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Streszczenie
Wstęp: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do grupy związków chemicznych odpowiedzialnych za za-
nieczyszczenie środowiska. Istotnym źródłem WWA jest palenie tytoniu oraz bierna ekspozycja na dym tytoniowy. Celem badania 
była ocena ekspozycji kobiet ciężarnych na WWA wynikającej z palenia papierosów. Materiał i metody: Badaniem objęto 189 kobiet 
ciężarnych mieszkających w województwie łódzkim. Ocena statusu palenia papierosów przeprowadzona została za pomocą pomiaru 
stężenia kotyniny w ślinie metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas. Za niepalące uznano kobiety, u których 
stężenie kotyniny w ślinie wynosiło poniżej 10 ng/ml. Markerem narażenia na WWA był 1-hydroksypiren (1-HP) w moczu bada-
nych kobiet oznaczony metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Wyniki i wnioski: W grupie kobiet niepalących średnie 
stężenie 1-HP w moczu wynosiło 0,6 µg/g kreatyniny (śr. geometryczna: 0,4 µg/g kreatyniny), natomiast dla palących — 1,35 µg/g 
kreatyniny (śr. geometryczna: 0,84 µg/g kreatyniny). Wśród kobiet, u których stężenie kotyniny w ślinie wynosiło powyżej 10 ng/ml, 
średnie stężenie biomarkera narażenia na WWA było ponad dwukrotnie wyższe niż w grupie kobiet niepalących, po uwzględnieniu 
dnia pobrania próbki moczu (iloraz średnich geometrycznych: 2,3; 95% CI: 1,7–3,0). Odnotowano istotne statystycznie (p = 0,02) 
zmiany stężenia 1-HP w moczu w zależności od dnia, w którym był pobierany materiał biologiczny, co może wskazywać na znaczny 
wpływ innego środowiskowego źródła WWA. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono zwiększone narażenie na WWA kobiet pa-
lących papierosy w porównaniu z niepalącymi. Palenie papierosów nie jest jedynym źródłem narażenia kobiet ciężarnych na WWA. 
Med. Pr. 2009;60(2):103–108
Słowa kluczowe: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, palenie papierosów, ciąża

Abstract
Background: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds that are formed as a result of incomplete combustion of orga-
nic matter. The most common sources of PAHs are cigarette smoke, coal-fired utilities, steel plants, coke-oven plants, graphite electrode 
manufacturing plant, Söderberg aluminum electrolysis plant, vehicle exhaust, wood-burning ovens and fireplaces, and charcoal-grilled 
and smoked food. The aim of the study was to assess the exposure of smoking pregnant women to PAHs. Material and Methods: The 
study population consisted of 189 pregnant women from the Łódź voivodeship (province). Smoking status was assessed based on 
saliva cotinine level analyzed by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The cutoff point 10 ng/ml was 
adopted for saliva cotinine level. 1-hydroxypyrene (1-HP) concentration in urine sample was chosen as the biomarker of exposure to 
PAHs. Results and Conclusions: The mean concentration of 1-HP in urine of nonsmoking woman was 0.60 µg/g creatinine, whereas in 
smoking one 1.35 µg/g creatinine. Among the women with saliva cotinine level higher than 10 ng/ml, the mean concentration of 1-HP 
in urine was over twofold higher than that in women with cotinine level lower than 10 ng/ml after adjustment for the day of urine ample 
collection (ratio of geometric mean 2.3; 95% CI 1.7–3.0). The study confirmed a higher risk of exposure to PAHs in the group of women 
who smoke cigarettes during pregnancy as compared to nonsmoking women. It should be stressed that cigarette smoking is not the 
only source of exposure to PAHs. Med Pr 2009;60(2):103–108
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* Praca wykonana w ramach projektu badawczego „Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce — wieloośrodkowe, prospektywne 
badania kohortowe” (PBZ-MEiN-8/2/2006) zadania badawcze 1.3.1.1. Pierwsza w Polsce kohorta kobiet w ciąży — projekt i organizacja ba-
dania” oraz 2.1.1. „Poziom ekspozycji na wybrane środowiskowe czynniki szkodliwe zwiazane z ruchem komunikacyjnym w pięciu regionach 
polski, ze szczególnym uwzglednieniem ekspozycji kobiet w ciąży”.
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WSTĘP

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 
należą do grupy związków chemicznych odpowiedzial-
nych za zanieczyszczenie środowiska. Ich źródłem są 
procesy spalania paliw, ogrzewanie mieszkań, przygo-
towanie żywności, przemysłowe procesy spalania (pro-
dukcja koksu, aluminium, przeróbka smoły węglowej) 
oraz czynniki naturalne, takie jak wybuchy wulkanów 
czy wielkie pożary lasów. Istotne narażenie na WWA 
jest związane również z paleniem tytoniu oraz bierną 
ekspozycją na dym tytoniowy.

Za przydatny do oceny zawodowego i środowisko-
wego narażenia na WWA uważa się jeden z metabolitów 
pirenu — 1-hydroksypiren (1-HP) (1,2). Wartości me-
dialne stężeń 1-HP w moczu osób nienarażonych zawo-
dowo na WWA i niepalących wynoszą poniżej 1 µg/g 
kreatyniny (1). Palenie tytoniu powoduje średnio oko-
ło dwukrotny wzrost stężeń omawianego metabolitu. 
Dla przykładu w badaniu Van Rooij i wsp. (3) zakres 
stężeń 1-HP w moczu osób palących wynosił 0,1–
0,8 µmol/mol, natomiast w przypadku osób niepalą-
cych — 0,04–0,3 µmol/mol, a w analizie Scherer i wsp. 
(4) odpowiednio: 0,1–1,2 µmol/mol i 0,1–0,5 µmol/mol. 
Dodatkowe dane wskazują ponadto, że stężenie WWA 
w domach osób palących jest 1,5–4 razy wyższe niż 
w domach niepalących (5).

Badania epidemiologiczne wskazują na występowa-
nie zależności między ekspozycją kobiet ciężarnych na 
WWA a negatywnym wynikiem ciąży. W badaniu prze-
prowadzonym przez Dejmek i wsp. odnotowano istot-
ne statystycznie zwiększone ryzyko zahamowania we-
wnątrzmacicznego wzrostu płodu (intrauterine growth 
restriction — IUGR) w przypadku ekspozycji na średnie 
(15–30 ng/m3) i wysokie (≥ 30 ng/m3) stężenia WWA 
(6). W badaniu przeprowadzonym w Krakowie stwier-
dzono, że dzieci, u których oznaczono wysoki poziom 
adduktów DNA-WWA, miały statystycznie istotnie ob-
niżone: masę urodzeniową, długość ciała oraz obwód 
główki (7).

Mechanizm biologiczny, który może prowadzić to 
zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu 
u dzieci kobiet narażonych na pyłowe zanieczyszcze-
nia powietrza nie został dotychczas wyjaśniony. Przy-
puszcza się, że WWA są absorbowane na cząstkach pyłu 
i poprzez układ oddechowy dostają się do organizmu 
matki, gdzie mogą wywoływać działanie genotoksyczne 
i embriotoksyczne (6,8,9).

W Polsce niewiele jest badań oceniających indy-
widualną ekspozycję kobiet ciężarnych na WWA oraz 
wpływ narażenia na zanieczyszczenia pyłowe i WWA 

na przebieg i wynik ciąży. Badanie Florek i wsp. mia-
ło na celu ocenę narażenia na WWA kobiet ciężarnych 
palących tytoń (10), podczas gdy w dwóch innych ba-
daniach przeprowadzonych w Krakowie przez Pererę 
i wsp. (1998) oraz Jędrychowskiego i wsp. (2004) oce-
niano wpływ tej ekspozycji na przebieg ciąży (7,11).

Celem prezentowanego badania była ocena ekspo-
zycji kobiet ciężarnych na WWA wynikającej z palenia 
papierosów.

MATERIAŁ I METODY 

Badana populacja
Ocena ekspozycji na WWA została przeprowadzona 
wśród kobiet ciężarnych mieszkających na terenie wo-
jewództwa łódzkiego. Podstawę badania stanowiła ko-
horta 189 kobiet ciężarnych, co pozwoliło na wiarygod-
ną, prospektywną ocenę zarówno narażenia na palenie 
czynne i bierne, jak i ekspozycji na WWA.

Kryteria włączenia do badania
Do badania zostały zakwalifikowane kobiety ciężar-
ne w wieku 16–45 lat będące w pierwszym trymestrze 
ciąży, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego. 
Kryterium włączenia do badania była ciąża pojedyncza, 
niepochodząca z zapłodnienia z wykorzystaniem metod 
wspomaganego rozrodu i niezagrożona poronieniem 
samoistnym. Z badania wyłączone zostały matki z cho-
robami przewlekłymi takimi jak: cukrzyca, choroby 
układu krążenia, układu moczowego i pokarmowego.

Wywiad kwestionariuszowy 
Z kobietami ciężarnymi włączonymi do badania zostały 
przeprowadzone 3 wywiady kwestionariuszowe w czasie 
ciąży. Na ich podstawie uzyskano informacje dotyczą-
ce takich cech społeczno-demograficznych kobiet, jak: 
wiek, wykształcenie, stan cywilny, liczebność rodziny, 
obciążenia domowe i zawodowe. Szczegółowo opisane 
zostało również miejsce zamieszkania kobiet, a także 
czynna i bierna ekspozycja na dym tytoniowy.

Po porodzie przeprowadzony został wywiad kwe-
stionariuszowy dotyczący przebiegu i wyniku ciąży 
uwzględniający wiek ciążowy, masę urodzeniową i dłu-
gość ciała dziecka.

Ocena czynnej i biernej ekspozycji na dym tytoniowy
Z kobietami włączonymi do badania został przepro-
wadzony szczegółowy wywiad dotyczący palenia ty-
toniu (długość trwania nałogu, liczba wypalanych 
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o stężeniach 0,0; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 i 2,0 μg/ml. 
Wzorce poddawano procedurze przewidzianej dla pró-
bek badanych. Do każdej serii oznaczeń przygotowano 
nowe roztwory wzorcowe 1-HP.

Analiza chromatograficzna
Analizy wykonywano na chromatografie cieczowym Wa-
ters (Alliance System) wyposażonym w pompę poczwórną, 
dozownik automatyczny oraz detektor fluorymetryczny 
Waters 2475. Rozdziałów chromatograficznych dokony-
wano na kolumnie Supelcosil LC-18 (150×3,0 mm, 5 µm), 
którą eluowano w temperaturze 25°C za pomocą miesza-
niny metanolu i wody o stałym składzie (elucja izokra-
tyczna). Stosowana metoda analityczna jest liniowa w za-
kresie 0,2–20 µg/l (r = 0,998, RSD = 5%). Oznaczalność 
metody wynosi 0,1 µg/l. Przykładowe chromatogramy 
wzorca 1-HP i jednej z badanych próbek moczu wraz 
z parametrami pracy chromatografu cieczowego zostały 
zamieszczone na rycinie 1.

Analiza statystyczna
Stężenia 1-HP w moczu analizowane były za pomocą 
modelu regresji liniowej z efektami losowymi. Jako efekt 
losowy w modelu uwzględniono dzień pobrania moczu. 
Stężenia 1-HP zostały poddane transformacji logaryt-
micznej. Wszystkich obliczeń statystycznych dokonano 
przy pomocy pakietu statystycznego R (12).

papierosów) oraz biernej ekspozycji na dym tytoniowy 
(źródła i czas trwania ekspozycji). Informacje uzyskane 
od kobiet ciężarnych były weryfikowane przez analizę 
materiału biologicznego — pomiar stężenia kotyniny 
w ślinie. Ślinę pobierano od kobiet trzykrotnie w czasie 
ciąży. 

Kotynina jest metabolitem nikotyny — biomarkerem 
ekspozycji na dym tytoniowy. Analizę kotyniny w śli-
nie przeprowadzono metodą chromatografii cieczowej 
z tandemową spektrometrią mas (liquid chromatogra-
phy-tandem mass spektrometry — LC-MS/MS). Ozna-
czanie stężenia kotyniny w ślinie metodą LC-MS/MS 
jest czułą i specyficzną metodą pozwalającą określić, 
czy badana osoba narażona jest na dym tytoniowy 
czynnie czy biernie. Kotyninę ekstrahowano ze śliny 
dichlorometanem. Do oznaczeń wykorzystano chro-
matograf cieczowy HPLC Waters 2650 z kolumną ana-
lityczną XTerra MS-18 (150×21 mm) połączoną z tan-
demowym spektrometrem mas QuattroMicro ESI/API. 
Analizę ilościową przeprowadzono z wykorzystaniem 
wzorca wewnętrznego — kotyniny-D3. Kryterium po-
działu na osoby palące i niepalące było stężenie kotyni-
ny w ślinie równe 10 ng/ml.

Ocena biomarkera ekspozycji na WWA
Od wszystkich kobiet biorących udział w badaniu dwu-
krotnie przeprowadzono zbiórkę moczu (w II i III try-
mestrze ciąży). W zebranym materiale biologicznym 
dokonano analizy stężeń 1-HP — biomarkera ekspozy-
cji na WWA.

Metodyka oznaczania 1-HP
Próbki moczu (10 ml) doprowadzano do pH = 5 przy 
pomocy 1 M HCl (POCh), dodawano 5 ml 0,2 M bufo-
ru octanowego i 1500 j.a. β-glukuronidazy-arylsulfatazy 
(POCh), a następnie poddawano hydrolizie enzyma-
tycznej w łaźni wodnej (16 godz. w 37°C). Próbki mo-
czu oczyszczano metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) 
na kolumnach C-18 100 mg (J.T. Baker) uprzednio 
kondycjonowanych metanolem (5 ml) i wodą (10 ml). 
Po przepuszczeniu próbki moczu kolumny przemy-
wano 5 ml wody, a następnie 1-HP eluowano metano-
lem (10 ml). Rozpuszczalnik odparowywano do sucha 
w temperaturze ok. 40°C i atmosferze azotu. Suchą po-
zostałość rozpuszczano w 1 ml metanolu. 

Zatężone roztwory przed analizą chromatograficzną 
sączono przez filtry PTFE o średnicy 4 mm i średnicy 
porów 0,45 μm (Alltech) do fiolek o pojemności 2 ml. 
Wzorce 1-HP (Aldrich) do oznaczeń ilościowych przy-
gotowywano, dodając do 10 ml moczu osoby niepalą-
cej po 100 μl metanolowych roztworów tego związku 
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  1-HP-wz-02; Date Acquired: 2008-03-28 17:54:41;  
Vial: 3; Inj #: 1; Channel: 2475ChA ex242/em388
  1-HP-kohorta_C-35; Date Acquired: 2008-03-29 20:52:14; 
Vial: 41; Inj #: 1; Channel: 2475ChA ex242/em388

Kolumna / Column: Supelcosil LC-18 150×3×5 mm.
Temp. kolumny / Column temp.: 25°C.
Faza ruchoma / Mobil phase: metanol : woda (7:3).
Przepływ / Flow rate: 0.4 ml/min.
Detektor FLD / FLD detector: λ ex — 242 nm, λ em — 388 nm.

Ryc. 1. Przykładowe chromatogramy wzorca 1-HP i jednej 
z badanych próbek moczu.
Fig. 1. Chromatograms of 1-HP standard and one of the analyzed 
urine sample.
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Palenie papierosów w czasie ciąży
W badanej populacji 23,3% kobiet ciężarnych deklaro-
wało palenie papierosów. Analiza materiału biologicz-
nego, przeprowadzona w celu weryfikacji statusu palenia 
kobiet ciężarnych wykazała, że odsetek kobiet palących 
(poziom kotyniny w ślinie > 10 ng/ml) wynosił 32,3%.

Narażenie kobiet ciężarnych  
na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
W grupie kobiet niepalących średnie stężenie 1-HP 
w moczu wynosiło 0,60 µg/g kreatyniny (śr. geome-
tryczna: 0,40 µg/g kreatyniny), natomiast dla pala-
czek 1,35 µg/g kreatyniny (śr. geometryczna: 0,84 µg/g 
kreatyniny). Na rycinie 2. przedstawiono zależność 
stężenia 1-HP w moczu od stężenia kotyniny w ślinie 
badanych kobiet. Przeprowadzona analiza wykaza-
ła istotną statystycznie zależność (p < 0,001) między 

WYNIKI

Charakterystyka badanej populacji
Ponad 70% kobiet uczestniczących w badaniu było w wie-
ku 19–30 lat, a 25% kobiet miało 31 lat lub więcej. Stan 
cywilny ‘zamężna’ deklarowało 62% ciężarnych. Zbliżony 
odsetek kobiet ciężarnych posiadał wykształcenie średnie 
lub wyższe oraz zatrudnienie w czasie ciąży (tab. 1).

Tabela 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna  
badanej populacji
Table. 1. Socio-demographic characteristics of the cohort

Zmienna
Variable N %

Wiek / Age
≤ 18
19–30
≥ 31

6
135

48

3,2
71,4
25,4

Stan cywilny/ Marital status
zamężne / married
niezamężne / unmarried

117
72

61,9
38,1

Wykształcenie / Education
podstawowe lub zawodowe / primary or vocational
średnie lub wyższe / secondary or higher

64
125

33,9
66,1

Status zatrudnienia / Employment status
zatrudnione / employed
bezrobotne / unemployed

122
67

64,6
35,4

Ryc. 2. Stężenie 1-HP w moczu w zależności od stężenia  
kotyniny w ślinie.
Fig. 2. Relationship between 1-HP concentration in urine  
and cotinine level in saliva.

Ryc. 3. Mediana stężenia 1-HP wśród palących i niepalących.
Fig. 3. Median of 1-HP concentration in smoking and nonsmoking 
women.

Tabela 2. Stężenie 1-HP w zależności od stężenia kotyniny w ślinie 
i dnia pobrania moczu
Table 2. Concentration of 1-HP in urine depending on cotinine 
level in saliva and the day of sample collection

Zmienna
Variable

Iloraz średnich 
geometrycznych

Ratio of geometric means
P

Kotynina / Cotinine 
> 10 ng/ml

2,28 < 0,001

Zakres dziennej zmienności 
średnich 1-HP / Daily changes in 
mean 1-HP concentration

1,60 0,021
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w przeprowadzonym przez nas badaniu (palące kobie-
ty — 1,35 µg/g kreatyniny, tj. 0,7 µmol/mol kreatyniny, 
kobiety niepalące — 0,6 µg/g kreatyniny, tj. 0,3 µmol/
mol kreatyniny), co może wynikać z większej w woje-
wództwie łódzkim ekspozycji związanej z zanieczysz-
czeniem środowiska (wynikającej głownie z ogrzewania 
mieszkań z użyciem paliw stałych). Badania przeprowa-
dzone w Holandii (3) i Niemczech (4) również potwier-
dzają zaobserwowaną zależność.

Palenie tytoniu uważane jest za jedno z głównych 
źródeł środowiskowego narażenia na WWA, jednak 
należy pamiętać, że nie jest to jedyne źródło ekspozycji 
na związki z tej grupy. W przypadku niskiej ekspozycji 
środowiskowej na WWA należy uwzględnić narażenie 
związane z dietą i sposobem przegotowywania posił-
ków. Jeżeli jednak udział innych źródeł ekspozycji jest 
znacząco wysoki, to narażenie wynikające z diety jest 
nieistotne dla bilansu całkowitego pobrania WWA. Jeśli 
odniesie się te rozważania do przeprowadzonego bada-
nia, to wydaje się, że sposób odżywiania i przygotowy-
wania posiłków nie ma znaczenia w porównaniu z pale-
niem papierosów — istotnym źródłem WWA.

W przeprowadzonym badaniu stwierdzono istotne 
statystycznie zmiany stężenia 1-HP w moczu w zależ-
ności od dnia pobrania próbki moczu, co może wska-
zywać na znaczny udział dodatkowego środowiskowego 
źródła WWA, wynikającego z dużego nasilenia ruchu 
samochodowego i/lub sposobu ogrzewania mieszkań.

WNIOSKI

W przeprowadzonym badaniu odnotowano zwiększo-
ne narażenie na WWA kobiet palących w porównaniu 
z niepalącymi. Palenie papierosów nie jest jedynym źró-
dłem narażenia kobiet ciężarnych na WWA.
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stężeniem biomarkera narażenia na dym tytonio-
wy a biomarkera narażenia na WWA. Wzrost stęże-
nia 1-HP w moczu był proporcjonalny do wzrostu 
ekspozycji na dym tytoniowy. Mediana stężeń 1-HP 
w moczu była istotnie wyższa dla kobiet palących 
w porównaniu z niepalącymi (p < 0,001) (ryc. 3.). 
Wśród kobiet, u których stężenie kotyniny w ślinie 
wynosiło powyżej 10 ng/ml, średnie stężenie bio-
markera narażenia na WWA było ponad dwukrotnie 
wyższe niż w grupie kobiet niepalących, po uwzględ-
nieniu dnia pomiaru (iloraz średnich geometrycz-
nych 2,3; 95% CI: 1,71–3,04) (tab. 2).

OMÓWIENIE

Wpływ palenia papierosów oraz biernej ekspozycji na 
dym tytoniowy jest przedmiotem szeregu badań epi-
demiologicznych. Składniki dymu tytoniowego, w tym 
liczne związki o działaniu kancerogennym, przenika-
ją przez barierę łożyskową, stanowiąc zagrożenie dla 
rozwijającego się płodu. Ostatnie badania wskazują na 
zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów złośli-
wych u dzieci narażonych na dym tytoniowy w życiu 
płodowym, oprócz dobrze już udokumentowanego, 
negatywnego wpływu palenia na masę urodzeniową, 
długość ciała i obwód główki noworodka oraz ryzyko 
nagłej śmierci niemowlęcia. Mechanizm biologiczny 
szkodliwego wpływu na przebieg i wynik ciąży kobiet 
narażonych na WWA nie został dotychczas wyjaśniony. 
Jedną z hipotez jest, że związki te poprzez układ odde-
chowy dostają się do organizmu matki, gdzie wywierają 
działanie genotoksyczne i embriotoksyczne.

1-HP — główny metabolit pirenu uważany jest za 
dogodny marker narażenia na WWA. Zarówno piren, 
jak i 1-HP nie ulegają kumulacji w organizmie. Czas po-
łowicznego zaniku 1-HP z organizmu zawiera się w gra-
nicach 10–18 godzin (13–16).
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