). 

Analytických metod stanovení kotininu je v literatuře popsána celá řada. Metody se 

liší nejen principem stanovení a instrumentací, ale také detekčními limity. Mezi 

nejcitlivější metody stanovení kotininu v moči patří chromatografické metody spojené  

s hmotnostní detekcí  - plynová chromatografie (GC-MS) a vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC-MS). Nízkých detekčních limitů GC-MS metodiky bylo využito 

v této bakalářské práci zaměřené na detekci kotininu při pasivním kouření. 
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2 Teoretická část 

2.1. Tabákový kouř 

Tabákový kouř je aerosol s vysokou koncentrací tekutých částic, který tvoří základ 

cigaretového dehtu. Kouř, který je aktivně vdechovaný kuřákem, se nazývá hlavní proud 

kouře. Má rozdílné složení od kouře, který vzniká spalováním tabáku mezi jednotlivými 

tahy, tomu říkáme proud vedlejší.  V cigaretovém kouři je v plynném prostředí rozptýleno 

velké množství organických a anorganických látek, především dusík, kyslík, vodík, oxid 

uhličitý, oxid uhelnatý a velké množství těkavých a polotěkavých organických látek. 

Jedním z hlavních faktorů ovlivňující množství a složení tabákového kouře je teplota, tu 

ovlivňuje např. délka a tloušťka cigarety, hutnost a složení tabáku, jeho druh a velikost 

tabákových částic.  Během šlukování dosahuje teplota v oharku cigarety 900 °C až 1050 

°C (Mlčoch 2014a). 

Tabákový kouř se skládá z 90% z plynné fáze a zbývajících 10% jsou částečky o 

tak malé velikosti, že je bez problémů vdechneme do plicních sklípků. V zapálené 

cigaretě se vyskytuje směs 5 ti tisíc chemikálií. Z těchto, jsou pro tělo nejvíce škodlivé: 

dehet, nikotin, metan, sirovodík, a kancerogenní látky, kterých bylo v tabákovém kouři 

izolováno 65 (benzpyren, dibenzkarbazol, nitrosamin a radioaktivní polonium), 

vyvolávajících u člověka rakovinu. Mezi látky, které tělu škodí, dále řadíme oxid 

uhelnatý, který vzniká při hoření cigarety (Kozák a kol. 1993). 

Dehet je složka kouře, kterou tvoří tmavá melasovitá hmota, vznikající při 

chladnutí a kondenzaci kouře. Je to rakovinotvorná látka, která je nositelkou chuti a vůně, 

a i když by mohla být eliminována pěstováním speciálních odrůd tabáku a důslednou 

filtrací, výsledkem pro kuřáka by bylo vdechnutí horkého vzduchu bez chuti a vůně. 

Dehet se ukládá v dolních cestách dýchacích a poškozuje jejich schopnost odstraňovat 

nečistoty vdechnuté do plic. Jako následek vzniká kuřácký kašel, který se později může 

rozvinout v chronický zánět průdušek, rozedmu plic a rakovinu. 

Oxid uhelnatý (CO) vzniká jako důsledek nedokonalého spalování tabáku při 

kouření. Je obsažen v kouři a při vdechnutí do plic se CO velmi snadno naváže na 

hemoglobin v červených krvinkách, čímž vzniká škodlivý karboxyhemoglobin, který 
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zabraňuje přenosu kyslíku (O2) do buněk a tkání v těle. Z důvodu nedostatečného 

navázání O2, vzniká deficit kyslíku v těle, který vede k trvalému přidušování. Tělo tento 

deficit vyrovnává zrychlenou činností srdce i dýchání. Cigaretový kouř obsahuje 

přibližně 65 látek, které můžeme označit jako lidské karcinogeny (kadmium, hliník, 

olovo, DDT, nikl, radioaktivní polonium 210, benz-a-pyren, benzen, čpavek, 

dibenzantracen, dále močovinu, arzén, dioxiny, formaldehyd, naftalen, kyanid, atd.) 

Nikotin je jeden z nejtoxičtějších jedů. Ovlivňuje především funkce mozku a srdce. 

Jeho vlivem se stahují cévy, čímž tkáně a svaly nedostávají potřebné živiny a kyslík. 

Smrtelná dávka čistého nikotinu je 60 mg. V menších koncentracích působí jako 

stimulans, zvyšuje krevní tlak a srdeční tep. 

V cigaretě je dále asi 700 aditiv, které slouží například k lepšímu vstřebávání 

nikotinu nebo lepšímu udržení popela na oharku. Jsou to chemické látky, které se do 

cigaret přidávají také proto, aby stejnoměrně hořely a neuhasínaly, v neposlední řadě 

ovlivňují například vinutí cigaretového kouře. Všechny tyto látky se hořením přeměňují 

na jiné substance. Nikotin je účinné, rychle účinkující gangliostimulans. Stimulující jak 

sympatická, tak parasympatická ganglia. Absorpce nikotinu začíná v ústní dutině 

v závislosti na pH kouře. Kyselý kouř cigaret je absorbován převážně plícemi. 

V cigaretách je obsaženo 6-12 mg nikotinu, kuřák zpravidla absorbuje z jedné cigarety 

(asi 0,8g tabáku) v průměru 1 mg nikotinu (0,37-1,56 mg).  Z celkového množství 

inhalovaného nikotinu je absorbováno asi 30%, z toho 90% je absorbováno v plicích. 

Přesto, že pro absorpci je důležité pH kouře, hrají úlohu i jiné okolnosti a to především 

doba kontaktu se sliznicí, hloubka a stupeň inhalace, stupeň závislosti kuřáka, obsah 

nikotinu v tabáku, frekvence jednotlivých tahů (Mlčoch 2014a, Sovinová a kol. 2005). 

2.2. Vliv kouření na zdraví 

Světová zdravotnická organizace v současné době pokládá kouření za 

nejvýznamnější jednotlivý preventabilní faktor závažné chronické nemocnosti a 

předčasné úmrtnosti u člověka, který je však poměrně snadno ovlivnitelný. Kouření 

usmrtí každého druhého kuřáka, ročně zemře na následky kouření téměř 5 milionů lidí, 

v České republice ročně umírá více než 23 tisíc lidí (16 tisíc ve věku do 69 let). Kouření 

přispívá k mnoha nemocem, z nichž některé jsou opět častými příčinami úmrtí. 
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NEMOC     PŘÍSPĚVEK KOUŘENÍ  

rakovina plic a průdušek    85 – 95% 

rakovina v dutině ústní, jícnu   50 – 70% 

chronický zánět průdušek    70% 

plicní rozedma     70% 

rakovina močového měchýře, ledvin  30 – 40% 

rakovina slinivky břišní    30% 

rakovina děložního čípku    30% 

rakovina střev a konečníku    16% 

srdeční infarkt, mozková mrtvice   25% 

 

Kouření nepříznivě ovlivňuje i kožní onemocnění, má vliv na hojení ran, urychluje 

tvorbu vrásek. V dutině ústní je u kuřáků častější parodontóza. Je rizikovým faktorem 

vředové choroby žaludku a dvanácterníku. Urychluje procesy aterosklerózy, nejvíce 

v tepnách končetin, v aortě, ve věnčitých tepnách a v mozkových tepnách. 

Kouření má významný vliv i na reprodukční schopnosti člověka. U kouřících mužů 

jsou častější poruchy erekce spojené s impotencí, poruchy tvorby a zrání spermií spojené 

s neplodností, genetické změny ve spermiích vedoucí k  vrozeným vývojovým vadám, 

které u dětí kuřáků pozorujeme častěji. 

U kouřících žen se také častěji vyskytuje neplodnost, vznik mimoděložních 

těhotenství, poruchy v průběhu těhotenství (krvácení, potraty nebo také předčasné 

porody). Je až zarážející, že až pětina žen v České republice v průběhu těhotenství kouří. 

Ve druhé polovině těhotenství se vyvíjejí receptory v mozku dítěte, které umožňují 

nastartování dýchání. Pokud se zástava dostaví a právě tyto receptory se vlivem kouření 

nevyvinou plnohodnotně, je větší nebezpečí vzniku syndromu náhlého úmrtí 

novorozenců.  

 Kouření negativně ovlivňuje také délku doby kojení. Kouření gravidních žen může 
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způsobit vážné poškození plodu, děti kuřaček častěji trpí nižší porodní váhou, růstovým 

opoždění, poruchou nervového systému a častěji se u nich vyskytují chronická respirační 

onemocnění (Sovinová a kol. 2005, Odborná zpráva SZÚ 2005).  

2.3. Závislost na tabáku 

Kuřák si závislost na tabáku pěstuje několikrát denně po mnoho let, kouření je pro 

něho naučené chování. Závislosti, můžeme rozdělit do dvou skupin, což popsal např. 

Mlčoch (Mlčoch 2014a). 

Psychosociální závislost na tabáku nesouvisí s chemickým složením cigaret, je to 

především potřeba v určité situaci nebo společnosti mít v ruce cigaretu, pozorovat ladně 

vinoucí se kouř apod. Kuřák má s cigaretou spojeno například posezení u kávy. Je to 

závislost na cigaretě jako takové.  

Fyzická závislost na nikotinu se objeví u většiny kuřáků asi v 85% případů. 

Snadnost jejího vzniku je dána stavbou receptorů v mozku. Jedná se o závislost na droze- 

nikotinu. Proto je obtížné se jí zbavit. Nikotin je vysoce návyková psychoaktivní klasická 

droga podobná, heroinu, kokainu, amfetaminu či jiným drogám. Abstinenční příznaky se 

objevují většinou po několika hodinách a jsou to nejčastěji: nervozita, neschopnost 

soustředění, podrážděnost, frustrace, zlost, špatná nálada, deprese, zvýšená chuť k jídlu, 

zácpa, nespavost apod. 

Velikost závislosti se dá i otestovat pomocí Fagerströmova testu nikotinové 

závislosti, ve kterém je kuřák dotazován například: jak dlouho po probuzení si zapálí svou 

první cigaretu. 

2.4. Pasivní kouření 

Riziku zdravotního poškození vlivem tabákového kouře jsou vystaveni i ti, kteří 

kouř vdechují nedobrovolně- pasivní kuřáci, nebo se také užívá označení druhotní kuřáci. 

Škodlivé účinky pasivního kouření jsou stále ve veřejnosti podceňovány. Pasivní kouření 

způsobuje v zásadě stejná onemocnění jako kouření aktivní, jen v menší míře. Celkově 

na důsledky pasivního kouření umírají v ČR přibližně dva tisíce osob ročně (Mlčoch 

2014b).  
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Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce 

cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem. Ve vzduchu 

znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 5000 látek, které vznikají 

během procesu hoření. Odhady ale hovoří o tom, že skutečný počet látek obsažených 

v cigaretovém kouři může být až  10x až 20x vyšší tedy více než 100 000 látek (Sovinová 

a kol. 2005). 

2.4.1. Výskyt onemocnění u pasivních kuřáků 

Rakovina plic- riziko výskytu stoupá u pasivních kuřáků v průměru o 20% 

Rakovina nosních dutin- se vyskytuje 3krát častěji. 

Infekce dýchacích cest- expozice tabákovým kouřem zvyšuje výskyt infekci na 

dvojnásobek. 

Riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí vystavených zakouřenému 

prostředí. Pasivní kouření zvyšuje riziko mozkových cévních příhod až o 80%. Vlivem 

pasivního kouření gravidních žen se zvyšuje riziko samovolného potratu o 50%. 

Vliv pasivního kouření na děti v rodinách kuřáků se projevuje především výskytem 

akutních respiračních onemocnění (bronchitida, pneumonie, infekce horních a dolních 

dýchacích cest,…), akutních a chronických zánětů středouší (komplikací těchto 

onemocnění může být v krajních případech poškození až ztráta sluchu), snížením plicních 

funkcí, snížením imunity, respiračními symptomy jako jsou: kašel, vykašlávání hlenu, 

sípavý hlas (Odborná zpráva SZÚ 2005). 

 

2.5. Nikotin 

Nikotin (struktura viz obrázek 1) je rostlinný námelový alkaloid obsažený 

především v tabáku. Jedná se o silně toxickou bezbarvou látku, která má na člověka 

stimulační a uvolňující účinky. Jeho fyzikálně chemické vlastnosti jsou popsány v tabulce 

1. 
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Tab.1 Fyzikálně – chemické vlastnosti nikotinu 

Parametr Hodnota/vlastnost 

Sumární vzorec C10H14N2 

Molekulový vzorec C5H4NC4H7NCH3 

Molekulová hmotnost 162,234 

Bod varu 247 °C 

Bod tání -80 °C 

Bod vzplanutí 95 °C 

Rozpustnost – voda Mísitelný 

Rozpustnost –  95% ethanol velmi rozpustný 

Rozpustnost –  Chloroform velmi rozpustný 

Rozpustnost –  Ether velmi rozpustný 

Fyzikální stav, vzhled 

bezbarvá až žlutá, olejová, 

hygroskopická kapalina 

s charakteristickým zápachem, 

po expozici ve vzduchu hnědne 

 

Obr.1 Vzorec nikotinu (SigmaAldrich.com) 

2.6. Kotinin 

Lidské tělo se nikotinu zbavuje několika způsoby, až 90% je pomocí enzymů 

přeměněno na kotinin. Kotinin je polárnější než nikotin, protože má ve své struktuře 

přítomnou karbonylovou skupinu. Nikotin je v porovnání s kotininen těkavější a lépe 

rozpustný v tucích a je nejvýznamnějším metabolitem nikotinu, který může být využit 

jako ukazatel kouření, jak aktivního tak pasivního. Kotinin je před nikotinem 

v diagnostice upřednostňován především pro jeho podstatně delší biologický poločas 
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rozpadu. Poločas rozpadu kotininu je 15 až 20 hodin, zatím co poločas rozpadu nikotinu 

se pohybuje pouze mezi 1 až 3 hodinami (Benowitz a Jacob 1994). Kotinin  je možné 

nalézt u všech kuřáků v moči, krvi i slinách. Protože je kotinin z těla vylučován velice 

pomalu je možné zjistit až po 30 dnech zda člověk kouřil či nikoliv. Fyzikálně chemické 

vlastnosti kotininu jsou uvedeny v tabulce 2, chemická struktura na obrázku 2. 

Tab.2  Fyzikálně – chemické vlastnosti kotininu 

Parametr Hodnota/vlastnost 

Sumární vzorec C10H12N2O 

Molekulová hmotnost 176,22 

Bod varu 250 °C 

Bod tání 40-42 °C 

Bod vzplanutí  110 °C 

Fyzikální stav, vzhled jemně krystalická, mírně žlutá, tuhá látka 

 

Obr.2 Vzorec kotininu (Sigma Aldrich.com )  

 

2.6.1. Metabolismus kotininu 

Nikotin je z většiny metabolicky přeměňován v játrech, hlavním metabolitem je 

kotinin, na který je přeměňováno až 80% nikotinu (viz obrázek 3). Farmakokinetika 

nikotinu inhalovaného ze vzduchu je podobná jako po intravenózní aplikaci. Zatím co u 

nikotinu je poločas vylučování 2-3 hod, u kotininu je to 14-17 hod. Právě díky delšímu 

poločasu je hladina kotininu i při přerušovaném příjmu nikotinu relativně stabilní 

(Patočka 2008).  
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V metabolismu nikotinu na kotinin jsou velké individuální rozdíly. Množství 

nikotinu, které se na kotinin přemění, kolísá mezi 60-92% (Benowitz a Jacob 1994, 

Hukkanen a kol. 2005). 

Biotransformační proces nikotinu se skládá ze dvou fází: 

I. fáze biotransformace xenobiotika (syntetická – oxidace, redukce, hydrolýza) 

II. fáze biotransformace xenobiotika (konjugační) 

- konjugace s kyselinou glukuronovou 

- konjugace acylační 

- konjugace sulfátová 

- konjugace založená na tvorbě derivátu kyseliny merkapturové 

- konjugace methylační 

Obr. 3 Hlavní metabolická dráha nikotinu  (Hukkanen et al 2005) 

2.7. Metody stanovení kotininu 

Pro kvantifikaci obsahu nikotinu, kotininu v různém biologickém materiálu je 

možné použít různé instrumentální analytické metody, které se mohou lišit ve své 

selektivitě, citlivosti, v mezích detekce (LOD, z ang. limit of detection) a také časové, 

přístrojové a/nebo  finanční náročnosti. 

 Nejčastěji používaným ukazatelem pro stanovení kuřáckého návyku a expozici 

tabákovému kouři je stanovení kotininu v různých tělních tekutinách, sekretech a 

exkretech – v krvi, moči, slinách, folikulární tekutině, vlasech, semeni, mateřském mléce 

apod. (Odborná zpráva SZÚ 2005) 

Kotinin bývá stanovován pro kvantifikaci výše příjmu nikotinu jak aktivním, tak i 
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pasivním kuřákem z následujících důvodů: 

 je specifický pro tabák 

 je majoritním metabolitem nikotinu, odráží expozici nikotinu 

 jeho exkrece je méně ovlivňována pH moči ve srovnání s nikotinem 

 je snadno měřitelný v krvi, moči, slinách 

 dosahuje detekovatelných koncentračních hladin v tělních tekutinách i při 

nízkých koncentracích 

 jeho koncentrace nejsou příliš ovlivněny vedlejšími faktory (dieta, životní 

prostředí…) 

 průměrný biologický poločas rozpadu v krvi (16-20h) je v porovnání 

s jinými metabolity (nikotin t ½  2-3h) dostatečně dlouhý 

Mezi hlavní tradiční metody stanovení kotininu patří kolorimetrie 

(spektrofotometrie ve viditelné oblasti). Dnes je tato méně citlivá metoda nahazována 

metodami chromatografickými především pak metodou plynové a kapalinové 

chromatografie (shrnuto např. v Davis a Curvar 1999) a metodami imunologickými. Mezi 

imunologické metody stanovení kotininu patří např.  radiouminologická  RIA (Benkirane 

a kol. 1991) či ELISA (Benkirane a kol. 1991, Bjercke a kol., 1996). Metodou nejvíce 

zastoupenou v současné literatuře je metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

s hmotnostní detekcí (HPLC/MS). 

2.7.1. Kolorimetrické stanovení kotininu 

Kolorimetrické metody stanovení kotininu jsou založeny na modifikacích 

Koenigovy reakce. Tato reakce je specifická pro všechny sloučeniny obsahující ve své 

struktuře pyridinový heterocyklus a byla prvně popsána W. Koenigem v roce 1904 

(Koenig 1904). Detekce ve viditelné oblasti spektra je založena na tvorbě barevných 

produktů na základě reakce s chlorkyanem (CNCl) a primárním aminem pyridinu. Při 

reakci dochází k otevření pyridinového kruhu kotininu reakcí s chlorkyanem za tvorby 

příslušného glukakonaldehydu, který reaguje s barbiturovou kyselinou za tvorby 

oranžově zbarveného komplexu. Vzhledem k faktu, že kotinin není jediným metabolitem 

nikotinu s pyridinovým jádrem, jsou výsledky výše uvedené reakce sumou všech 

strukturně podobných metabolitů nikotinu. 
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Mezi hlavní výhody metody patří nenáročnost přístrojového vybavení, jelikož se 

měření provádí na spektrofotometru ve viditelné oblasti. Oproti jiným analytickým 

metodám (kapalinová a plynová chromatografie, imunologické metody) se jedná o 

levnou, poměrně jednoduchou metodu umožňující stanovení většího počtu vzorků za den 

cca 80-100 ks. Detekční limit se u této metody pohybuje okolo hodnoty 430g/l. LOD se 

stanovuje jako 3x směrodatná odchylka stanovení slepého pokusu (Zítková 2006). 

Metoda byla v minulosti hojně využívána v rutinní diagnostice kuřáků (shrnuto v Dhar 

2004). Vzhledem k nižší citlivosti a především nižší selektivnosti metody (např. léčiva 

obsahující pyridinový strukturní motiv mohou falešně pozitivně zvyšovat výsledek testu) 

jsou pro stanovení kotininu více používané specifické chromatografické či imunologické 

metody.  

2.7.2. Chromatografické metody 

Chromatografické metody umožňují separaci látek na základě jejich rozdílné 

distribuce mezi dvě fáze mobilní a stacionární. U kapalinové chromatografie jde o 

rozdělování látek mezi mobilní fázi, tvořenou kapalinou a stacionární fázi tvořenou 

sorbentem v chromatografické koloně. Dle uspořádání lze dělit HPLC na reverzní a 

normální mód, přičemž pro stanovení biologických metabolitů je využíváno především 

reverzního uspořádání. V případě plynové chromatografie jsou analyty distribuovány 

mezi nosným plynem a stacionární fází nanesenou na stěnách kapilární kolony.  

Po průchodu analytickou kolonou separované látky vstupují do detektoru. V 

případě hmotnostního detektoru jsou analyty ionizovány (proudem elektronů (EI) u GC, 

popřípadě měkkými ionizačními technikami u HPLC) a následně detekovány 

hmotnostními analyzátory v MS (GC, HPLC), MS/MS )GC, HPLC) či MSn (HPLC) 

módu.  

U EI ionizace, která je v podstatě výhradně spojená s GC instrumentací, dochází 

velmi často k fragmentaci analytů na menší charakteristické produktové ionty. Urychlené 

ionty jsou pak rozděleny v elektromagnetickém poli na základě různých hmotností a 

velikosti náboje (m/z). Záznam molekulárních a fragmentovaných iontů je 

charakteristický pro danou látku a je možné jednotlivé záznamy srovnat s rozsáhlými 

databázemi (např. NIST Library, NIH Mass Library). Charakteristické spektrum kotininu 
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z NIST knihovny je uvedeno na obrázku 4. Pro zvýšení citlivosti kvantitativní analýzy je 

možno použít sběr pouze charakteristických iontů dané látky tzv. SIM – selected ion 

monitoring (Štulík a kol. 2005). 

 

Obr. 4 Hmotnostní spektrum kotininu (NIST Library) 

2.7.2.1 Stanovení kotininu GC-MS (plynová chromatografie 

s hmotnostní detekcí)  

Vzhledem k faktu, že GC-MS instrumentace je dnes běžným vybavením většiny 

laboratoří je chromatografické stanovení kotininu prostřednictvím GC-MS vhodnou 

volbou při nedostatku jiné instrumentace (např. LC/MS), ale i z hlediska vyšší robustnosti 

GC-MS metod oproti jiným chromatografickým metodám a nízkým detekčním limitům, 

které se pohybují v závislosti na typu použitého hmotnostního analyzátoru pro analýzu 

kotininu pohybují okolo 10 ng/ml (Jacob a kol. 1991) pro MS mód a okolo 0,5 ng/l pro 

MS/MS mód (Jacob a kol. 2008). V literatuře jsou popsány metody analýzy kotininu také 

pro plynovou chromatografii ve spojení s méně obvyklými detektory jako je 

např. dusíkovo-fosforový detektor (Feyerabend a Russel 1990) či detektor termální 

energie (Churcha kol. 2010). 

Analýze kotininu z biologických matric prostřednictvím GC-MS musí předcházet 

úprava vzorku, která většinou zahrnuje jeho extrakci z biologické matrice (Davis a Curvar 

1999; Angerer a Schaller 2003, Avila-Tang a kol. 2013). Nejběžněji používaná  

purifikační metoda je založena na principu extrakce alkalického roztoku moče do 

dichlormethanu a následným převedením vzorku do toluenu (Angerer a Schaller 2003). 
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2.7.2.2 Stanovení kotininu HPLC-MS (vysokoúčinná chromatografie 

s hmotnostní detekcí)  

Použití reverzního módu HPLC s hmotnostní detekcí či v uspořádání s tandemovou 

hmotnostní detekcí HPLC-MS/MS je vhodnou technikou pro monitorování markerů 

kouření a to především s ohledem na možnost detekovat celou řadu metabolitů nikotinu 

a/nebo kotininu (shrnuto v Avila-Tang a kol. 2013). Nikotin je ze 70-80 % přeměněn 

v těle lidí na kotinin (Benowitz a Jacob 1994) a pro rutinní analýzy je jeho stanovení 

postačující, avšak pro vědecké studie detailního metabolismu nikotinu je důležité 

používat nástroje umožňující detekci i dalších, velice často fyzikálně a chemicky 

odlišných metabolitů a meziproduktů. Mezi další metabolity identifikované společně 

s kotininem při HPLC-MS aplikacích patří např. metabolity hydroxykotinin, norkotinin 

či kotinin-N-oxide (McManus a kol. 1990) či glukoronidy nikotinu, hdyroxykotininu a 

kotininu (Piller a kol. 2014).   
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3 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literaturu týkající se pasivního kouření 

se zaměřením na kotinin jako jeden z hlavních markerů expozice aktivního i pasivního 

kouření a prostřednictvím analytické metody zahrnující extrakci a plynovou 

chromatografii otestovat, zda se koncentrace kotininu v moči zvýší u nekuřáků po 

expozici tabákovým kouřem. 
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4  Materiál a metodika  

Práce byla zaměřena na stanovení kotininu v moči u pasivních kuřáků metodou 

stanovení kotininu prostřednictvím GC-MS.  

4.1 Sběr materiálu 

Vzorky moče byly odebrány do sterilních plastových zkumavek se žlutým 

uzávěrem- sloužící pro tyto účely. Do studie bylo zapojeno 16 osob, které byly vystaveny 

expozici tabákovému kouři (v kuřácké restauraci, či v restauraci se zahrádkou). U každé 

z osob se odebíral jeden vzorek před expozicí (ranní vzorek moči), v odpoledních či 

večerních hodinách byly osoby vystaveny expozici průměrně 2-3 hodiny ve středně- či 

méně zakouřeném prostředí. Následující ráno byl proveden druhý odběr. Vzorky byly 

před zpracováním uchovány v lednici (3-5dnů při teplotě 4-8 ºC, v případě delšího 

uchování by bylo nutné vzorky zamrazit). 

4.2. Použité chemikálie  

Cotinine 98% (Sigma), Cotinine-methyl-d3, 99 atom % D (Sigma) byly zakoupeny 

od firmy Sigma. Kyselina chlorovodíková 32% p.a. a toluen p.a byly zakoupeny od firmy 

Merck. Hydroxid sodný p.a.,  Síran sodný bezvodý, p.a. a  dichlormethan p.a byly 

zakoupeny od firmy Lach:ner. Dusík stlačený 200 bar od firmy Linde. 

4.3. Roztoky  

5M roztok NaOH: Navážka 40 g NaOH byla rozpuštěna ve 200 ml odměrné baňce 

destilovanou vodou a doplněna po rysku.  

0,1M roztok HCl: 10 ml 32% HCl bylo odměřeno do 1000 ml odměrné baňky a 

doplněno po rysku.  

Zásobní roztok vnitřního standardu: 10 mg cotininu-d3 bylo odváženo do 100 ml 

odměrné baňky a doplněno po rysku 0,1M roztokem HCl.  

Pracovní roztok vnitřního standardu: 1ml zásobního roztoku vnitřního standardu 

byl odpipetováno do 100 ml odměrné baňky a doplněn po rysku 0,1M roztokem HCl.  
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4.6. Příprava kalibračních roztoků  

Příprava kalibračních vzorků se provádí do moči nekuřáka (blank), která má 

analyticky ověřenou velmi nízkou hladinu biologicky přítomného kotininu. Za tímto 

účelem byly sebrány vzorky moči od 3 nekuřáků. V těchto vzorcích byla stanovena 

hodnota kotininu a vybrána moč s nejnižším obsahem stanovované látky.  

Zásobní roztok kotininu (100 mg/l) byl připraven navážením 10 mg kotininu do 100 

ml odměrné baňky a doplněno po rysku 0,1M roztokem HCl ve vodě. Pracovní roztok 

kotininu (1 mg/l) byl připraven odpovídajícím ředěním roztokem 0,1M HCl ve vodě.  

Kalibrační roztoky byly připraveny do vybrané moči nekuřáka pomocí pracovního 

roztoku kotininu a pracovního roztoku vnitřního standardu podle následujícího schématu 

(Tabulka 3).  

Tab. 3 Příprava kalibrační křivky 

Objem 

moči   

(ml) 

Objem pracovního 

roztoku vnitřního 

standardu (µl) 

Objem 

pracovního 

roztoku kotininu 

(µl) 

Objem          

0,1M HCl                

(ml) 

Koncentrace 

(µg/l) 

2 100 0 1,400 0 

2 100 2 1,398 1 

2 100 4 1,396 2 

2 100 10 1,390 5 

2 100 20 1,380 10 

2 100 50 1,350 25 

2 100 100 1,300 50 

 

4.7. Příprava vzorků  

Příprava vzorků byla modifikována dle postupu autora Angerera (Angerer a 

Schaller 2003, SOP 9 SZÚ 2013). Vzorky moče byly důkladně promíchány a do 10ml 
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zkumavek bylo odpipetováno 100 µl pracovního roztoku vnitřního standardu, 2 ml moče 

a 1,4 ml 0,1M HCl.  Vše bylo krátce (několik sekund) promícháno na vortexu. Následně 

byly vzorky zalkalizovány 2 ml 5M NaOH, obsah zkumavek byl opět promíchán a 

následně extrahován do 3 ml dichlormethanu po dobu 2 minut. Po přidání dichlormethanu 

je nutno zkumavky velmi pečlivě uzavřít a intenzivně ručně třepat po dobu 2 minut. 

Následně byly zkumavky centrifugovány po dobu 5 minut při maximálních otáčkách (6 

000 ot/min). Vrchní vodná vrstva byla odstraněna a ke spodní organické vrstvě bylo 

přidáno 3 g bezvodého Na2SO4. Zkumavky byly dobře uzavřeny, ručně protřepány a po 

usazení Na2SO4  stočeny v odstředivce po dobu 3 minut při maximálních otáčkách (6 000 

ot/min). Supernatant byl odebrán pipetou do 4ml skleněných vialek a ihned byly přidány 

2 ml dichlormethanu na opakovanou extrakci. Druhá extrakce probíhá shodně. Následně 

se oba extrakty se spojí, dichlormethan se odpaří proudem dusíku a vysušené vzorky se 

rozpustí ve100 µl toluenu. Takto připravené vzorky byly analyzovány GC-MS metodou. 

4.8. Chromatografická analýza vzorků  

Vzorky byly analyzovány na plynovém chromatografu Agilent 7890A s 

hmotnostním detektorem Agilent 5975C a vyhodnocovacím programem ChemStation 

F01.01.2314. Analyty byly separovány na koloně DB-5MS (délka 30 m, vnitřní průměr 

0,25 mm, tloušťka stacionární fáze 0,25 µm). Dávkován byl 1 µl vzorku, teplota injektoru 

byla 250 °C v splitless modu. Nosným plynem bylo He s průtokem 1,5 ml min−1. Teplotní 

program začal isotermálně při teplotě 95 °C, následně teplota stoupala lineárně do 110 °C 

(5 °C min−1), poté do 280 °C (20 °C min−1) a tato teplota byla udržována 3 minuty. 

K detekci byla používána elektronová ionizace (70 eV). V módu SIM byly měřeny 

celkové charakteristické ionty 98, 101 m/z v časovém okně od 10 do 15,5 minuty. Analyty 

byly identifikovány na základě porovnání retenčních časů s příslušnými standardy. 

Kalibrační křivky byly sestrojeny z šesti bodů v koncentračním rozsahu 1–50 µg l-1. Pro 

sestrojení kalibračních křivky a výpočet koncentrace analytu byly použity molekulární 

ionty kotininu a vnitřního standardu (kotininu-d3) – m/z 98/101. 

4.10. Vyhodnocení naměřených dat  

V naměřených chromatogramech byly odečteny plochy píků při vybraných iontech 

98 a 101 (molekulární ionty kotininu a kotininu-d3). Kalibrační křivka byla sestrojena v 

programu EXCEL (křivka závislosti poměru ploch píků kotininu ku vnitřnímu standardu 
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na koncentraci kotininu (µg/l). Pomocí rovnice pro lineární regresní křivku byly 

vypočítány koncentrace kotininu ve vzorku. Pokud koncentrace kotininu přesáhla 

hodnotu nejvyššího bodu kalibrace (50 µg/l), vzorek moče byl naředěn 10x, znovu 

zpracován a změřen. 

Statistické zpracování bylo provedeno v programu EXCEL za použití Studentova 

t-testu. 
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5 Výsledky  

Chromatografický záznam z GC-MS analýzy blanku a analýzy prostředního bodu 

kalibrační křivky při vybraném iontu m/z 98 jsou uvedeny na obrázku 5 a 6.  

 

Obr 5. Chromatogram kalibračního bodu K 0 v SIM modu (Selected Ion Monitoring) 

pro fragmentační iont kotininu m/z 98 

 

Obr 6. Chromatogram kalibračního bodu K 10 v SIM modu (Selected Ion Monitoring) 

pro fragmentační iont kotininu m/z 98 

 

Výsledky naměřených hodnot kotininu u osob vystavených pasivnímu kouření 

odečtené z GC-MS a vypočítané na základě kalibrační křivky (viz obrázek 7) byly pro 

statistickou výpovědnost zpracovány t-testem. Byl zvolen oboustranný párový na hladině 

významnosti 95 %. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 4, parametry a výsledky t-

testu v tabulce 5, naměřené hodnoty kotininu u sledovaných subjektů jsou uvedeny 

v příloze 1. 
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Obr. 7 Grafické znázornění kalibrační křivky kotininu (Excel 2010) 

 

Tab. 4 Shrnutí výsledků koncentrací kotininu 

Sledovaná osoba 
Kotinin před expozicí  

c [µg/l] 

Kotinin po expozici  

c [µg/l] 

Rozdíl  

c [µg/l] 
% 

1 5,552 6,664 1,112 120,0 

2 5,958 9,020 3,061 151,4 

3 4,219 6,603 2,384 156,5 

4 5,333 7,726 2,392 144,9 

5 5,034 6,904 1,870 137,1 

6 5,763 7,538 1,775 130,8 

7 1,243 4,934 3,690 396,8 

8 5,464 6,160 0,696 112,7 

9 5,427 6,440 1,013 118,7 

10 2,399 3,004 0,605 125,2 

11 5,666 7,392 1,725 130,5 

12 3,873 6,844 2,971 176,7 

13 5,845 9,722 3,877 166,3 

14 2,653 9,417 6,763 354,9 

15 2,776 13,898 11,122 500,7 

16 26,025 52,249 26,224 200,8  

 

 

y = 0,0109x + 0,0475
R² = 0,9892
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Tab. 5 Parametry a výsledek použitého t-testu 

Parametr Hodnota 

počet stupňů volnosti N = n - 1 15 

hladina významnosti 95% (p˂0,05˃) 

Výsledek t-testu p=0,025 

Vysvětlení t-testu: hodnoty jsou od sebe signifikantně odlišné na hladině významnosti 95 

% (t-test, p‹0,05) pokud je výsledný vypočítaný parametr p nižší, než je hladina 

významnosti (0,05). 
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6 Diskuse 

Použitá GC-MS metodika umožnila stanovení kotininu u všech sledovaných 

subjektů. Na výše uvedených chromatogramech z GC-MS (viz kapitola 5, obrázek 5 a 6) 

je patrné, že kotinin je dostatečně separovaný od ostatních složek matrice.  

Z výsledků analýzy kotininu (viz kapitola 5, tabulka 4) vyplývá, že u testovaných 

16 jedinců měl pobyt v zakouřeném prostředí (tedy tzv. pasivní kouření) signifikantní (t-

test, p‹0,05) vliv na zvýšenou hladinu kotininu v moči. Hodnota se zvýšila v průměru o 

5,02 (µg/l). Všechny sledované subjekty (nekuřáci) měly před expozicí nenulovou avšak 

nízkou hodnotu kotininu v moči (v rozmezí 1,2-6 µg/l), mimo jednoho subjektu, kde byla 

hodnota kotininu řádově vyšší (26 µg/l). Je pravděpodobné, že v tomto případě se jednalo 

o subjekt, který je častěji vystaven tabákovému kouři (nejspíše pasivně a/nebo aktivně). 

Nenulová hodnota kotininu před expozicí je pravděpodobně dána příjmem nikotinu 

z potravy. Je prokázáno, že např. lilkovité rostliny (zahrnují i běžně konzumované 

brambory) obsahují nikotin. Další vliv může mít i to, zda sledovaná osoba nebyla 

v kontaktu s tabákovým kouřem, např. na zastávce městské hromadné dopravy. Ačkoliv 

nárůst hodnot kotininu by se po expozici mohl jevit jako poměrně malý, dle statistického 

zpracování má pasivní kouření v restauracích či jejich zahrádkách positivní vliv na 

hodnotu kotininu v moči a tudíž s vysokou pravděpodobností negativní vliv na zdraví. Je 

také potřeba vzít v úvahu, že expozice sledovaných subjektů pasivnímu kouření byla 

v této studie poměrně krátkodobá (2-3 hodiny), a přesto vedlo k významnému zvýšení 

markeru kouření.  

Negativní vlivy pasivního kouření na zdraví člověka jsou v současnosti hojně 

diskutované. V odborné literatuře je popsána celá řada negativních účinků pasivního i 

aktivního kouření (z nejnovějších prací např. (Abbott a Winzer-Serhaun 2012; Civljak a 

kol. 2013; Rosen a Noach 2012). Z článků zabývajících se analytickým stanovením 

markerů pasivního kouření je patrné, že podmínky pro vhodný výběr markeru jsou 

následující – snadná detekovatelnost analytu, reprodukovatelnost metod, vypovídající 

charakter markeru jak vzhledem k expozici tak vzhledem k potenciálnímu riziku. Kotinin 

je z hlediska uvedených parametrů vhodným markerem. Jacob a kolegové se ve své starší 

práci (Jacob a kol. 1991) zabývali stanovením kotininu a v následující práci (Jacob a kol. 
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2008) dokumentovali negativní vliv pasivního kouření stanovením dalšího markeru 4-

(methyl)-1-(3-pyridyl)-1-butanonu v moči. Jiné práce se zabývají stanovením kotininu 

včetně dalších metabolitů (např. Piller 2014;  Avila-Tang a kol. 2013). Pro rutinní 

laboratorní analýzu je však stanovení kotininu jako hlavního specifického metabolitu plně 

dostačující.  

Kouření ve veřejných prostorách a restauracích se v poslední době omezuje, což má 

pozitivní vliv na všechny kuřáky (ti tímto omezením velice často vykouří menší množství 

cigaret) i nekuřáky (kteří, nejsou vystaveni kontaktu s cigaretovým kouřem). 

Běžné hladiny kotininu v moči:  Nekuřáci  1-10 µg/l 

Pasivní kuřáci  10-25 µg/l 

Kuřáci   500- 1700 µg/l 
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7 Závěr 

Tato práce dokládá negativní vliv pasivního kouření na koncentraci hlavního 

markeru pasivního kouření – kotininu. Zvolenou metodikou extrakce s následnou 

analýzou prostřednictvím GC-MS bylo ve vzorku moči 16 ti subjektů (nekuřáků) 

vystavených pasivnímu kouření zjištěno, že hodnoty kotininu v moči se po expozici- tedy 

po pobytu v zakouřeném prostředí významně zvýšily. Je patrné, že i nekuřáci aktivně či 

pasivně vdechující cigaretový kouř zatěžují svůj organismus jeho škodlivými účinky.  
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8 Seznam zkratek 

A    absorbance 

c    koncentrace látky ve vzorku 

CNCl   chlorkyanid 

CO   oxid uhelnatý  

CO2   oxid uhličitý  

CYP   cytochrom 

DDT   dichlordifenyltrichloretan 

EI   ionizace proudem elektronů (z angl. electron impact ionization) 

GC-MS  plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

HCl   kyselina chlorovodíková 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LC-MS  kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí 

LOD    detekční limit (z ang. limit of detection) 

Med   medián 

MS   hmotnostní spektrometrie (z ang. mass spectrometry) 

MSn    n-násobná fragmentace v hmotnostní spektrometrii 

MS/MS   tandemová hmotnostní spektrometrie 

NaOH   hydroxid sodný 

Na2SO4     síran sodný 

O2   kyslík 

PVC   polyvinylchlorid  

RIA   radioimunologická metoda  

RT   retenční čas 

SD   směrodatná odchylka  

SIM   monitorování vybraného iontu (z ang. selected ion monitoring)  

t ½   poločas rozpadu 

UV/VIS  ultrafialová a viditelná oblast 

X   průměr 
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10 Příloha: Tabulka naměřených hodnot 

Název vzorku 
Kotinin (98) 

RT=11.46  

Kotinin d3 (101) 

RT=11.45  

 Poměr ploch píků 

m/z  98/101 
c [ug/l] 

K 0a 25692 628009 0,041 0 

K 0b 26440 647877 0,041 0 

K 1 27913 564684 0,049 1 

K 2 39397 538761 0,073 2 

K 5 62185 494222 0,126 5 

K 10 74514 568651 0,131 10 

K 25 258079 726442 0,355 25 

K 50 432040 746420 0,579 50 

Vz 1 50995 858353 0,059 5,552 

Vz 2 52116 730856 0,071 6,664 

Vz 3 59874 939159 0,064 5,958 

Vz 4 96699 1001955 0,097 9,020 

Vz 5 39976 885604 0,045 4,219 

Vz 6 64501 912925 0,071 6,603 

Vz 7 53961 945580 0,057 5,333 

Vz 8 77743 940446 0,083 7,726 

Vz 9 38844 721151 0,054 5,034 

Vz 10 72042 975283 0,074 6,904 

Vz 11 55824 905336 0,062 5,763 

Vz 12 74901 928641 0,081 7,538 

Vz 13 11566 869273 0,013 1,243 

Vz 14 47572 901163 0,053 4,934 

Vz 15 33871 579297 0,058 5,464 

Vz 16 50812 770871 0,066 6,160 

Vz 17 42960 739776 0,058 5,427 

Vz 18 48034 825237 0,058 5,440 

Vz 19 17374 676835 0,026 2,399 

Vz 20 18571 577737 0,032 3,004 

Vz 21 49983 824404 0,061 5,666 

Vz 22 64278 812709 0,079 7,392 

Vz 23 37392 902321 0,041 3,873 

Vz 24 65900 899861 0,073 6,844 

Vz 25 45849 733138 0,063 5,845 

Vz 26 86965 835995 0,104 9,722 

Vz 27 16115 567631 0,028 2,653 

Vz 28 76910 763310 0,101 9,417 

Vz 29 19203 646508 0,030 2,776 

Vz 30 127482 857251 0,149 13,898 

Vz 31 241391 866862 0,278 26,025 

Vz 32 534809 802034 0,666 57,249 

 


