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Podziękowania 

Jesienią 2006 roku rozpoczęłam pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej  im. H. Niewodni-
czańskiego Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Fizykochemii Ekosystemów pod kierun-
kiem prof. I. Śliwki. Zainteresowała mnie możliwość udziału w pracach trwającego właśnie 
europejskiego projektu BAMOD – "breath-gas analysis for molecular-oriented detection of 
minimal diseases". W ramach projektu (2005-2009) wytypowane zostały związki, które mogą 
mieć znaczenie diagnostyczne. Projekt BAMOD umożliwił mi udział w międzynarodowych 
warsztatach i konferencjach naukowych, na których prezentowałam wyniki żmudnych labora-
toryjnych zmagań z analizą, głównie amin, ale również innych związków obecnych w wydy-
chanym powietrzu. 

Dzięki pobytom badawczym na Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku miałam oka-
zję zapoznać się z nowymi technikami analizy wydychanego powietrza, jak PTR/MS (ang. 
proton transfer reaction – mass spectrometry) i IMS (ang. ion mobility spectrometry). 
W moich myślach na zawsze pozostanie nieodżałowana postać zmarłego przedwcześnie prof. 
A. Amanna. Liczne dyskusje naukowe z Profesorem o otrzymywanych przeze mnie wynikach 
badań znalazły odzwierciedlenie w napisanych później publikacjach.  

Podczas pracy w laboratorium chromatograficznym IFJ zawsze mogłam liczyć na po-
moc Pana prof. I. Śliwki oraz kolegów mgr M. Skowron i dr J. Fabera. Zawsze miło będę 
wspominać czas spędzony z nimi podczas pobierania próbek, ich analizowania oraz dyskusje 
merytoryczne, które z nimi prowadziłam. 

Opracowanie procedur analitycznych to jednak nie wszystko. Badania podstawowe 
oparte tylko na wzorcach gazowych, zawierających prawdopodobne markery schorzeń, nie 
doprowadziłyby do odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy przygotowani do analizy rzeczywi-
stych próbek wydychanego powietrza. W 2009 roku na jednym z konferencyjnych spotkań 
grupy „Life Science” zaprezentowałam możliwości analityczne chromatografii gazowej ze 
spektrometrem mas w zastosowaniu do testów oddechowych. Tematyką zainteresował się Pan 
dr hab. P. Zagrodzki i pomógł mi nawiązać współpracę z biochemikami Wydziału Farmacji 
UJ CM oraz z lekarzami.  

Wiele naukowego wsparcia otrzymałam od Pana prof. M. Stępniewskiego z Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM, który całym sercem wspierał laboratoryjne poczynania, moje 
i kolegów, zmierzające w kierunku rozwoju testów oddechowych. Dzięki niemu nawiązana 
została współpraca z Kliniką Nefrologii UJ CM.  

Podziękowania składam Panu prof. W. Sułowiczowi za jego ogromne zainteresowanie 
tematyką testów oddechowych i możliwością wczesnej diagnostyki PChN. Chętnie wyraził 
zgodę na przeprowadzenie wstępnych testów oddechowych wśród pacjentów Kliniki, oczywi-
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ście po wcześniejszym uzyskaniu zgody na takie badania od Komisji Bioetycznej przy Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Dzięki niemu możliwe były badania w grupach pacjen-
tów ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą nerek w różnych stadiach, również u pacjentów 
dializowanych.  

Rekrutacją odpowiednich grup pacjentów zajął się ich lekarz prowadzący, ale również 
wielce oddany badaniom naukowym Pan dr P. Miarka. 

Pani dr A. Pietrzycka z Wydz. Farmaceutycznego „wzięła w swoje ręce” wykonanie wybra-
nych analiz biochemicznych krwi pacjentów i osób z grup kontrolnych.  

Bez tych wszystkich wymienionych osób niemożliwe byłoby sprawdzenie przydatności 
opracowanej w IFJ procedury analizy wydychanego powietrza w kierunku oznaczenia poten-
cjalnych markerów schorzeń nerek i nie powstałaby ta praca.  

W monografii zawarłam kompendium wiedzy na temat możliwości analizy ludzkiego 
oddechu, ale głównie skupiłam się na wykorzystaniu tych informacji w detekcji potencjalnych 
markerów przewlekłej choroby nerek. Praca zawiera również wyniki badań potwierdzające 
możliwość zastosowania metody opartej na chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 
w diagnostyce PChN i jej powikłań.  

Za liczne dyskusje i cenne uwagi merytoryczne niezbędne podczas pisania tej pracy, 
serdecznie dziękuję Panom prof. M. Stępniewskiemu, dr hab. P. Zagrodzkiemu, dr P. Miarce.  

Kolejne podziękowania należą się pacjentom i osobom z grupy kontrolnej, którzy chęt-
nie uczestniczyli w testach oddechowych.  

Na koniec składam podziękowanie moim najbliższym: mojemu mężowi, córce i rodzi-
com, którzy z wielką wyrozumiałością podchodzą do momentów, kiedy bez reszty pochłania-
ją mnie badania lub tak jak w ostatnim, dość długim okresie, pisanie monografii.  

W monografii opisana została analityczna droga, która doprowadziła do opracowania 
metody użytecznej w analizie próbek wydychanego powietrza w kierunku PChN. Czas spę-
dzony w oczekiwaniu na pobieranie próbek wydychanego powietrza od pacjentów dializowa-
nych i rozmowy z nimi, uświadomiły mi jeszcze mocnej, jak ważne jest wczesne wykrycie 
PChN i możliwie najdalsze odsunięcie w przyszłość konieczności dializy.  
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Wykaz najważniejszych skrótów 

ADMA 

ALT 

AMP 

AST 

ATP 

CAR 

CAS 

CBS 

CRP 

CSE 

CoA 

DDAH 

DMA 

DMS 

DVB 

EGDMA 

EtSH 

GC 

GC/MS 

eGFR 

GSH 

HCy 

HD 

IC 

IE 

IMS 

LOD 

LOQ 

LZO 

MA 

– asymetryczna dimetyloarginina

– aminotransferaza alaninowa

– adenozyno-5-monofosforan

– aminotransferaza asparginowa

– adenozyno-5-trifosforan

– adsorbent carboxen, należący do węglowych sit molekularnych

– oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską 
organizację Chemical Abstracts Service (CAS), oznaczenie pozwala

na identyfikację danego związku

– ß-syntaza cystationiny

– białka C-reaktywne

– γ-liaza cystationiny

– koenzym A

– dimetyloaminohydrolaza dimetyloargininy

– dimetyloamina

– siarczek dimetylu

– diwinylobenzen

– dimetakrylan glikolu etylenowego

– etanotiol

– chromatografia gazowa (ang. gas chromatography)

– chromatografia gazowa w połączeniu ze spektrometrią mas

– szacowany współczynnik przesączania kłębuszkowego

(ang. estimated glomerular filtration rate)

– glutation

– homocysteina

– hemodializa

– jonizacja chemiczna (ang. chemical ionisation)

– jonizacja elektronami (ang. electron ionisation)

– spektrometria ruchliwości jonów (ang. ion mobility spectrometry)

– granica wykrywalności (ang. limit of detection)

– granica oznaczalności (ang. limit of quantitation)

– lotne związki organiczne

– metyloamina 
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MAA 

MDA 

MeSH 

MS 

NDS 

NDSCh 

NTD 

PChN 

PDMS 

PE 

PLOT 

POChP 

PTFE 

PTR/MS 

R
2

RBC 

RFT 

RSD 

SAH 

SAM 

SCAN 

SCOT 

SIM 

SPME 

TD 

TMA 

TMAO 

WCOT 

WKT 

WNKT 

WRPT 

– metakrylan metylu

– dialdehyd malonowy

– metanotiol

– detektor, spektrometr masowy (ang. mass spectrometer)

– najwyższe dopuszczalne stężenie szkodliwego związku

– najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie szkodliwego związku

– igły z sorbentem (ang. needle trap device)

– przewlekła choroba nerek

– polidimetylosiloksan

– polietylen

– rodzaj wypełnienia kolumn (ang. porous layer open tubular)

– przewlekła obturacyjna choroba płuc

– politetrafluoroetylen

– spektrometria mas z jonizacją poprzez reakcję przeniesienia protonu na 
cząsteczkę badanej substancji (ang. proton transfer reaction –

mass spectrometry)

– współczynnik determinacji

– czerwone krwinki (ang. red blood cells)

– reaktywne formy tlenu

– względne odchylenie standardowe (ang. relative standard deviation)

– S-adenozylohomocysteina

– S-adenozylometionina

– tryb pracy MS – skanowanie w pełnym zakresie mas

– rodzaj wypełnienia kolumn (ang. support-coated open tubular)

– tryb pracy detektora MS, gdy rejestruje sygnały tylko dla wybranych jonów 
(ang. selected ions monitoring)

– mikroekstrakcja do fazy stałej (ang. solid phase microextraction)

– termiczna desorpcja

– trimetyloamina

– tlenek trimetyloaminy

– rodzaj wypełnienia kolumn (ang. wall-coated open tubular)

– wolne kwasy tłuszczowe

– wielonienasycone kwasy tłuszczowe

– wysokość równoważna półce teoretycznej 



Streszczenie 

Badania nad testami oddechowymi niosą nadzieję na stworzenie szybkich nieinwazyj-

nych metod diagnostycznych. Rozwój metod chromatograficznych, sposobów detekcji i tech-

nik zatężania analitów, pozwala na wykrycie w wydychanym powietrzu związków o poten-

cjalnym znaczeniu diagnostycznym. Analiza wydychanego powietrza może być dobrym na-

rzędziem w badaniach przesiewowych zwłaszcza, w chorobach, które w swojej początkowej 

fazie przebiegają bezobjawowo i przez to rozpoznawane są zbyt późno. Do takich schorzeń 

należy przewlekła choroba nerek (PChN) od kilkunastu lat uznana za światowy problem 

zdrowotny.  

PChN często jest następstwem lub powikłaniem cukrzycy, czy nadciśnienia tętniczego. 

W każdym z tych schorzeń obserwuje się również nasilenie stresu oksydacyjnego. Niektóre 

lotne związki organiczne (LZO), wykrywane w wydychanym powietrzu, wskazywane są jako 

prawdopodobne biomarkery. W przypadku PChN związkiem najczęściej proponowanym na 

znacznik jest trimetyloamina (TMA). Przy niekontrolowanym przebiegu cukrzycy typowym 

może być podwyższone stężenie acetonu. Wzrost stężenia lotnych związków siarkowych 

przypisuje się poważnym chorobom wątroby. Markerami nasilenia stresu oksydacyjnego mo-

gą być węglowodory alifatyczne.  

Opracowana w IFJ PAN procedura analizy wydychanego powietrza została wykorzy-

stana do przeprowadzenia testów oddechowych wśród pacjentów z PChN i osób z grupy kon-

trolnej. Podstawą metody była chromatografia gazowa ze spektrometrią mas oraz techniki 

wzbogacania próbek (mikroekstrakcja i ekstrakcja analitów do fazy stałej).  

Obecność TMA wykazano tylko wśród osób cierpiących na przewlekle schorzenie ne-

rek. Zaobserwowano istotne statystyczne korelacje między stężeniem TMA a współczynni-

kiem przesączenia kłębuszkowego (eGFR), a także kreatyniną i mocznikiem. Grupa pacjen-

tów i grupa kontrolna różniły się istotnie statystycznie stężeniami metanotiolu i siarczku di-

metylu. Wyższe stężenia związków siarkowych wykazano w grupie z PChN i współistniejącą 

cukrzycą typu 2 lub nietolerancją glukozy. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobser-

wowano istotne statystycznie zależności pomiędzy metanotiolem a glutationem oraz siarcz-

kiem dimetylu a siarkowodorem oznaczanym we krwi. Potwierdzono istotne statystycznie 

różnice w stężeniu wybranych węglowodorów alifatycznych w wydychanym powietrzu pa-

cjentów i osób z grupy kontrolnej.  
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Analizy wydychanego powietrza wykonane wśród pacjentów dializowanych wykazały 

obniżanie się stężenia TMA w wydychanym powietrzu po procesie dializy i wzrost stężenia 

izoprenu.  

W pracy wykazano, że opracowana metoda analizy wydychanego powietrza, w której 

zastosowano odpowiednie techniki wzbogacania próbek oraz chromatografię gazową ze spek-

trometrią mas, jest przydatna w ilościowym pomiarze związków diagnostycznie istotnych 

w PChN i schorzeniach towarzyszących. Zatem może być wykorzystana w badaniach prze-

siewowych w kierunku PChN i jej powikłań.  
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Abstract 

The studies on breath test bring hope in establishing fast, non-invasive diagnostic 

methods. The development of chromatographic methods and techniques of sample enrichment 

allows to detect compounds in breath, potentially important in diagnostics. Analysis of 

exhaled air can be a valuable screening tool, especially in diseases asymptomatic in their 

initial stages. Chronic Kidney Disease (CKD) is an example of such a disease and has been 

recognized as a global health problem for many years. CKD is often a consequence or 

complication of diabetes or hypertension. In each of the diseases, an increase in oxidative 

stress is observed. Some volatile organic compounds (VOCs), detected in exhaled breath have 

been indicated as potential biomarkers. 

In the case of CKD, trimethylamine (TMA) has been proposed as a biomarker. In the 

case of uncontrolled diabetes mellitus, elevated acetone concentrations may be present. The 

increase of sulfur compound concentrations in breath is attributed to liver disease. Aliphatic 

hydrocarbons detected in exhaled breath are proposed as oxidative stress markers. 

The Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Science, developed breath analysis 

procedures that were used to perform respiratory tests in patients with CKD and in a control 

group. The basis of the analytical method was chromatography coupled with mass 

spectrometry and techniques of sample enrichment (solid phase microextraction and thermal 

desorption). 

TMA was detected in exhaled breath only among patients suffering from CKD. 

Significant statistical correlations were found between TMA and glomerular filtration rate 

(eGFR) and creatinine and urea. The patient and control groups varied statistically 

significantly in concentrations of methanethiol and dimethylsulfide. Higher concentrations of 

sulphur compounds were found in the group with CKD and coexisting type 2 diabetes or 

glucose intolerance. Based on the analyses, statistically significant correlations were found 

between methanethiol and glutathione as well as between dimethyl sulphide and hydrogen 

sulphide in blood. Statistically significant differences in the concentrations of selected 

aliphatic hydrocarbons in exhaled breath of patients and the control group were also found. 

Analysis of exhaled air carried out among dialysis patients showed a decrease in TMA 

concentration and an increase in isoprene concentration in exhaled air after dialysis. 
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The methods of enrichment of breath samples and gas chromatography coupled with 

mass spectrometry were used in exhaled air analysis. This article demonstrated, that the 

developed exhaled breath method, using sample enrichment techniques and gas 

chromatography coupled to a mass spectrometer, can be useful in quantitative measurements 

of diagnostically useful volatile compounds proposed as biomarkers of CKD and associated 

diseases. 

The studies conducted show that the presented analytical procedure can be used in CKD 

screening and its complications. 

 



1. Wprowadzenie 

Wśród największych zdrowotnych zagrożeń współczesnego świata wymienia się choro-

by cywilizacyjne, takie jak: choroby układu krążenia, nerek, cukrzycę, nowotwory, otyłość. 

Mimo zaawansowanych technik diagnostycznych wymienione schorzenia ciągle rozpoznawa-

ne są zbyt późno a zachorowalność na nie rośnie. Jednym z powodów tej niepokojącej sytua-

cji może być brak skutecznych i wygodnych metod pozwalających na prowadzenie badań 

przesiewowych w grupach wysokiego ryzyka.  

Od kilku lat dużym zainteresowaniem naukowców i lekarzy cieszy się stosunkowo no-

wa dziedzina wiedzy – metabolomika, zajmująca się poszukiwaniem w różnych próbkach 

biologicznych niskocząsteczkowych związków powstających w komórkach [1, 2]. Badania 

nad metabolomem ludzkiego organizmu zmierzają między innymi do wytypowania charakte-

rystycznych markerów schorzeń. W klasycznej metabolomice wykorzystuje się głównie 

próbki surowicy, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego. Coraz częściej pobierane nieinwazyj-

nie wydychane powietrze  jest zaliczane do ważnych próbek biologicznych [3-5]. 

Powstające w ludzkim organizmie endogenne związki o wysokiej prężności pary prze-

nikają w pęcherzykach płucnych z krwi do wydychanego powietrza. Dzięki temu możliwa 

jest ich analiza będąca źródłem informacji o związkach metabolizowanych w organizmie. 

Obecnie wiemy, że stężenia niektórych związków mogą się istotnie zmieniać wraz ze zmianą 

metabolizmu towarzyszącą chorobie i wyraźnie odróżniać osoby chore od zdrowych. Poja-

wiają się naukowe doniesienia, że markerami mogą być nie tylko typowe związki endogenne, 

ale również związki, których źródłem jest zmieniony chorobowo metabolizm lub aktywność 

flory bakteryjnej innej niż u osób zdrowych [6-9].  

Obecnie szacuje się, że w ludzkim oddechu zidentyfikowano kilkaset związków o stę-

żeniach na poziomie nmol/L lub pmol/L
 
[4]. Oczywiście tylko niektóre z nich mają szansę 

zostać markerami schorzeń. Nowe rozwiązania analityczne umożliwiają identyfikację coraz 

większej liczby składników na coraz niższym poziomie stężeń. Szczególnie rozwój technik 

chromatograficznych i spektrometrii mas sprzyja pracom nad opracowaniem nieinwazyjnych, 

oddechowych testów diagnostycznych. 

Aby jednoznacznie określić przydatność diagnostyczną związków typowanych na mar-

kery konieczne jest potwierdzenie ich biologicznego znaczenia, specyficzności i selektywno-

ści [1]. 
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Biomarker powinien wykazywać ścisłą korelację z daną jednostką chorobową, posiadać 

stężenie znacząco różne od tła środowiska, występować w powietrzu wydychanym pochodzą-

cym z pęcherzyków płucnych, być mierzalny przynajmniej dwiema różnymi metodami, 

a także powinien być znany mechanizm jego powstawania. Zatem wytypowanie znaczników, 

które będą mieć znaczenie diagnostyczne, musi być poprzedzone badaniami w dużej grupie 

osób i poparte statystyczną analizą wyników. 

Ustalenie szybkich nieinwazyjnych metod diagnostycznych jest szczególnie istotne 

w diagnostyce schorzeń, które w swojej początkowej fazie przebiegają bezobjawowo. Do 

takich należą przewlekła choroba nerek i cukrzyca.  

Od wielu lat niektóre lotne związki organiczne (LZO) wykrywane w wydychanym po-

wietrzu są proponowane na potencjalne markery chorób nerek (aminy), wątroby (związki 

siarkowe), cukrzycy (aceton) czy stresu oksydacyjnego (węglowodory) [7, 10-13]. Celem 

przedstawionych w pracy badań było opracowanie procedury pobierania i analizy wydycha-

nego powietrza przydatnej w ocenie, które ze związków proponowanych na potencjalne mar-

kery przewlekłej choroby nerek (PChN) i jej powikłań są rzeczywiście istotne diagnostycznie. 

Głównymi narzędziami analitycznymi prezentowanych badań był chromatograf gazowy ze 

spektrometrem mas oraz metody wzbogacania próbek gazowych.  

Pracę podzielono na dwie części: 1) podstawy teoretyczne i 2) część eksperymentalna. 

W pierwszej części przedstawiono metody stosowane w diagnostyce PChN i cukrzycy. 

Omówiono problem współwystępowania PChN, cukrzycy, schorzeń naczyniowych oraz nasi-

lenia stresu oksydacyjnego w tych schorzeniach. Uporządkowano istniejący stan wiedzy 

o endogennym pochodzeniu związków typowanych na potencjalne markery PChN oraz scho-

rzeń towarzyszących. Omówiono ważne elementy procedury analitycznej, na które należy 

zwrócić uwagę przy pobieraniu i przechowywaniu próbek wydychanego powietrza oraz po-

dano podstawowe informacje dotyczące analizy chromatograficznej i spektrometrii mas.  

W drugiej części zaprezentowano przebieg i wyniki badań, które doprowadziły do opra-

cowania procedury analitycznej obejmującej pobieranie, wzbogacanie próbek wydychanego 

powietrza, warunków ich przechowywania i analizy. Procedura była opracowywana głównie 

pod kątem możliwości detekcji amin w próbkach gazowych, bo właśnie aminy są wskazywa-

ne jako specyficzne markery PChN.  
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Następnie przedstawiono wyniki testów oddechowych przeprowadzonych z wykorzy-

staniem opracowanej procedury wśród pacjentów z PChN w grupie osób dializowanych 

i osób z grupy kontrolnej.  

Podjęte badania miały na celu wykazanie, że opracowana w Zakładzie Fizykochemii 

Ekosystemów IFJ PAN procedura pobierania i analizy wydychanego powietrza będzie mogła 

być wykorzystana w badaniach przesiewowych rozróżniających osoby zagrożone lub chore 

na PChN.  

 



2. Charakterystyka i dostępne sposoby wykrywania 
wybranych schorzeń cywilizacyjnych 

Choroby cywilizacyjne to takie, które swoim zasięgiem obejmują dużą populację wyso-

korozwiniętych społeczeństw na całym świecie. Głównymi przyczynami ich występowania 

są: siedzący tryb życia, mała aktywność fizyczna, dieta bogata w tłuszcze i węglowodany, 

palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, zanieczyszczenie środowiska, jak również nieustanny 

stres.  

Wśród schorzeń cywilizacyjnych wymienia się cukrzycę, otyłość, schorzenia kardiolo-

giczno-naczyniowe. Od kilkunastu lat również PChN wymieniana jest jako światowy problem 

zdrowotny ponieważ obecnie dotyczy już 10% populacji w społeczeństwach wysokorozwinię-

tych. W roku 2008 szacowano, że w Polsce na PChN choruje około 4 mln osób [14].  

Schorzenia cywilizacyjne odpowiedzialne są za pogorszenie komfortu i skrócenie czasu 

życia. Generują również ogromne koszty leczenia samej choroby i wielu jej powikłań, a także 

koszty społeczne [15]. Wspólne podłoże wielu z tych schorzeń powoduje, że choroby cywili-

zacyjne często występują jednocześnie. Dodatkowo zachorowanie na jedną z nich może spo-

wodować rozwój lub nasilenie kolejnej.  

Początkowe objawy schorzeń nerek czy cukrzycy mogą być mało uciążliwe dla chorego 

i przez to bagatelizowane, dlatego mimo rozwiniętej diagnostyki wykrywane są ciągle zbyt 

późno.  

PChN w początkowych etapach może przebiegać bezobjawowo. Często jest diagnozo-

wana przy okazji innych współistniejących schorzeń jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętni-

cze, choroby naczyniowo-kardiologiczne. Zbyt późno zdiagnozowana cukrzyca albo niele-

czone nadciśnienie tętnicze mogą być przyczyną rozwoju PChN. 

PChN jest definiowana jako: „wieloobjawowy zespół chorobowy, wywołany trwałym 

uszkodzeniem lub zmniejszeniem liczby czynnych nefronów niszczonych przez różnorodne 

procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek” [14]. Tak precyzyjny opis został podany 

stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2002 roku przez amerykańskich nefrologów skupionych 

w organizacji Kidney Disease Outcome Quality i przyjęty przez organizację międzynarodową 

Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO) [16, 17]. Wprowadzono również po-

dział choroby na stadia w zależności od stopnia upośledzenia czynności nerek (tab.1) [14, 17].  
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O uszkodzeniu nerek może świadczyć podwyższone w stosunku do normy stężenie al-

bumin w moczu, czyli nasilenie albuminurii (białkomoczu) [18].  

Dobrą miarą przesączenia kłębuszkowego jest wyznaczenie klirensu kreatyniny (CKr). 

Oblicza się go na podstawie stosunku kreatyniny oznaczonej w surowicy i kreatyniny wyda-

lanej z moczem (1). Próbka moczu pochodzi z tzw. „zbiórki dobowej moczu”.  

Ze względu na możliwość błędnego pobierania próbek moczu przez pacjenta, częściej 

stosuje się inny wskaźnik. Miarą stopnia uszkodzenia nerek jest szacowany współczynnik 

przesączania kłębuszkowego (eGFR ang. estimated glomerular filtration rate). Najczęściej 

obliczany jest ze wzoru Cockcrofta-Gaulta (1), wyznaczając ilość przepływającej przez nerki 

krwi w określonej jednostce czasu. W zależności od płci, należy uwzględnić odpowiedni 

współczynnik: f=1 dla mężczyzn, f=0,85 dla kobiet. [14, 19]. 

𝐶𝐾𝑟 =
(140−𝑤𝑖𝑒𝑘)𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑎ł𝑎

72 𝑃𝐾𝑟
𝑓 [𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛] (1) 

eGFR można również obliczyć wg wzoru MDRD (2), opracowanego przez Modification of 

Diet in Renal Disease Study Group [14]. 

𝑒𝐺𝐹𝑅 = 170𝑃𝐾𝑟
−0,999𝑤𝑖𝑒𝑘−0,176𝐵𝑈𝑁−0,17𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎0,318 [

𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛(1,73)𝑚2] (2) 

W przypadku dzieci stosuje się wzór Schwartza (3) [14]. 

𝐶𝐾𝑟 =
0,55 𝑑ł𝑢𝑔𝑜ść 𝑐𝑖𝑎ł𝑎

𝑃𝐾𝑟
 [𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛] (3) 

gdzie:  

Pkr – stężenie kreatyniny w surowicy mg/dL 

BUN (ang. blood urea nitrogen), stężenie azotu mocznikowego w surowicy mg/dL. 

albumina – stężenie albuminy w surowicy w g/dl  
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Tabela 1.  Klasyfikacja stadium PChN w oparciu o eGFR [14, 20]. 

Stadium PChN  Opis eGFR 

grupa kontrolna Osoby zdrowe – prawidłowa wartość eGFR >90 

I Uszkodzenie nerek, diagnoza na podstawie 
białkomoczu, krwinkomoczu, nieprawidłowości 

w badaniach obrazowych  
– nieznacznie obniżenie lub podwyższenie eGFR 

>90 

II Uszkodzenie nerek – łagodnie obniżony eGFR, 
 utajona niewydolność nerek 

60-89 

III Uszkodzenie nerek – umiarkowane obniżenie eGFR, 
jawna wyrównana niewydolność nerek 

30-59 

IV Uszkodzenie nerek – jawna, niewyrównana 
niewydolność nerek 

15-29 

V Niewydolność nerek schyłkowa 
– konieczność dializy 

<15 

 

Na podstawie danych zawartych w tab. 1 można wnioskować, że dopiero od III stadium 

zaawansowania choroby wyznaczenie parametru eGFR jest skutecznym narzędziem diagno-

stycznym. Brakuje więc prostej metody, która mogłaby wykryć chorobę przed rutynowymi 

metodami diagnostycznymi.  

W uzasadnionych przypadkach w warunkach klinicznych stosuje się dokładniejsze, nie-

stety bardziej inwazyjne badania. Należą do nich radioizotopowe metody oznaczenia filtracji 

kłębuszkowej oraz oznaczenie klirensu inuliny – specyficznego wielocukru, który nie jest ani 

adsorbowany ani wydzielany przez cewkę nerkową [14].  

Należy pamiętać, że długotrwały brak prawidłowej diagnozy i rozpoczęcia leczenia 

przybliżają pacjenta do ostatniego stadium choroby – krańcowej niewydolności nerek, która 

wymaga dializy. Dializa, czyli leczenie nerkozastępcze pozwala na usunięcie z krwi zbędnych 

produktów przemiany materii. Chociaż jest dobrodziejstwem w przypadku skrajnej dysfunkcji 

nerek, niestety może prowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Choroba 

nerek jest schorzeniem postępującym, jednak wczesne wdrożenie leczenia może opóźnić roz-

wój choroby. Opóźnienie konieczności wprowadzenia leczenia nerkozastępczego ma ogrom-

ne znaczenie dla kondycji pacjenta i jego komfortu życia [21].  

Diagnostyka cukrzycy opiera się głównie na wielokrotnych pomiarach glukozy we 

krwi, wykonaniu tak zwanej krzywej cukrowej lub oznaczeniu glikowanej hemoglobiny. Mi-

mo dostępności testów cukrzyca typu 2 często jest diagnozowana zbyt późno i najczęściej 

dopiero wtedy, gdy pojawią się niebezpieczne powikłania oraz inne schorzenia.  
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W cukrzycy często występują znane od dawna objawy choroby: senność, osłabienie, 

wzmożone pragnienie (polidypsja), częste oddawanie moczu o wysokim stężeniu glukozy 

(poliuria i glikozuria). Choroba często idzie w parze z otyłością i zaburzeniami hormonalny-

mi. Niestety, pierwsze niepokojące symptomy są zazwyczaj bagatelizowane i pacjent zgłasza 

się do lekarza za późno. 

W przebiegu cukrzycy typowym problemem jest nieprawidłowy metabolizm węglowo-

danów. Zmieniony chorobowo metabolizm powoduje nadmierne gromadzenie glikogenu 

i tłuszczów, co może prowadzić do uszkodzenia czynności wątroby [22-24]. Zaburzony meta-

bolizm tłuszczów przez niedobór insuliny w cukrzycy typu 1 prowadzi do uwalniania wol-

nych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej do krwi i ich wzmożone przenikanie do he-

patocytów. Niedobór insuliny sprzyja nadmiernemu utlenianiu kwasów tłuszczowych 

i nadmiernemu wytwarzaniu acetylokoenzymu A (aetylo-CoA). Przy niedoborze kwasu 

szczawiowego i nadmiarze acetylo-CoA dochodzi do rozwinięcia ketogenezy. W jej wyniku 

powstają ciała ketonowe: acetooctan, 3-hydroksymaślan i aceton [23-25]. Podobnie ciężkie 

i potencjalnie prowadzące do śpiączki hiperosmicznej zaburzenia obserwuje się także w za-

niedbanych przypadkach cukrzycy typu 2.  

Niedobór insuliny (insulinooporność) prowadzi do gromadzenia tłuszczów w komór-

kach wątroby prowadząc do tzw. stłuszczenia a nierzadko nawet do marskości. W przypadku 

cukrzycy dochodzi również do nieprawidłowości w pracy pęcherzyka żółciowego i tendencji 

do kamicy żółciowej [23-25]. 

Długotrwała hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi) przez procesy glikacji 

białek może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, a w konsekwencji do rozwoju 

chorób sercowo-naczyniowych i powikłań mikronaczyniowych, w tym niewydolności nerek 

[26]. Przewlekłe nefropatie: cukrzycowa i nadciśnieniowa, są przyczyną dysfunkcji nerek [14, 

26]. Nefropatie to szereg zmian chorobowych związanych z nieprawidłową angiogenezą 

w kłębuszkach nerkowych, co prowadzi do zmian w ich strukturze i funkcjonowaniu, 

a w konsekwencji do upośledzenia czynności nerek [27, 28].  

Przyczyną tych mikro- i makroangiopatii, czyli uszkodzeń ścian małych i dużych na-

czyń krwionośnych jest uszkodzenie śródbłonka naczyń [29, 30]. Śródbłonek (edotelium) 

odgrywa ważną rolę w utrzymaniu napięcia naczyń krwionośnych i w homeostazie układu 

krążenia [28]. Podwyższone stężenie glukozy indukuje procesy, które niekorzystnie wpływają 

na strukturę naczyń krwionośnych. Zmianie ulega przepuszczalność ścian naczyń, zaburzony 
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zostaje przepływ krwi spowodowany zmniejszeniem aktywności śródbłonkowej syntezy NO 

oraz nasileniem syntezy endoteliny. Dochodzi do aktywacji enzymów generujących powsta-

nie anionów ponadtlenkowych, powstaje więcej reaktywnych form tlenu (RFT). Nasilenie 

procesów utleniających obok procesów glikacji może prowadzić do uszkodzenia śródbłonka 

[29].  

Podwyższone stężenie glukozy sprzyja powstawaniu RFT generując je także podczas 

autooksydacji glukozy czy glikacji. W procesie glikacji dochodzi do reakcji między grupą 

aldehydową glukozy a resztami aminowymi aminokwasów białek. Powstające zasady Schiffa 

są przekształcane w reakcji Amadori w końcowe produkty glikacji, które powodują peroksy-

dację lipidów, a ich utlenione RFT uszkadzają śródbłonek [29, 31]. 

Nasilenie stresu oksydacyjnego i związana z nim nadprodukcja RFT oraz osłabienie 

skuteczności obrony antyoksydacyjnej ma miejsce zarówno w przypadku cukrzycy, jak rów-

nież w przypadku PChN [32].  

W normalnych warunkach RFT są usuwane przez enzymy antyoksydacyjne, takie jak 

dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, transferaza S-glutationowa i inne substancje np. gluta-

tion (GSH), witaminy E, C i A. W przypadku braku równowagi oksydacyjno-redukującej na-

stępuje nadprodukcja RFT, co może prowadzić do utleniania lipidów (cholesterolu, wielonie-

nasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT)), białek i kwasów nukleinowych, a w dalszej 

kolejności do uszkodzenia tkanek [32, 33]. W konsekwencji powstają inne cząsteczki o in-

nych właściwościach. W przypadku utleniania białek produktem utleniania np. jakiegoś en-

zymu może być nowy związek o zupełnie innych, najczęściej niekorzystnych dla organizmu 

właściwościach. Podobnie produkty utleniania lipidów mogą reagować z innymi związkami, 

np. enzymami, modyfikując ich funkcje [33, 34]. 

We krwi można oznaczać markery peroksydacji lipidów – dialdehyd malonowy,  

4-hydroksynonenal. W przypadku kwasów nukleinowych markerem ich peroksydacji są 

8-hydroksy-2-deoksyguanina oraz 8-hydroksyguanina, których stężenie jest wskaźnikiem 

stopnia utlenienia kwasów nukleinowych w komórce [33]. Na wskaźniki utleniania lipidów 

wykrywalne w wydychanym powietrzu proponuje się lotne, krótkołańcuchowe węglowodory 

alifatyczne, proste i rozgałęzione [12, 35].  

Szczególne nasilenie procesów oksydacyjnych obserwuje się u pacjentów dializowa-

nych, co prowadzi do stopniowego pogorszenia ich stanu zdrowia [26, 36-38]. To destrukcyj-
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ne działanie hemodializy wpływa na zmiany profilu lipidowego błon krwinek czerwonych 

(RBC, ang. red blood cells). Zaburzenia w rozkładzie fosfolipidów błonowych prowadzą do 

obniżenia żywotności krwinek czerwonych i zwiększającej się niedokrwistości u osób hemo-

dializowanych [26, 36]. 

PChN, cukrzyca typu 2 oraz choroby naczyniowo-kardiologiczne dotykają coraz więcej 

osób na całym świecie. Dane amerykańskie podają, że w USA na PChN choruje około 11% 

populacji. W Polsce z danych szacunkowych wynika, że osoby cierpiące na PChN stanowią 

około 16% społeczeństwa, natomiast 5,6% dorosłej populacji boryka się z cukrzycą, z czego 

10% to cukrzyca typu 1, a 90% – cukrzyca typu 2 [20].  

Niestety, mimo wielu profilaktycznych kampanii pierwsze symptomy cukrzycy czy nie-

prawidłowego funkcjonowania nerek są często bagatelizowane. Otyłość i nadciśnienie tętni-

cze przez większość społeczeństwa nie są traktowane jak niebezpieczne schorzenia, których 

zaniedbanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.  

Podane powyżej informacje uzasadniają, dlaczego w przypadku schorzeń nerek i cu-

krzycy tak istotne są badania przesiewowe, szczególnie ważne w grupach podwyższonego 

ryzyka. Testy oddechowe w pełni nieinwazyjne i bezpieczne dla pacjenta i personelu mogłyby 

być przydatne jako narzędzie w badaniach przesiewowych. Prowadzenie badań nad ustale-

niem testu oddechowego jako łatwo dostępnego szybkiego narzędzia diagnostycznego dla 

PChN oraz cukrzycy jest więc w pełni uzasadnione. 
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Podstawy teoretyczne 

 





3. Biochemiczne źródła potencjalnych lotnych 
znaczników PChN i schorzeń towarzyszących 

Rozwój metod analitycznych i możliwość zidentyfikowania niektórych związków obec-

nych w wydychanym powietrzu pozwoliły wskazać takie lotne związki organiczne (LZO), 

które są wykrywane w schorzeniach nerek, cukrzycy czy stresie oksydacyjnym. Związki te 

mają szansę stać się znacznikami tych chorób.  

Omówione schorzenia (PChN, cukrzyca, powikłania naczyniowe związane ze stresem 

oksydacyjnym, upośledzenie czynności wątroby) mogą współwystępować, dlatego wydycha-

ne powietrze osób z PChN może zawierać nie tylko związki typowe dla dysfunkcji nerek, ale 

również charakterystyczne dla chorób towarzyszących. Wobec tego w próbkach wydychane-

go powietrza pacjentów z PChN można oczekiwać obecności związków proponowanych jako 

znaczniki każdej z wymienionych chorób: amin – jako markerów schorzeń nerek [13, 39-41], 

acetonu – u osób z cukrzycą [42, 43], związków siarkowych wiązanych z upośledzeniem czynno-

ści wątroby [7], węglowodorów alifatycznych generowanych podczas stresu oksydacyjnego 

[44].  

Tabela 2. Proponowane markery wybranych schorzeń. 

Związek Formuła 
chemiczna 

Fizjologiczne 
pochodzenie 

Rodzaj 
schorzenia 

trimetyloamina 
 

 

dimetyloamina  

(CH3)3N 
 
 

(CH3)2NH 

pokarm bogaty w TMA, 
cholinę, lecytynę; 

aktywność bakterii 
jelitowych 

 

dysfunkcja nerek 

[40, 45, 46] 

aceton (CH3)2CO dekarboksylacja 
acetyloCoA 

niekontrolowana 
cukrzyca [47, 48] 

2-metylo-1,3-
butadien (izopren) 

CH2C(CH3)CHCH3 uboczny produkt 
syntezy cholesterolu 

do kontrolowania metabolizmu 
lipidów [49] 

metanotiol  

siarczek dimetylu 

disiarczek węgla 

CH3SH 

(CH3)2S 

CS2 

bakterie obecne 

w jamie ustnej; 

metabolizm metioniny 

halitoza, paradontoza [50, 51], 
schorzenia wątroby [7] 

(CS2) schizofrenia [52] 

pentan 

heksan 

 

C5H12  

C6H14 

 

peroksydacja lipidów stres oksydacyjny w różnych 
schorzeniach [12], (zawał [53], 

PChN [54, 55], choroba 
Leśniowskiego-Crohna[56]) 

butan 

 

C4H10 peroksydacja kwasu 
linolenowego, 

arachidonowego; 

aktywność bakterii 
jelitowych 

 

flora fekalna [57] 
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Dokładny wykaz reakcji metabolicznych i schorzeń z jakimi łączone są poszczególne 

lotne związki przedstawiono w formie tabeli (tab. 2).  

Wszystkie z wymienionych LZO były poszukiwane w próbkach wydychanego powie-

trza pobranego od pacjentów z PChN i osób z grupy kontrolnej, które wzięły udział w bada-

niach opisanych w niniejszej pracy. 

3.1. Aminy 

Od czasów starożytnych schorzeniom nerek przypisywano rybi albo tzw. mocznicowy 

zapach [58]. Potwierdzenie, że ta specyficzna woń jest spowodowana podwyższonym stęże-

niem amin, dimetyloaminy (DMA) i trimetyloaminy (TMA) w osoczu, a więc również w od-

dechu, nastąpiło znacznie później wraz z rozwojem metod analitycznych [13, 40].  

Pierwsze próby analizy ilościowej amin w wydychanym powietrzu pojawiły się wraz 

z rozwojem chromatografii gazowej w latach 70. ubiegłego wieku. W badaniach wydychane-

go powietrza pobieranego do analizy podczas dializy obserwowano zmniejszenie stężenia 

TMA i DMA w osoczu i w wydychanym powietrzu. W zaproponowanej analizie aminy były 

absorbowane w roztworze kwasu solnego, a potem analizowane z zastosowaniem chromato-

grafii gazowej ze spektrometrem masowym [40].  

Kolejne prace dotyczyły pomiaru TMA i jej tlenku (TMAO) w osoczu podczas dializy. 

W ich wyniku oceniono, że stężenie TMA i TMAO w osoczu zmniejsza się podczas dializy, 

odpowiednio: od 1,39 ± 0,48 do 0,48 ± 0,16 µmol/L (dla TMA) i od 99,9 ± 31,9 µmol/L do 

41,3 ± 18,8 µmol/L (dla TMAO)[11, 13]. 

Na rysunku 1 przedstawiono możliwe biochemiczne źródła powstawania amin. Głów-

nym źródłem pochodzenia amin jest dieta. Za główne źródło amin uznaje się pokarm bogaty 

w TMA, jak ryby, a także bogaty w cholinę oraz lecytynę [59-66]. Wzrost TMA i TMAO 

w moczu był obserwowany po doustnym podaniu choliny [60, 66-68]. Kreatynina może być 

mniej istotnym źródłem amin [66, 69]. TMA dostarczona bezpośrednio z pokarmem jest 

wchłaniana z przewodu pokarmowego, albo wytwarzana ze składników pokarmu przez ak-

tywność bakterii jelitowych. Następnie metabolizowana przy udziale monooksygenazy flawi-

nowej (FMO3) w wątrobie do TMAO [13, 46, 70]. 

Powyższe badania potwierdzają, że TMA jest również metabolizowana przez bakterie 

jelitowe, co uwzględniono na rysunku 1. Jedna ścieżka metabolizmu prowadzi przez utlenie-
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nie do TMAO, a potem poprzez DMA do formaldehydu (1,2). Druga ścieżka biegnie przez 

demetylację TMA do DMA, metyloaminy (MA) i amoniaku (3,4,5). Na każdym etapie tych 

przemian wydzielany jest formaldehyd. Kolejne etapy są katalizowane przez właściwe enzy-

my: monooksygenazę TMA (1), aldolazę TMAO (2), dehydrogenazę TMA (3), dehydrogena-

zę DMA (4) i dehydrogenazę MA (5) [46]. 

DMA i TMA powstają także w wyniku metylacji metyloaminy pochodzącej z metaboli-

zmu sarkozyny przy udziale metioniny będącej źródłem grupy metylowej [59, 60, 70, 71]. 

MA może być również utleniana enzymatycznie do formaldehydu, nadtlenku wodoru i amo-

niaku (rys. 1) [71]. 

 Jeszcze innym źródłem DMA może być hydroliza asymetrycznej dimetyloargininy 

(ADMA) przy udziale dimetyloaminohydrolazy dimetyloargininy (DDAH) [72]. ADMA jest 

istotna ze względu na swoją funkcją – inhibitora syntezy tlenku azotu (NO), który powstaje 

w reakcji z L-argininy (przy udziale syntazy NO). NO odgrywa ważną rolę w regulacji napię-

cia naczyń krwionośnych, w funkcjonowaniu układu odpornościowego, w działaniu neuro-

przekaźników i adhezji płytek krwi. Niedobór NO może prowadzić do zwiększenia oporu 

naczyń w tętnicach nerkowych, co jest przyczyną rozwoju nefropatii, nadciśnienia i chorób 

naczyniowo-kardiologicznych [73, 74]. 

Aminy jako markery dysfunkcji nerek, szczególnie TMA i jej tlenek, interesują badaczy 

od dawna. W ostatnich latach coraz częściej podkreśla się, że wzrost stężenia amin w wydy-

chanym powietrzu u osób z PChN jest związany z aktywnością innej flory bakteryjnej niż 

u osób zdrowych [6, 13, 75]. 



S t r o n a  | 28 

 

 

Rysunek 1.  Metaboliczne ścieżki powstawania TMA i DMA. Reakcje 1,2,3,4,5 są 
związane z aktywnością bakterii [40, 46, 61, 71]. Skróty objaśniono w tekście. 

3.2. Aceton 

Aceton od dawna wymieniany był jako marker cukrzycy. Powstaje w procesie dekar-

boksylacji acetooctanu. Źródłem acetooctanu jest acetylokoenzym A, który jest wytwarzany 

w procesach glikolizy oraz β-oksydacji. Nadmiar acetylo-Co A generuje proces ketogenezy, 

w której powstaje aceton [10, 48].  

W procesie glikolizy, zachodzącej w cytoplazmie komórki, cząsteczka glukozy jest za-

mieniana na dwie cząsteczki kwasu pirogronowego (pirogronianu), który przenika do mito-

chondrium, gdzie może być zamieniony na acetylo-CoA. Podczas lipolizy następuje rozpad 

triglicerydów na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe (WKT). Ten etap zachodzi w tkance 

tłuszczowej. Uwolniony z cząsteczki glicerol dzięki obecności enzymu kinazy glicerolowej 

przyłącza reszty fosforanowe i powstaje przejściowy produkt do dalszego metabolizmu na 

drodze glikolizy lub w cyklu pentozowym [76, 77].  
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WKT są natomiast uwalniane do krwi i transportowane do komórek np. hepatocytów. 

W dalszym etapie ulegają aktywacji przez przyłączenie koenzymu A (CoA), w wyniku czego 

powstaje cząsteczka AcyloCoA. Reakcja ta zachodzi kosztem rozpadu ATP na AMP i piro-

fosforan (PPi). Dopiero taka aktywna forma kwasu wnika do mitochodrium przy udziale L-

karnityny, a wówczas rozpoczyna się proces spalania WKT w etapie zwanym β-oksydacją. 

W wyniku szeregu przemian, cząsteczki typu AcyloCoA1 ulegają hydratacji i dehydrogenacji, 

dochodzi do powstania acetylo-CoA i nowej, krótszej o dwa atomy węgla cząsteczki kwasu 

AcyloCoA2 (stąd indeks „2”). Nowo powstały aktywny kwas jest zawracany do procesu 

β-oksydacji, a acetylo-CoA ulega dalszym przemianom w cyklu Krebsa.  

W przypadku głodzenia lub cukrzycy może dochodzić do nadmiernego uwalniania 

WKT i wzrostu ich stężenia. Wówczas następuje nadmiarowe wytworzenie acetylo-CoA, 

który dalej trafia do cyklu Krebsa, a jego nadmiar – do procesu ketogenezy [77].  

W procesie ketogenezy dwie cząsteczki acetylo-CoA łączą się w acetoacetylo-CoA, da-

jąc w następnym etapie 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-CoA. Następnie powstaje acetooctan, 

który jest substratem acetonu i 3-hydroksymaślanu. Te trzy ostatnie związki są zwane ciałami 

ketonowymi. Aceton powstaje w wyniku nieenzymatycznej dekarboksylacji acetooctanu, na-

tomiast hydroksymaślan w wyniku enzymatycznej przemiany z udziałem odpowiedniej dehy-

drogenazy. Aceton może być wykrywany w wydychanym powietrzu. 

Jeżeli nasilenie procesu ketogenezy jest znaczne, to może wystąpić tzw. kwasica keto-

nowa. Wzrost acetonu w wydychanym powietrzu u osób w grupie kontrolnej  jest naturalną 

odpowiedzią metaboliczną na ćwiczenia fizyczne. Również dieta wysokotłuszczowa będzie 

generować podwyższone stężenie acetonu w wydychanym powietrzu [78, 79]. 

W przypadku niekontrolowanej cukrzycy pomiar acetonu w wydychanym powietrzu 

może wykazywać wartości wyższe niż w grupie osób zdrowych. Porównania stężenia wydy-

chanego acetonu w grupach pacjentów chorych na cukrzycę i w grupie kontrolnej, mimo nie-

co wyższych wartości acetonu stwierdzonego u pacjentów, nie potwierdzają istotnych staty-

stycznie różnic między grupami. U pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy stosują odpowiednią 

terapię i dietę (niskowęglowodanową, niskotłuszczową, niskobiałkową), poziom acetonu 

w wydychanym powietrzu jest często niższy niż u osób w grupie kontrolnej [80, 81]. 
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Rysunek 2.  Biosynteza acetonu [4, 77]. Skróty objaśniono w tekście. 

Prowadzone są nadal badania nad oceną zmiany stężenia acetonu po doustnym podawa-

niu glukozy w różnych stadiach glikemii. Badania te zmierzają do jednoznacznego wskazania 

acetonu jako markera metabolicznego [47].  

3.3. Izopren 

Izopren to zwyczajowa nazwa 2-metylo-1,3-butadienu, który jest wykrywany w wydy-

chanym powietrzu większości osób dorosłych. Wykazuje cykl dobowy z występowaniem 

maksymalnego stężenia około godziny 6:00 i minimalny około 18:00 [10].  

Izopren jest produktem ubocznym w biosyntezie cholesterolu (rys. 3). Powstaje również 

w wyniku utleniania skwalenu. Sugerowano, że pomiar izoprenu w wydychanym powietrzu 

mógłby być zastosowany jako nieinwazyjny test lipidowy [49]. 
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Rysunek 3.  Metabolizm cholesterolu jako źródło izoprenu [4, 10, 49, 82]. 

Mimo związku ze ścieżką metaboliczną cholesterolu jego korelacja z tym lipidem nie 

została potwierdzona statystycznie. Nie można też jednoczenie potwierdzić korelacji 

z wiekiem, chociaż statycznie istotna zależność obniżania stężenia izoprenu z wiekiem była 

obserwowana wśród mężczyzn [83]. 

Obserwowano również wzrost stężenia izoprenu w osoczu i w oddechu podczas procesu 

dializy [84, 85]. Stosowanie bio-niekompatybilnych membran (np. hemofanu) było sugero-

wane jako główny powód wzrostu stężenia izoprenu przez nasilenie procesów utleniająco-

redukujących podczas zabiegu hemodializy (HD). W badaniach, w których porównano wpływ 

różnych błon dializatorów na wzrost stężenia izoprenu w oddechu hipoteza ta nie została jed-

nak potwierdzona [84, 85]. 

Pomiary stężenia izoprenu w wydychanym powietrzu przeprowadzone na Uniwersyte-

cie Medycznym w Innsbrucku za pomocą układu PTR/MS (ang. Proton Transfer Reaction – 

Mass Spectrometry) pozwoliły na monitorowanie stężenia izoprenu w czasie rzeczywistym. 

Wykazano zmiany stężenia izoprenu w różnych fazach snu oraz wzrost stężenia w wydycha-

nym powietrzu podczas wysiłku fizycznego [86, 87]. Przeprowadzone badania wykazały, że 
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zmiany w stężeniu izoprenu są spowodowane zmianami hemodynamicznymi (w trakcie 

zmian rzutu serca) lub zmianami w wentylacji pęcherzykowej [88, 89]. 

3.4. Związki zawierające siarkę 

Podwyższone stężenie lotnych związków siarkowych (LSZ) w wydychanym powietrzu 

było przypisywane schorzeniom wątroby [4, 10, 90]. Należy jednak pamiętać, że wyczuwalny 

w wydychanym powietrzu zapach związków siarkowych może być spowodowany halitozą 

lub chorobą przyzębia [50, 91]. Dodatkowo w przypadku kobiet podczas cyklu owulacyjnego 

również może zmieniać się stężenie wydychanego siarczku dimetylu (DMS) [92, 93]. 

W związku z tym aby można było interpretować podwyższone stężenie metanotiolu (MeSH), 

DMS czy CS2 jako wynik schorzenia wątroby, należy wykluczyć inne pozametaboliczne po-

chodzenie LZS.  

Endogenne pochodzenie lotnych związków siarkowych wiązane jest ze szklakiem me-

tabolicznym metioniny lub cysteiny. Poszczególne ścieżki metaboliczne metioniny i homo-

cysteiny, które są prawdopodobnym źródłem LZS, zostały przedstawione na schemacie 

(rys. 4).  

Źródłem metioniny jest białko pochodzące z pokarmu. Głównymi ścieżkami metabo-

licznymi przemian metioniny jest transsulfuracja i transaminacja [7]. Metionina przed proce-

sem transsulfuracji ulega metylacji i jest konwertowana do homocysteiny. Następnie wytwo-

rzona homocysteina jest przekształcana do cysteiny we właściwym procesie transsulfuracji, 

a później do H2S przy udziale CBS i CSE. Te dwa enzymy to β-syntaza cystationiny (CBS) 

i γ-liaza cystationiny (CSE), których kofaktorem jest witamina B6. Enzymy CBS i CSE kata-

lizują przemianę cysteiny do mleczanu, amoniaku i H2S. Wytworzona w procesie transsulfu-

racji cysteina może dalej brać udział w syntezie glutationu i tauryny. CBS syntetyzuje rów-

nież cystationinę z homocysteiny i seryny, a CSE rozkłada cystationinę do cysteiny, kwasu -

ketomasłowego i jonów NH4
+
.  

Homocysteina (HCy) z kolei może też ulegać remetylacji do metioniny z udziałem syn-

tazy metioninowej i witaminy B12, a następnie przez dwa pośrednie związki S-adeno-

zylometioninę (SAM) i S-adenozylohomocysteinę (SAH) jest zamieniana z powrotem do ho-

mocysteiny [94-96].  
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W przypadku niewydolności wątroby główny szlak degradacji metioniny – proces 

transsulfuracji (transmetylacji) może być zaburzony [7, 95, 97, 98]. Wówczas metionina jest 

metabolizowana głównie w szlaku transaminacji. Przy udziale aminotransferaz powstaje kwas 

-keto-4-metylotiomasłowy, a później 3-metylotiopropionowy. Wśród produktów tej prze-

miany powstaje metanotiol dalej konwertowany do siarczku dimetylu i disiarczku dimetylu 

[7, 95]. Nadal nie do końca wyjaśnione jest endogenne pochodzenie CS2. Sugeruje się, że 

może powstawać w drodze przemiany tioli [95]. 

 

Rysunek 4.  Szlaki metaboliczne związków siarkowych [94-96, 99]. Skróty objaśniono 

w tekście. 

Znajomość metabolizmu związków siarkowych potwierdza możliwość identyfikacji 

w wydychanym powietrzu lotnych związków w przypadku schorzeń wątroby. Jednak wielość 

powiązań metabolicznych jakie tutaj występują może bardzo utrudniać interpretację wyni-

ków.  

W szlaku metabolicznym związków proponowanych jako potencjalne markery schorzeń 

wątroby powstają także inne związki łączące się ściśle ze stresem oksydacyjnym. Należą do 
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nich siarkowodór (H2S), glutation (GSH), homocysteina. H2S jest kolejnym po NO związ-

kiem, który odgrywa ważną rolę w rozszerzaniu naczyń, jednak jego nadmiar może prowa-

dzić do nadciśnienia. Wysoki poziom H2S jest cytotoksyczny i stymuluje stres oksydacyjny 

[94, 100, 101].  

GSH jest antyoksydantem, a zatem odgrywa ważną rolę w obronie antyoksydacyjnej 

komórek. Podstawowymi substratami w biosyntezie glutationu są trzy aminokwasy: glutami-

nian, cysteina oraz glicyna. Przeciwutleniające działanie glutationu przejawia się w dezakty-

wacji RFT, a nawet w możliwości chelatowania niebezpiecznych jonów metali. Parametrem, 

który może wskazywać na nasilenie stresu oksydacyjnego, jest stężenie glutationu. W zdrowej 

komórce jest więcej formy zredukowanej GSH niż utlenionej GSSG. Nasilenie stresu oksyda-

cyjnego dobrze opisuje stosunek formy zredukowanej glutationu do utlenionej 

[GSH]/[GSSG]. Dla przykładu wartości tego stosunku w komórkach zdrowej wątroby, w ty-

powych warunkach fizjologicznych wynoszą 300–400, a pod wpływem silnego stresu oksy-

dacyjnego nawet 2 [102, 103]. Obniżenie stężenia zredukowanego glutationu (GSH) zaob-

serwowano już w początkowych stadiach cukrzycy [104]. 

Homocysteina jest rozpoznawana jako czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic i cho-

rób sercowo-naczyniowych. W piśmiennictwie można znaleźć różne i sprzeczne dane doty-

czące stężenia homocysteiny u chorych na cukrzycę [105, 106]. Niektóre badania wskazują, 

że podwyższony poziom homocysteiny w cukrzycy jest typowy, zwłaszcza w przypadku 

oporności na insulinę [105] i nefropatii [107].  

Schorzenia wątroby, niedobór kwasu foliowego lub witamin B6 i B12 oraz inne czynni-

ki mogą wpływać na ograniczenie usuwania homocysteiny [96]. Homocysteina może reago-

wać z grupami tiolowymi białek tworząc mostki disiarczkowe, a reagując z grupami amino-

wymi generuje wzrost stężenia RFT [7, 105]. 

Ze względu na możliwość wzrostu stężenia LZS w przypadku uszkodzenia czynności 

wątroby, celowym wydaje się próba znalezienia korelacji metanotiolu, DMS z parametrami 

wątrobowymi, jak AST (aminotransferaza asparginowa) i ALT (aminotransferaza alaninowa). 

Na możliwość podwyższonego stężenia tych wskaźników w przypadku cukrzycy zwracano 

uwagę już wcześniej [108].  

Śledząc szklaki metaboliczne związków siarkowych i wzajemnie ich powiązania można 

zatem zastanawiać się czy związki siarkowe mogą być tylko markerami schorzeń wątroby, 
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czy może będą zależne również od stężenia homocysteiny, glutationu lub H2S powstających 

pod wpływem innych czynników?  

3.5. Węglowodory alifatyczne 

Węglowodory alifatyczne proponuje się na potencjalne markery stresu oksydacyjnego, 

które można wykryć w wydychanym powietrzu [12]. Stres oksydacyjny definiuje się jako 

brak równowagi między RFT, a systemem obrony antyoksydacyjnej. Brak równowagi między 

czynnikami utleniającymi i redukującymi w organizmie skutkuje nadmiernym wytwarzaniem 

RFT, które reagując z lipidami, enzymami czy kwasami nukleinowymi prowadzą do nieod-

wracalnych zmian w ich strukturze i funkcji, co prowadzi do stanów chorobowych i zmian 

degeneracyjnych tkanek, głównie w obszarze naczyniowym [33, 109]. Produkty utleniania 

lipidów są główną przyczyną zaburzenia na poziomie komórkowym, odgrywają rolę w proce-

sach starzenia oraz w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, nefropatii cukrzycowej i miaż-

dżycy tętnic [110].  

Endogennym źródłem powstawania RFT jest redukcja tlenu komórkowego przez tzw. 

„wyciek elektronów” następujący w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym, w miejscu, 

w którym znajduje się ubichinon. W tym właśnie miejscu z cząsteczki tlenu jest generowany 

anionorodnik ponadtlenkowy O2
∙ − inicjujący cały łańcuch reakcji (rys. 5). Przyjmuje się, że 

ok. 1-5% metabolizowanego tlenu w warunkach fizjologicznych ulega przemianie do RFT 

[12, 111].  

Drugą grupą bardzo reaktywnych chemicznie związków są reaktywne formy azotu 

(RFA). Należą do nich tlenek azotu (NO), kation nitrozoniowy (NO
+
), anion nitroksylowy 

(NO
-
) i nadtlenoazotyn (ONOO

-
). W przypadku nadprodukcji NO w obecności anionów po-

nadtlenkowych NO może przekształcać się do natlenoazotynu [112]. 

Źródłem lotnych węglowodorów alifatycznych jest proces peroksydacji lipidów (rys. 6). 

Wyróżnia się trzy etapy tego procesu. Na początku zachodzi faza inicjacji, potem propagacji 

i terminacji. Lipidy, a ściślej fosfolipidy, stanowią element budulcowy błon komórkowych. 

Ich cząsteczki zawierają resztę kwasu tłuszczowego i kwasu fosforowego [33, 82, 109]. 
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Rysunek 5.  Schemat powstawania reaktywnych form a) tlenu, b) azotu [12, 112]. 

Pierwszy etap peroksydacji polega na oderwaniu atomu wodoru od cząsteczki nienasy-

conego kwasu tłuszczowego i jest inicjowany przez atak RFT (np. rodnika hydroksylowego 

(•OH), rodników nadtlenkowych (LOO•), alkilowych (LO•) lub RFA (tlenku (NO) i dwutlen-

ku azotu (NO2)).  

Podczas propagacji (prolongacji) wytworzone w pierwszym etapie wolne rodniki alki-

lowe utleniają się dalej do rodników nadtlenkowych (LOO•). Ten etap generuje kolejne reak-

tywne formy cząstek i może być powtórzony wielokrotnie.  

Terminacja peroksydacji może nastąpić przez rekcję między dwoma rodnikami alkilo-

wymi, nadtlenkowymi lub dwoma różnymi rodnikami kwasów tłuszczowych. W wyniku tych 

reakcji powstają zmodyfikowane, uszkodzone cząsteczki lipidów. Wytworzone rodniki mogą 

również reagować z białkami i kwasami nukleinowymi. Inne rodniki kwasów tłuszczowych 

będą się rozpadać na mniejsze cząsteczki [33]. 

Wśród produktów LPO dużą grupę stanowią związki nielotne: wodorotlenki lipidowe, 

cykliczne nadtlenki, cykliczne endonadtlenki, dieny, aldehydy: , β,-nienasycone aldehydy 

(4-hydroksy-2-nonenal (4-HNE), akroleina), dialdehyd malonowy (MDA), glioksal i ketoal-
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dehydy (4-hydroksy-2-nonenal (ONE)) i γ-ketoaldehydy) [110]. Niektóre z tych związków 

mogą być oznaczane we krwi jako markery stresu oksydacyjnego.  

Lotnymi związkami organicznymi metabolizowanymi w procesie peroksydacji lipidów 

i wydalanymi z oddechem są węglowodory. Etan i pentan powstają w wyniku rozkładu wodo-

ronadtlenków wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Inne alkany, 

takie jak: metan, propan i butan mogą być wytwarzane przez aktywność flory bakteryjnej jelit 

(florę fekalną) [57]. W oddechu potwierdzono również występowanie węglowodorów (C4-

C20), których stężenie wzrasta wraz z wiekiem [12]. 

 

Rysunek 6.  Schemat procesu peroksydacji lipidów [4, 33, 109, 113]. 

Test określający stężenie lotnych markerów stresu oksydacyjnego w oddechu może do-

starczać informację na temat zaburzenia równowagi oksydacyjno-redukującej. Szczególną 

intensyfikację procesu oksydacyjnego obserwowano podczas hemodializy. W wydychanym 

powietrzu analizowano przede wszystkim etan [114].  
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Znacznie podwyższone stężenia pentanu w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono 

w oddechu pacjentów cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapa-

lenie jelita grubego [56]. Podwyższone stężenie etanu i pentanu w wydychanym powietrzu 

opisywano również w przypadku raka sutka, reumatoidalnego zapalenie stawów, odrzucenia 

przeszczepu serca, ostrego zawału mięśnia sercowego, w przypadku schizofrenii i astmy 

oskrzelowej [52, 53, 115-119]. 

Wykrywanie węglowodorów w wydychanym powietrzu w różnych schorzeniach wska-

zuje, że nie są one specyficznymi markerami konkretnej choroby. Mogą jednak jednoznacznie 

potwierdzić towarzyszący danej chorobie stres oksydacyjny. 

 

 



4. Analityczne wyzwania 

Wśród związków wymienionych jako potencjalne lotne markery PChN najbardziej inte-

resującymi diagnostycznie są aminy i związki siarkowe [7, 13, 96, 120, 121]. Niestety posia-

dają wiele właściwości fizykochemicznych, które utrudniają proces analizy.  

Aminy alifatyczne (DMA i TMA), tiole (MeSH, EtSH) i siarczki (DMS, CS2) należą do 

tzw. odorów albo związków „złowonnych”. Odorami nazywa się takie lotne substancje, które 

są wyczuwalne przy bardzo niskim stężeniu, co ma często znaczenie ostrzegawcze przed ich 

niebezpiecznymi właściwościami. TMA jest wyczuwalna przez człowieka przy stężeniu 

0,00108 mg/m
3
, metanotiol przy stężeniu 0,0020 mg/m

3
. Zarówno aminy alifatyczne, jak 

i związki siarkoorganiczne typu tioli (merkaptanów) należą do klas A lub B związków nie-

bezpiecznych [122]. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) metanotiolu, na które można 

być narażonym przez 8 godzin wynosi 0,021µmol/L, a najwyższe chwilowe stężenie 

(NDSCh) określające dopuszczalne narażenie przez 25 min wynosi 0,042 µmol/L. W przy-

padku TMA, NDS wynosi 0,203 µmol/L, a NDSCh – 0,407 µmol/L [122, 123].  

Aby wykonać ilościową analizę amin i związków siarkowych w wydychanym powie-

trzu na poziomie stężeń nmol/L-pmol/L konieczne jest zastosowanie gazowych wzorców 

o stężeniu zbliżonym do oczekiwanego w próbkach. Wzorce o tak niskim stężeniu są jednak 

nietrwałe. Dopuszczalne jest przygotowanie wzorców na poziomie wyższym o rząd lub dwa. 

Przygotowując wzorce robocze, należy odpowiednio rozcieńczyć standardy.  

Przygotowanie wzorców amin, tioli i siarczków jest trudne i wymaga specjalistycznych 

urządzeń do przygotowania gazowych wzorców na niskim poziomie stężeń. Wzorce takie 

zostały zamówione i przygotowane w postaci gazowych mieszanek (lub pojedynczych związ-

ków) w helu, w butlach stalowych, w firmie Linde Gaz (Polska).  

Aminy i związki siarkowe posiadają wolną parę elektronową przy atomach azotu i siar-

ki. Taka budowa cząsteczki wpływa na ich dużą reaktywność, podatność na utlenienie, nie-

trwałość, jak również tendencję do adsorpcji na różnych powierzchniach. Wolna para elektro-

nowa przy atomie azotu i siarki zwiększa nukleofilowość tych związków, a więc zdolność do 

wytworzenia wiązania w reakcji substytucji nukleofilowej [124, 125].  

Ważną właściwością amin i związków zawierających siarkę jest ich duża polarność. 

Zdolność do oddziaływań polarnych zależy od momentu dipolowego cząsteczki (tab. 3) [126].  
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Tabela 3. Momenty dipolowe w fazie gazowej wybranych związków obecnych 

w wydychanym powietrzu [127]. 

Związek H2O EtOH CH3SH (CH3)2S NH3 (CH3)2NH (CH3)3N 

Moment 
dipolowy 

µ/D 
1,85 1,69 1,52 1,52 1,47 1,03 0,61 

 

DMA i MA mogą wytwarzać wiązania wodorowe. To szczególny przypadek odziały-

wań polarnych [126]. W przypadku amin reakcja lub adsorpcja chemiczna może następować 

zarówno przez substytucję nukleofilową, jak również przez atom wodoru. Aminy ulegają ad-

sorpcji na powierzchniach szkła przez wiązanie się z grupą hydroksylową. 

Dodatkowo aminy charakteryzują się stosunkowo dużą zasadowością. W fazie gazowej 

w szeregu NH3<(CH3)NH2< (CH3)2NH< (CH3)3N zasadowość wzrasta od amoniaku do TMA. 

W wodzie MA jest mocniejszą zasadą niż DMA. Wynika to z solwatacji cząsteczek w oto-

czeniu wody, zaś w fazie gazowej nie ma to znaczenia [124, 128].  

W celu zapobiegania adsorpcji tak reaktywnych związków na powierzchniach szkła sto-

suje się dezaktywację wolnych grup hydroksylowych. Jednym ze sposobów takiej dezaktywa-

cji jest silanizacja. Przebieg reakcji podczas silanizacji szkła 10% roztworem heksametylo-

disiloksanu w toluenie przedstawia reakcja (6) [129]. 

2≡Si–OH + (CH3)3SiNHSi(CH3)3 → 2≡Si–O–Si(CH3)3 +NH3 (6) 

Innym sposobem zmniejszenia strat związków polarnych w trakcie ich pobierania i ana-

lizy jest derywatyzacja – upochodnienie, czyli konwersja w inny związek, mniej polarny, 

mniej reaktywny [130].  

W przypadku próbek gazowych zawierających związki polarne duża wilgotność 

względna próbki będzie utrudniać ich analizę. Polarność analitów sprzyja ich rozpuszczaniu 

w kondensującej parze wodnej. Wysoka zawartość pary wodnej w analizowanej próbce może 

zatem prowadzić do strat próbki i zaniżenia wyniku analizy. 

Ilość pary wodnej w wydychanym powietrzu zależy od wilgotności względnej i tempe-

ratury ciała. Przyjmując, że wilgotność względna wynosi RH = 95%, a temperatura wydechu 

37ºC (typowo), w oparciu o wiedzę na temat ciśnienia nasyconej pary wodnej (pH2O = 

47 mm Hg) w powietrzu wydychanym, można obliczyć zawartość pary wodnej. Ta obliczona 

ilość wynosi 6% objętościowych. Zazwyczaj ilość pary wodnej w wydychanym powietrzu 
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mieści się w zakresie od 3 do 6% [131]. Podczas pobierania próbki lub jej przechowywania 

para wodna może ulegać kondensacji na powierzchniach kontaktujących się z oddechem.  

Przytoczone trudności analityczne wymuszają konieczność przetestowania odpowiednich 

sposobów pobierania i przechowywania próbek wydychanego powietrza jeśli ma być ono 

analizowane pod kątem zawartości związków polarnych, jak aminy czy związki siarki. Nie-

właściwie przeprowadzone pierwsze etapy procedury mogą zaważyć na wyniku analizy, dla-

tego tak ważne jest opracowanie każdego etapu procedury analitycznej, która będzie obejmo-

wała:  

1) wybór pomieszczenia do pobierania próbek wydychanego powietrza,  

2) sposób pobierania,  

3) przechowywanie i transport próbek,  

4) wzbogacanie próbek wydychanego powietrza,  

5) wybór typu analizy instrumentalnej.  

4.1. Wybór miejsca pobierania próbek wydychanego powietrza 

Większość interesujących analitycznie związków występuje w wydychanym powietrzu 

w stężeniu poniżej nmol/L [10, 132]. W przypadku tak niskich stężeń wybór miejsca pobiera-

nia wydychanego powietrza jest niezwykle istotny w celu ograniczenia wpływu tła na wynik 

pomiaru. Znalezienie pomieszczenia nieskażonego oddechami innych osób, a także różnymi 

środkami zapachowymi, często nie jest łatwe. W przychodniach czy szpitalach trudno znaleźć 

miejsce wolne od lotnych związków chemicznych obecnych w środkach stosowanych do de-

zynfekcji. W mieszkaniach również można znaleźć wiele lotnych związków emitowanych ze 

środków czyszczących, odkażających czy oparów rozpuszczalników pochodzących np. z no-

wych mebli [133].  

Aby analiza wydychanego powietrza zakończyła się rzetelnym wynikiem, konieczne 

jest uwzględnienie wpływu tła na wynik pomiaru [10, 132]. Jeśli zarejestrowany rezultat ana-

lizy tła wykazuje obecność związków, które są mierzone w wydychanym powietrzu to wyniki 

analizy oddechu muszą być pomniejszone o to tło. Jeśli stężenia analizowanych związków są 

wyższe niż te mierzone w wydychanym powietrzu to zachodzi obawa, że są inhalowane 

z otoczenia i przysłaniają faktyczny skład powietrza wydychanego.  
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Niektórzy badacze w celu wyeliminowania wpływu tła na analizę wydychanego powie-

trza stosują bodypletyzmograf. Osoba, od której pobierane jest wydychane powietrze, jest 

zamknięta w szczelnej komorze. Bodypletyzmograf jest stosowany głównie w badaniach oce-

niających funkcjonowanie układu oddechowego, ale przez badaczy może być wykorzystywa-

ny do badania wydychanego powietrza lub emisji LZO z powierzchni ciała [134].  

Jednak najczęściej wybiera się pomieszczenie i uwzględnienia jego wpływ na wynik 

pomiaru. Wskazane jest zatem, aby pomieszczenie, w którym będą pobierane próbki wydy-

chanego powietrza, miało możliwie najniższy poziom tła. 

4.2. Sposoby pobierania próbek wydychanego powietrza 

Ważną kwestią w opracowywaniu testów oddechowych jest wybór odpowiedniej meto-

dyki pobierania próbki wydychanego powietrza. Z fizjologii układu oddechowego wiadomo, 

że całkowita objętość płuc człowieka wynosi około 5,2 L. Składa się na nią pojemność ży-

ciowa (ok. 4 L) i objętość, która zawsze zalega w płucach, tzw. objętość zalegająca (1,2 L). 

Na pojemność życiową składa się: pojemność dopełniająca (ok. 2,5 L), którą można pobrać 

z maksymalnym wdechem, pojemność oddechowa (0,5 L), która jest wymieniana przy każ-

dym spokojnym wdechu i wydechu oraz pojemność zapasowa (1,2 L), która może być wy-

mieniona przy bardzo głębokim wydechu [135].  

Dla celów analitycznych interesująca jest tylko objętość oddechowa, a dokładniej tylko 

jej część – tzw. powietrze pęcherzykowe. Jest to ta część powietrza, która ulega wymianie 

gazowej w pęcherzykach płucnych i zawiera maksymalną ilość CO2. Tlen dostarczony z wdy-

chanym powietrzem przenika z pęcherzyków płucnych do krwi, a z krwi do pęcherzyków 

przenikają już CO2 i lotne metabolity, które mogą być przedmiotem zainteresowania diagno-

styków. Szacuje się, że – pobierając powietrze pęcherzykowe – można zwiększyć trzykrotnie 

ilość LZO w próbce w porównaniu ze stężeniem w całej objętości oddechowej [10]. 

Najprostszym sposobem pobierania oddechu jest pobranie go do polimerowego worka 

za pomocą polietylenowej (PE) rurki. Jednak aby pobrać powietrze pęcherzykowe, należy 

zastosować odpowiednie urządzenia, które pozwalają przez pomiar stężenia CO2 określić 

właściwą objętość powietrza. Takimi urządzeniami są: breath sampler (rys. 7) i kapnograf 

(rys. 8a). 
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Urządzenie breath sampler zostało skonstruowane w Medical University w Innsbrucku 

[80]. Kapnograf jest urządzeniem dostępnym komercyjnie (Novametrix). Obydwa przyrządy 

mają wbudowane czujniki CO2. W pomiarze wykorzystuje się fakt, że CO2 pochłania światło 

w zakresie podczerwieni ( = 4,3 μm).  

Stosując urządzenie breath sampler, pobierane powietrze przepływa od ustnika do wor-

ka przez ogrzewane połączenie (rys.7). Zainstalowana grzałka ma zapobiegać kondensacji 

pary wodnej i stratom związków polarnych. Worek umieszczany jest w plastikowym pojem-

niku i podłączany do automatycznej pompki (rys.7). Kiedy stężenie CO2 w wydychanym po-

wietrzu osiągnie stężenie np. 3,8%, włącza się pompka i kolejne porcje powietrza pęcherzy-

kowego wtłaczane są do worka.  

 

Rysunek 7. Urządzenie breath sampler, 1) wymienny, jednorazowy ustnik, 2) czujnik CO2, 

3) podgrzewane połączenie, 4) pojemnik na worek do pobierania oddechu 

(worek umieszczony jest w środku plastikowego pudełka i wpięty do 

automatycznej pompki) [80].  

Kapnograf służy głównie do monitorowania stężenia CO2, ale także do oznaczania czę-

stości oddechów, a po wyposażeniu w dodatkowy czujnik umożliwia pomiar wysycenia he-

moglobiny tlenem. Podobnie jak w urządzeniu breath sampler ustnik połączony jest z czujni-

kiem CO2. Podczas spokojnego wydechu na ekranie kapnografu rysują się poszczególne fazy: 

1) początek wydechu ze stromym wzrostem CO2, 2) stopniowa wymiana gazowa – plateau – 

powietrze pęcherzykowe, 3) stromy spadek – rozpoczęcie wdechu (rys. 8b). Pobierając po-
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wietrze, w kolejnych cyklach oddechowych tylko z zakresu plateau pobierane jest powietrze 

pęcherzykowe. 

 

Rysunek 8.  Przedstawienie sposobu pobierania próbki wydychanego powietrza przez 

kapnograf. Zaznaczono elementy urządzenia: rys. 8a – 1) wymienny ustnik, 

2) nafion, 3) rurka podłączona do pompki odpompowującej parę wodną 

4) pompka.  

Rys. 8 b) – widok wykresu obrazującego jeden cykl wydechu. 

Pobierając wydychane powietrze za pomocą kapnografu można zastosować dodatkowe 

osuszanie. W tym celu pomiędzy ustnikiem a workiem montuje się rurkę z osuszającym po-

limerem – nafionem. Nafion jest kopolimerem tetrafluoroetylenu (teflonu) i kwasu nadfluoro-

3,6-dioksa-4-metylo-7-oktenosulfonowego [136] (rys. 8a). Jego szczególne cechy to duża 

odporność chemiczna, inertność oraz zdolność do selektywnej absorpcji wody [137]. Polimer 

ten może więc służyć do osuszania próbek. Zaabsorbowana woda migruje wzdłuż ścianek 

nafionu i zostaje odparowana na zewnątrz polimerowej rurki. Umieszczenie nafionowej rurki 

w rurce z przepływającym suchym powietrzem w przeciwprądzie do osuszanego gazu (odde-

chu) wspomaga skuteczność procesu (rys. 8a). Nafion sprawdza się w usuwaniu wody, jednak 

może powodować straty innych polarnych związków z osuszanego gazu [137]. 
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4.3. Przechowywanie próbek wydychanego powietrza 

Popularnym sposobem pobierania i przechowywania próbek wydychanego powierza są 

polimerowe worki (Anaserwis SKC – Specialists in Air Sampling Technologies) (rys. 9) 

[138].  

 

Rysunek 9. Polimerowe worki SKC do pobierania wydychanego powietrza: a) Flexfoil, 

b) Transparent Tedlar, c) Black Tedlar [136]. 

Próbka gazowa może być też pobrana do worka i od razu zaadsorbowana na odpowied-

ni sorbent umieszczony w rurce sorpcyjnej, igle sorpcyjnej lub osadzony na włóknie. 

W tabeli 4 przestawiono charakterystykę worków, które były testowane w celu wyboru 

najlepszych do przechowywania próbek gazowych, zawierających aminy i związki siarkowe. 

Wybór odpowiednich worków był jednym z etapów badań w celu opracowania procedury 

przygotowania i analizy próbek wydychanego powietrza, w kierunku oznaczenia potencjal-

nych znaczników PChN i jej powikłań. Testowano worki typu „Tedlar transparent” i „Black” 

oraz „Flexfoil”. Wszystkie posiadały stalowe zawory i polipropylenowe membrany [138]. 
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Tabela 4. Rodzaje i charakterystyka wybranych worków polimerowych do przechowywania 

próbek gazowych [138]. 

Typ worka Rodzaj tworzywa Charakterystyka 

Tedlar transparent 

worek 
przezroczysty 

PVF 

poliwinylofluoryd 

 

grubość warstwy polimeru 50 μm; 

ten rodzaj worka posiada pojedynczą warstwę PVF; 

zalecany do analizy wydychanego powietrza w kierunku 
oznaczania LZO 

Black Tedlar 

worek 
nieprzeźroczysty 

 

 

PVF 

poliwinylofluoryd 

 

 

 

grubość warstwy 25 μm, worek zalecany dla substancji 
światłoczułych; posiada podwójną warstwę złożoną 

z PVF i z włókniny węglowej  
(tzw. „black carbon”); 

zalecany do analizy wydychanego powietrza w kierunku 
oznaczania LZO 

Flexfoil 

 

PET/NY/AL/CPE 
poli(tereftalan 

etylenu)/ 

/nylon(poliamid)/ 

aluminiowa folia/ 
chlorowany 
polietylen 

worek czterowarstwowy; 

nieprzepuszczalny dla światła i wilgoci; 

zalecany dla niskocząsteczkowych gazów typu H2S, CO2, 
COS, metanotiolu, etanotiolu 

 

 

 

 

 



5. Sposoby wzbogacania próbek wydychanego 
powietrza 

Zarówno związki endogenne powstające w danym metabolizmie, jak również niektóre 

związki egzogenne mają szansę być potencjalnymi markerami. Jednak wszystkie występują 

na bardzo niskim poziomie stężeń (tab. 5).  

W tabeli 5 zestawiono wybrane związki wydychane i wdychane z powietrzem z otocze-

nia. Podano również zakresy stężeń, w jakich są oznaczane. Pogrubiono związki, które są lub 

mogą być potencjalnymi znacznikami nieprawidłowości bądź schorzenia. 

Tabela 5.  Poziomy stężeń wybranych związków w powietrzu wdychanym i wydychanym 

u osób zdrowych. 

Orientacyjny  

poziom stężeń 

Substancje występujące w wydychanym powietrzu 

Procent [%] tlen, woda, dwutlenek węgla, argon 

Zakres 

 [µmol/L-nmol/L] 

aceton, tlenek węgla, metan, wodór 

Zakres  

[nmol/L –pmol/L] 

izopren, etanal, metanal, pentan, etan, etanol, etylen, pozostałe 
węglowodory, tlenki azotu, disiarczek węgla, metanol, metanotiol, 

etanotiol, amoniak, dimetyloamina, trimetyloamina, siarczek dimetylu 

 

Próbki wydychanego powietrza pozornie wydają się łatwiejsze w analizie niż próbki 

moczu czy krwi. Jednak niskie stężenia LZO w zakresie nmol/L – pmol/L i złożona matryca 

wydychanego powietrza wymagają selektywnego wzbogacania próbek. 

Wśród technik wzbogacania próbek wydychanego powietrza najczęściej stosowane są 

techniki adsorpcji LZO na złożu przez mikroekstrakcję lub ekstrakcję do fazy stałej. 

W badaniach opisanych w niniejszej pracy stosowane były: 

1. SPME (ang. solid phase mictoextraction) – technika polegająca na adsorpcji analitów 

do fazy stałej osadzonej na włóknie ze stopionej krzemionki, a następnie ich termicznej 

desorpcji w dozowniku chromatografu gazowego. 

2. TD (ang. thermal desorption) – polegająca na adsorpcji analitów na złożu umieszczo-

nym w rurce, następnie ich usunięciu podczas termicznej desorpcji w urządzeniu zwa-

nym termicznym desorberem. Zdesorbowane związki trafiają do kolumny chromatogra-

ficznej. 
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3. NTD (ang. needle trap device) – adsorpcja analitów na sorbencie umieszczonym w igle. 

Usunięcie zaadsorbowanych analitów następuje przez ich termiczną desorpcję po 

umieszczeniu igły w dozowniku chromatografu. 

Wszystkie wymienione techniki oparte są na procesie adsorpcji analitów.  

Adsorpcja może być wynikiem procesu fizycznego, chemicznego lub kondensacji kapi-

larnej. Ważnym parametrem określającym wydajność złoża jest pojemność adsorpcyjna. 

Określa ją powierzchnia właściwa adsorbentu rozumiana jako powierzchnia ziaren i porów do 

masy sorbentu (m2/g).  

Wybierając adsorbent należy kierować się właściwościami analitów, sorbentu, pojem-

nością sorpcyjną adsorbentu, jego czystością, a także trwałością analitów na złożu. 

W zależności od techniki wzbogacania przemieszczanie się cząstek do złoża może od-

bywać się na drodze dyfuzji – adsorpcja statyczna (molekularna) lub na skutek adsorpcji dy-

namicznej. W przypadku wzbogacania próbek techniką SPME adsorpcja zachodzi na drodze 

swobodnej dyfuzji cząsteczek do powierzchni adsorbentu – włókna. W technikach TD i NTD 

ma miejsce adsorpcja dynamiczna. Próbka gazowa jest zasysana przez złoże z określoną 

szybkością przepływu [137]. 

5.1. Technika SPME  

SPME została opracowana przez prof. J. Pawliszyna z Uniwesytetu w Waterloo 

w 1989 roku. Obecnie włókna są dostępne komercyjnie (Supelco). Technika jest szeroko sto-

sowana w adsorpcji LZO z próbek gazowych znad powierzchni cieczy lub ciał stałych, a tak-

że na granicy ciecz – faza stała [139]. SPME znalazła zastosowanie w wielu analizach środo-

wiskowych oraz analizach środków spożywczych [140].  

Adsorpcja ekstrahowanych związków zachodzi na włóknie SPME, które jest zbudowa-

ne  z polimeru osadzonego na rdzeniu ze stopionej krzemionki lub jej wzmocnionej formie 

„Stable Flex”. Włókno umieszczone jest w stalowej rurce przypominjącej igłę. Całość zamo-

cowano w specjalnym uchwycie, który ma formę strzykawki. Dostępna jest szeroka gama 

włókienek komercyjnych [141]. Producent podpowiada przeznaczenie poszczególnych włó-

kien, jednak powinny one być dobrane w zależności od rodzaju aplikacji i analitu. Podstawo-

wym kryterium w doborze włókna jest jego polarność i polarność analitu [137].  
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Czułość metody SPME zależy od stałej podziału analitu między polimer osadzony na 

włóknie a fazę gazową. 

Próbka wydychanego powietrza najczęściej jest pobierana z worka polimerowego za 

pomocą gazoszczelnej strzykawki i umieszczana w odpompowanej szklanej fiolce (15 mL), 

zamkniętej uszczelką z PTFE (politetrafluoroetylen). Odpompowanie fiolki ułatwia zassanie 

próbki ze strzykawki (po przekłuciu uszczelki) i wypełnienie całej objętości fiolki gazową 

próbką. W celu adsorpcji włókienko z naniesionym sorbentem jest wprowadzane do fiolki 

z próbką gazową. 

Czas, w jakim należy prowadzić adsorpcję, zależy od szybkości z jaką dochodzi do 

ustalenia się równowagi między stężeniem analitu w fazie gazowej i stacjonarnej (cg/cs) i jest 

dobierany doświadczalnie. Zależy od grubości warstwy. Grubsza warstwa adsorbentu będzie 

miała większą pojemność, ale czas adsorpcji i desorpcji będzie dłuższy. Lotne, niskocząstecz-

kowe anality wymagają raczej cieńszej warstwy adsorbentów [142].  

Polimery osadza się na różnych rodzajach rdzeni. Stosuje się rdzenie ze stopionej krze-

mionki (Fused Silica), ze stopionej krzemionki pokrytej warstwą stabilnego termicznie poli-

meru 20 m (Stable Flex) i stalowe. Te ostatnie są specjalnymi włóknami wytrzymałymi na 

wysoką temperaturę. Rodzaj stosowanego rdzenia nie powinien mieć wpływu na właściwości 

adsorpcyjne włókna [142]. 

Temperatura adsorpcji analitów na włóknie może być dobierana doświadczalnie. Za-

sadniczo podwyższenie temperatury ogranicza adsorpcję, która jest procesem egzotermicz-

nym, jednak w pewnych przypadkach może nawet mieć uzasadnienie. Tak się dzieje np. 

w przypadku analitów polarnych (np. amin), które adsorbują się łatwiej na szkle niż na włók-

nie. Nieznaczne ogrzanie fiolki może być korzystne w zmniejszeniu tej tendencji.  

W badaniach zaprezentowanych w pracy stosowano włókna:  

– polarne PDMS/DVB (polidimetylosiloksan/diwinylobenzen), 

– bipolarne CAR/PDMS (carboxen/polidimetylosiloksan), 

– niepolarne PDMS (carboxen/polidimetylosiloksan). 

Włókno PDMS/DVB było osadzone na stabilniejszym rdzeniu Stable Flex, pozostałe 

dwa na rdzeniach typu Fused Silica. Przed pierwszym użyciem włókna były kondycjonowane 

w dozowniku chromatografu w odpowiednich, zalecanych przez producenta temperaturach:  
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– PDMS/DVB i PDMS w temperaturze 250ºC przez 0,5 godziny,  

– CAR/PDMS w 300ºC przez 1 godzinę, 

– PDMS w 250ºC przez 0,5 godziny. 

Temperaturowe zakresy pracy dla poszczególnych włókien wynosiły:  

– 200º-270ºC dla PDMS/DVB,  

– 200º-280ºC dla PDMS,  

– 250º-310ºC dla CAR/PDMS.  

Włókno PDMS/DVB jest zalecane do węglowodorów i aromatycznych amin, LZO; PDMS do 

związków niepolarnych (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, LZO); 

CAR/PDMS do śladowych ilości LZO, w tym węglowodorów [141, 143].  

W przypadku włókien z dwoma lub więcej naniesionymi sorbentami, np. DVB/PDMS, 

CAR/PDMS, adsorbent DVB lub CAR zawieszone są w niepolarnym PDMS. Obydwa włók-

na należą do dobrze sieciujących. DVB to porowaty polimer, Carboxen zaś należy do sit mo-

lekularnych. Włókno CAR/PDMS jest zalecane do adsorpcji małych cząsteczek o masie mo-

lowej 35 – 225 g/mol. CAR w stosunku do DVB ma nieco większą objętość mikroporów 

w stosunku do ich średnicy, dlatego powinien być silniejszym sorbentem od DVB [142]. 

5.2. Termiczna desorpcja 

Podstawą techniki nazywanej termiczną desorpcją (TD) jest adsorpcja analitów na złożu 

wypełniającym metalową lub szklaną rurkę, a następnie desorpcja w specjalnie skonstruowa-

nym piecu. Piec jest częścią urządzenia termicznego desorbera (Unity Markes, USA). Sorben-

ty są również dostępne komercyjnie (Markes lub Sigma Aldrich). Zdesorbowane anality są 

dalej kierowane do kolumny chromatograficznej.  

W badaniach stosowano trzy rodzaje hydrofobowych sorbentów: Tenax TA (granula-

cja 60/80), Carboxen 1000 (granulacja 60/80) oraz Carbotrap X (granulacja 40/60). Każdy 

z tych sorbentów był wybrany z różnych klas złóż adsorpcyjnych 

Tenax TA (politlenek 2,6-difenylo-p-fenolowy) to porowaty, organiczny polimer o sto-

sunkowo małej powierzchni właściwej (18 m
2
/g), ale doskonały dla adsorpcji nitrozwiązków, 

aldehydów i węglowodorów alifatycznych, amin aromatycznych i fenoli.  
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Carboxen 1000 należy do grupy węglowych sit molekularnych. Jego powierzchnia wła-

ściwa wynosi 1200 m
2
/g. Jest zalecany do adsorpcji bardzo lotnych związków.  

Carbotrap X należy do grafityzowanych sadz węglowych, jego powierzchnia właściwa 

wynosi do 400 m
2
/g, a gęstość 0,42 g/mL. Jest zalecany do adsorpcji węglowodorów alifa-

tycznych i aromatycznych [144, 145].  

Zaletą techniki TD jest możliwość zatężania analitów z większej objętości próbki niż 

w przypadku techniki SPME. Również pojemność adsorpcyjna złoża w TD jest większa. Ana-

lizowana próbka jest zasysana na złoże, zachodzi więc dynamiczna adsorpcja analitów. Prób-

ka zasysana jest z prędkością 40 ml/L za pomocą pompki membranowej. 

 

Rysunek 10. Wybrane etapy pracy termicznego desorbera a) kondycjonowanie rurki,  

b) gotowość układu do pracy, c) pierwszy etap desorpcji – desorpcja z rurki 

sorpcyjnej i adsorpcja na chłodzoną mikropułapkę, d) drugi etap desorpcji 

– desorpcja analitów z mikropułapki do kolumny. 
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Na rysunku 10 przedstawiono różne etapy zachodzące podczas pracy desorbera. Rys. 

10a przedstawia moment kondycjonowania złoża. Podobnie jak w technice SPME, adsorbent 

przed użyciem musi być oczyszczony i zaktywowany. W odpowiednich dla danego adsorben-

ta temperaturach, etapowo: do 100ºC, do 200ºC i aż do maksymalnej temperatury dopusz-

czalnej dla złoża przeprowadza się proces kondycjonowania. Rysunek 10c przedstawia układ 

w gotowości do pracy. Płynie przez niego tylko gaz nośny. Usuwanie analitów ze złoża od-

bywa się dwuetapowo. Rysunek 10b przedstawia pierwszy etap desorpcji analitów z rurki 

sorpcyjnej (ang. primary desorption) i równoczesną ich adsorpcję na tzw. mikropułapce (na 

rurce kwarcowej wypełnionej odpowiednim adsorbentem o mniejszej objętości złoża). Mi-

kropułapka jest schładzana do -10ºC, co zwiększa wydajność adsorpcji. Po zakończeniu ad-

sorpcji analitów na mikropułapce następuje jej szybkie ogrzanie do 20°C i desorpcja analitów. 

Rysunek 10d przedstawia desorpcję analitów z mikropułapki do kolumny – drugi etap de-

sorpcji (ang. secondary desorption). 

5.3. Technika NTD 

Technika NTD jest stosunkowo nowym sposobem wzbogacania próbek. Łączy w sobie 

technikę SPME z TD [146]. Podobnie jak termiczna desorpcja, NTD umożliwia adsorpcję 

analizowanych składników z większej objętości niż w technice SPME. W metodzie NTD za-

tężanie analitów, tak jak w termicznej desorpcji, polega na dynamicznej adsorpcji analitów.  

W odróżnieniu od termicznej desorpcji adsorbent umieszczony jest w znacznie mniej-

szej rurce – igle (d=0,6 mm) (rys. 11a). Adsorpcja analitów polega na ich adsorpcji na złożu 

przez zassanie odpowiedniej porcji próbki (rys. 11b). Pobierane mogą być różne objętości 

(maks. 200 mL), ograniczeniem jest wysycenie złoża. Następnie igła z zaadsorbowanymi ana-

litami jest zamykana teflonową zatyczką i łączona ze strzykawką wypełnioną czystym gazem. 

Igłę wprowadza się do gorącego dozownika, podobnie jak igłę z włóknem w technice SPME 

(rys. 11c). W ostatnim etapie następuje uwolnienie analitów do kolumny chromatograficznej.  

Do adsorpcji stosuje się analogiczne materiały sorpcyjne jak w technice termicznej de-

sorpcji. W technice NTD częściej dostępne są jednak bardzo selektywne usieciowane włókna 

polimerowe, jednak koszt tej techniki jest ciągle dość wysoki w porównaniu z TD czy nawet 

SPME. 
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Niekwestionowaną zaletą techniki NTD jest krótszy czas analizy niż w przypadku TD. 

Dodatkowo igła używana w technice NTD jest znacznie trwalsza niż włókno SPME [147, 

148]. 

 

Rysunek 11. Sposób zatężania próbek gazowych z zastosowaniem sorbentu umieszczonego 

w igle: a) pobieranie próbki z worka, b) desorpcja ze złoża – igła w dozowniku 

GC. 

 



6. Fizyczne podstawy wybranych metod 
instrumentalnych stosowanych w analizie 
wydychanego powietrza  

Najpopularniejszą techniką analityczną wykorzystywaną w analizie wydychanego po-

wietrza jest chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS). Jest to przy-

kład połączenia techniki separacyjnej ze spektrometrią mas [149, 150].  

6.1. Spektrometria mas  

Spektrometria mas jest użyteczną metodą detekcji i identyfikacji analitów w próbkach, 

których skład jakościowy jest nie do końca poznany. Identyfikacja analitów jest możliwa na 

podstawie pomiaru masy cząsteczkowej analitu, a ściślej – stosunku masy (m) do ładunku (z). 

W pomiarze tym wykorzystane jest zjawisko odchylania toru naładowanych cząstek w polu 

magnetycznym, które pozwala na rozdzielenie cząstek o różnym m/z [151]. 

Zjonizowane w źródle jonów cząstki są przyspieszane w polu elektrycznym (napięciem 

U) i wpadają do jednorodnego pola magnetycznego (o indukcji B), którego linie są prostopad-

łe do kierunku ruchu cząstki. W polu magnetycznym na zjonizowane cząstki (o ładunku q) 

działa siła Lorenza F (4). 

F=qUB (4) 

Jej składowa prostopadła do pola magnetycznego – siła magnetyczna (Fmag) jest zara-

zem siłą odśrodkową, odpowiedzialną za zakrzywianie toru ruchu naładowanej cząstki. Ko-

rzystając z faktu, że Fmag=F odśr można wyprowadzić zależność na promień krzywizny (R), po 

którym porusza się naładowana cząstka o masie m (5). 

𝑞𝑣𝐵 =
𝑚𝑣2

𝑅
 (5) 

Podczas pokonywania przez naładowaną cząstkę różnicy potencjału, energia potencjal-

na zostaje zamieniona na kinetyczną. Tę równość można zapisać równaniem (6). 

𝑞𝑈 =
𝑚𝑣2

2
 (6) 

Z równania (6) można wyznaczyć prędkość v, następnie podstawić do wzoru (7) i wy-

znaczyć promień krzywizny R, po której porusza się naładowana cząstka. 
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𝑅 =
1

𝐵
√

2𝑚𝑈

𝑞
 (7) 

Przekształcając równanie, można wyznaczyć masę cząstki (8). 

𝑚 =
𝑅2𝐵2

2𝑈
 (8) 

Na podstawie wartości indukcji pola magnetycznego (B), napięcia (U) i promienia 

krzywizny zmierzonego jako odległość, w jakiej zostanie zarejestrowana cząstka, możliwe 

jest obliczenie masy cząstki [151]. 

W zależności od przeznaczenia konstrukcja spektrometrów masowych jest różna, jed-

nak zawsze można w ich budowie wyróżnić te same elementy (rys.12). W każdym spektrome-

trze masowym po wprowadzeniu próbki następuje jej jonizacja. W następnym etapie następu-

je formowanie wiązek jonów i rozdział powstałych jonów pod względem wartości m/z w tzw. 

analizatorze. Analizator masy rozdziela jony ze względu na stosunek ich masy do ładunku. 

Jony kierowane są do detektora, gdzie sygnał w postaci prądu jonowego jest przetworzony na 

sygnał elektryczny zrozumiały dla oprogramowania rejestratora wyników – komputera [152, 

153].  

wprowadzanie analitów

źródło jonów analizator detektor

rejestrator danych

komputer

 

Rysunek 12.  Schemat blokowy spektrometru masowego. 

W technice spektrometrii mas pierwszym etapem jest zjonizowanie składników badanej 

próbki w próżni. Zliczenie jonów w zależności od stosunku ich mas do ładunku (m/z) jest 

wykorzystywane w analizie próbki.  

Stosowane są różne techniki jonizacji. Wymienić można dwie: jonizację elektronami 

(IE, ang. electron ionisation) oraz jonizację chemiczną (IC, ang. chemical ionisation).  

W jonizacji IE następuje rozpad naładowanej dodatnio cząsteczki na jony fragmenta-

cyjne. Wynikiem analizy jest widmo fragmentacyjne charakterystyczne dla danego związku 

chemicznego, które jest zależnością liczby zliczeń powstałych jonów od ich wartości m/z. 
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Stosunki masy do ładunku wyrażone są w thomsonach (1 Th = 1 dalton / liczba ładunków 

elementarnych jonu). W widmie fragmentacyjnym można wyróżnić jon molekularny zjoni-

zowanej cząsteczki, która nie rozpadła się, a jego masa liczbowo jest równa jej masie molo-

wej.  

W IC następuje wytworzenie jonów cząsteczek analitów przez zderzenie z jonami pier-

wotnymi gazu obecnego w źródle jonów. Najczęściej stosowanymi gazami są: CH4, NH3, N2. 

W wyniku jonizacji chemicznej mogą powstawać zarówno jony dodatnie jak i ujemne. Jony 

powstają w wyniku przeniesienia protonu, oderwania jonu wodorkowego, przyłączania lub 

przeniesienia ładunków [154, 155].  

W chromatografii gazowej rozdzielone chromatograficznie składniki analizowanej 

próbki, w celu ich detekcji, trafiają do spektrometru masowego. Popularnym spektrometrem 

masowym stosowanym w chromatografii gazowej jako detektor jest kwadrupolowy analizator 

mas (rys.13).  

 

Rysunek 13. Schemat budowy spektrometru masowego stosowanego w chromatografii 

gazowej. 

Jego głównym elementem są cztery równoległe pręty, do których przykładany jest prąd 

zmienny o określonej częstotliwości. Ustawienie parametrów prądowych tak, żeby przepusz-

czane były jony o wybranych wartościach m/z pozwala na pracę detektora masowego w trybie 

SIM (ang. selected ions monitoring). Bez selekcji jonów spektrometr masowy pracuje w try-

bie SCAN [156]. 
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Jako detektor stosuje się powielacz elektronowy zbudowany jest z kilku płytek (dynod). 

Naładowane cząstki uderzają w pierwszą z nich, generując wybicie elektronów, które z kolei 

wybijają elektrony z kolejnej płytki. To kaskadowe wybijanie elektronów powoduje wzmoc-

nienie sygnału. Na koniec wybite strumienie elektronów docierają do anody. Generowany 

przez nie prąd jest mierzonym parametrem. Obecnie często stosuje się tzw. powielacz elek-

tronowy o dynodzie ciągłej. Dynoda ma kształt zakrzywionej rury, w której ściany uderzają 

elektrony, powodując emisję kolejnych strumieni [156].  

6.2. Chromatografia gazowa 

Chromatografia gazowa należy do analitycznych metod separacyjnych umożliwiających 

analizę jakościową i ilościową poszczególnych składników w próbce. Przez kolumnę wypeł-

nioną odpowiednim adsorbentem – fazą stacjonarną przepływa obojętny gaz nośny, tzw. faza 

ruchoma. Separacja składników mieszaniny odbywa się dzięki różnicom w szybkości migracji 

poszczególnych składników mieszaniny przez kolumnę chromatograficzną. Te różne czasy 

migracji spowodowane są różnicami we właściwościach fizykochemicznych poszczególnych 

analitów. Szczególnie istotne są ich różnice w powinowactwie do fazy stacjonarnej (np. roz-

puszczalność istotna w chromatografii podziałowej) czy różnice w temperaturach wrzenia. Po 

rozdzieleniu analitów na kolumnie są one wprowadzane do detektora [149, 150, 157].  

W chromatografii podstawowym prawem opisującym podział analitu między fazę sta-

cjonarną i ruchomą jest prawo podziału Nernsta. Najważniejszym elementem chromatografu 

gazowego jest kolumna chromatograficzna. Obecnie najczęściej stosuje się kolumny kapilar-

ne, które są wykonane ze stopionej krzemionki, a dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 

powleczone poliimidem. Kolumny kapilarne charakteryzują się wyższą sprawnością niż ko-

lumny pakowane.  

Jako fazę ruchomą stosuje się najczęściej gazy obojętne: argon, hel, azot, czasem wo-

dór. Przy wyborze gazu mniej istotny jest jego rodzaj a ważniejszy stopień czystości, zazwy-

czaj uzależniony od rodzaju stosowanego detektora [157].  

Wybór odpowiedniej kolumny chromatograficznej ma decydujący wpływ na sprawność 

rozdzielenia składników mieszaniny. W kolumnach kapilarnych jako fazy stacjonarne stosuje 

się adsorbenty stałe (np. węglowe, żele krzemionkowe, sita molekularne, porowate polimery) 

i nielotne ciecze (o różnej polarności). W zależności od rodzaju naniesienia fazy stacjonarnej 
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na ścianki kolumny rozróżnia się różne typy kolumn kapilarnych: gdy ścianki pokrywa sor-

bent stały (PLOT – ang. porous layer open tubular), gdy faza ciekła osadzana jest bezpośred-

nio na ściankach kolumny (WCOT – ang. wall-coated open tubular) lub gdy osadzona jest na 

stałym adsorbencie (SCOT – ang. support-coated open tubular). Najczęściej stosowanymi 

fazami ciekłymi są: fazy polarne (kopolimery styrenu, diwinylobenzenu), fazy średniopolarne 

(polidimetylosiloksan, polimetylofenylosiloksan, policyjanoalkilosiloksan) i niepolarne wę-

glowodory będące dobrymi rozpuszczalnikami substancji niepolarnych (np. skwalan). Naj-

większe zastosowanie mają fazy silikonowe ze względu na możliwość ich modyfikacji róż-

nymi grupami funkcyjnymi. Warstwa stacjonarna ma zazwyczaj grubość od 0,1 do 0,3 μm, im 

jest cieńsza, tym czasy rozdzielania są krótsze, a więc również skraca się czasy analizy [158].  

Ważnymi parametrami w pracy układu chromatograficznego jest program temperaturo-

wy i przepływ gazu nośnego przez kolumnę (u [mL/min]).  

Kolumna chromatograficzna znajduje się w piecu, który w zależności od rodzaju ko-

lumny pozwala utrzymywać temperaturę jej pracy znacznie powyżej 200ºC, a w szczególnych 

przypadkach ponad 400ºC. Odpowiednio opracowany program temperaturowy pozwala na 

prawidłowa analizę i dobre rozdzielenie składników. W doborze programu temperaturowego 

należy się kierować lotnością analitów i rodzajem wypełnienia w kolumnie. W przypadku 

chromatografii podziałowej, czyli takiej, gdzie rozdzielanie polega głównie na wykorzystaniu 

różnic w rozpuszczalności analizowanych składników w fazie stacjonarnej, temperatura po-

winna być zbliżona do temperatur wrzenia składników [157].  

Zbyt wysoka temperatura kolumny zazwyczaj pogarsza wyniki, ale zbyt niska może 

powodować tzw. „ogonowanie” (ciągnięcie się piku), rozszerzenie pików i oczywiście wy-

dłużenie czasu analizy.  

Prędkość przepływu związana jest ze sprawnością kolumny. Sprawność kolumny okre-

ślana jest na podstawie tzw. wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT), która okre-

śla najmniejszy odcinek kolumny potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi między stęże-

niem substancji rozdzielanych w obu fazach. Sprawność kolumny jest tym większa, im 

WRPT jest mniejsza. Prędkość przepływu dobiera się, wyznaczając wykres van Deemtera, 

a więc wykres zależności wysokości półki teoretycznej od prędkości przepływu. Stosowana 

w praktyce prędkość przepływu jest zazwyczaj wyższa od wyznaczonej, ponieważ nie wpły-

wa znacznie na pogorszenie sprawności kolumny, a jej zwiększenie wyraźnie skraca czas ana-

lizy [150].  
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Próbki gazowe, a takimi jest wydychane powietrze, dozuje się do kolumny chromato-

graficznej za pomocą specjalnych dozowników dostosowanych do sposobu wzbogacania pró-

bek [149, 150]. 

Po przejściu przez kolumnę chromatograficzną gaz trafia do detektora, np. spektrometru 

masowego. W przypadku stosowania detektora masowego można uzyskać chromatogramy 

zarejestrowane w trybie SCAN oraz w trybie SIM. W trybie SCAN spektrometr skanuje cały 

zakres mas, a w trybie SIM rejestruje sygnał tylko dla wybranych jonów fragmentacyjnych. 

Metoda Metoda SIM jest szczególnie przydatna do analizy ilościowej, gdy analit został ziden-

tyfikowany w trybie SCAN. 

Rejestrując chromatogram w trybie SCAN, przez porównanie widm masowych zawar-

tych w bibliotece widm (NIST, ang. National Institute of Standards and Technology) z wid-

mem zarejestrowanym dla danego związku można z pewnym prawdopodobieństwem wyty-

pować jaki związek występuje w analizowanej próbce. 

W celu jednoznacznej analizy jakościowej i ilościowej próbki konieczne jest zastoso-

wanie wzorców oznaczanych substancji.  

Wynik uzyskany w analizie chromatograficznej to chromatogram wykreślany jako za-

leżność wysokości piku (wielkości sygnału, zliczeń) w czasie [min]. Poszczególne piki odpo-

wiadają kolejnym analizowanym związkom. Dla danej metody analitycznej w określonych 

warunkach pracy układu GC, dla danej kolumny, dla określonego programu temperaturowego 

i prędkości przepływu gazu nośnego, czasy retencji (tR), przy których pojawiają się kolejne 

piki są wielkościami charakterystycznymi dla danego analitu. Z powierzchni piku (A) można 

wnioskować o stężeniu analitu (rys. 14). 

Na rysunku 14 przedstawiono fragment chromatogramu zarejestrowany w trybie SCAN 

dla próbki wydychanego powietrza. Widoczne są dwa piki pochodzące od acetonu i izoprenu 

zidentyfikowane na podstawie analizy substancji wzorcowych analizowanych w tych samych 

warunkach co próbka badana.  

Chromatogram posłużył do wskazania parametrów, które można odczytać na chromato-

gramie; łatwo wyznaczyć wysokość piku (H), szerokość połówkową (w0,5H), wysokość szumu 

(N).  
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Rysunek 14. Fragment chromatogramu zarejestrowanego w trybie SCAN dla próbki 

wydychanego powietrza: na chromatogramie; zaznaczono: 1) aceton, 

2) izopren przy odpowiednich czasach retencji; na przykładzie piku 2 

zaznaczono wysokość piku (H), szerokość połówkową (w0,5H); czas retencji tR; 

b) wycinek chromatogramu – sposób wyznaczenia szumu (N). 

Opracowując metodę analityczną należy wyznaczyć parametry walidacji metody. Nale-

ży wyznaczyć granice wykrywalności (LOD – ang. limit of detection) rozumianą jako naj-

mniejsze stężenie możliwe do wykrycia oraz granicę oznaczalności (LOQ – ang. limit of qu-

antitation) czyli najmniejsze stężenie możliwe do oznaczenia. 

LOD można wyznaczyć na podstawie stosunku wartości sygnału danego analitu do 

szumu linii podstawowej. Ten stosunek wynosi 2 lub 3. Wartość LOD można również wyzna-

czyć przez obliczenie odchylenia standardowego ślepych prób () oraz współczynnika nachy-

lenia prostej kalibracji (a): LOD=3.3/a. [159].  

Wykonując serię pomiarów dla kilku różnych stężeń (c) można wyznaczyć równanie 

wykresu H=f(c) typu y=f(x). Podstawiając za (c) trzykrotność wysokości szumu (N) odczyta-

nego z chromatogramu można obliczyć stężenie, które będzie odpowiadało wartości LOD 

wyrażonej w jednostkach stężenia.  

LOQ można również wyznaczyć w oparciu o odchylenie standardowe ślepych prób oraz 

współczynnika nachylenia krzywej kalibracji, korzystając z równania: LOQ=10/a. LOQ 

najczęściej wyznacza się jako: LOQ = 3LOD. Chociaż znane są też definicje w których LOQ 

jest równe 2LOD lub 6LOD [160]. W niniejszej pracy LOD wyznaczano jako 3-krotną war-

tość stosunku sygnału do szumu. Wartość LOQ wyznaczano jako LOQ=3LOD. 
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Istotnym parametrem jest czułość rozumiana jako iloraz przyrostu odpowiedzi przyrzą-

du pomiarowego do stężenia analitu, który go powoduje. Czułość można wyznaczyć na pod-

stawie wykresu H=f(c).  

Ważnymi parametrami walidacyjnymi jest zakres liniowości metody oraz względne od-

chylenie standardowe (RSD – ang. relative standard deviation). Liniowość określa się jako 

zakres stężeń, w którym wartości sygnału są wprost proporcjonalne do stężeń, które je powo-

dują. RSD jest miarą powtarzalności oznaczeń, gdy analiza wykonywana jest w krótkim od-

stępie czasu, przez tego samego analityka, taką samą metodą, na tych samych urządzeniach. 

RSD wyznacza się jako iloraz odchylenia standardowego i średniej z wartości pomiarów.  

W celu jednoznacznej analizy jakościowej i ilościowej potrzebne są wzorce związków, 

które mają być oznaczane w próbce. Wykonanie rejestracji chromatogramu dla wzorców ana-

lizowanych jest konieczne dla potwierdzenia charakterystycznych czasów retencji. Dla każ-

dego analizowanego związku należy wyznaczyć tzw. krzywą kalibracji konieczną do oblicze-

nia jego stężenia w analizowanej próbce. W tym celu wykonuje się kalibrację. Przygotowy-

wane są wzorce w tej samej matrycy co próbki badane, o kilku znanych stężeniach bliskich 

zakresowi stężeń jaki jest spodziewany w próbkach badanych. Następnie dla każdego ze stę-

żeń wykonywana jest rejestracja chromatogramów. Każdy punkt pomiarowy powinien być 

powtórzony co najmniej trzykrotnie. Na podstawie pomiarów wykreśla się zależność pola 

powierzchni piku od stężenia, jest to tzw. krzywa kalibracji – zależność A=f(c), która posłuży 

do wyznaczenia stężenia analitu w próbce (rys. 15). 
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Rysunek 15. Przykładowy wykres kalibracji izoprenu w powietrzu syntetycznym, 

powierzchnia piku w funkcji stężenia. 



 

Część eksperymentalna





7. Cel pracy 

Celem niniejszej monografii było wykazanie, że opracowana metoda analityczna, wy-

korzystująca metodę chromatografii gazowej ze spektrometrią mas oraz wcześniejsze wzbo-

gacanie próbek wydychanego powietrza techniką SPME lub TD, będzie mogła być wykorzy-

stana w badaniach przesiewowych do diagnostyki PChN i jej powikłań. Zamierzenie to zosta-

ło zrealizowane w kilku etapach: 

1. Na podstawie doniesień literaturowych wybrano związki, które mogą mieć poten-

cjalne znaczenie diagnostyczne w PChN i jej powikłaniach. Próbki wydychanego 

powietrza miały być analizowane na zwartość TMA, DMA acetonu, izoprenu, 

związków siarkowych: MeSH, DMS, CS2; węglowodorów: butanu, pentanu, hek-

sanu, 3-metylopentanu, 2,3-dimetylopentanu. Spodziewano się, że największe trud-

ności analityczne będą dotyczyć detekcji amin i w mniejszym stopniu związków 

siarkowych.  

2. W celu opracowywania procedury analizy wydychanego powietrza przydatnej dla 

wykrywania potencjalnych markerów PChN i jej powikłań starano się dobrać od-

powiednie warunki pobierania, przechowywania i zatężania.  

3. Opracowaną łączną metodę przygotowania próbki i oznaczania zastosowano jako 

test oddechowy w grupie pacjentów ze zdiagnozowaną PChN i wśród osób stano-

wiących grupę kontrolną. Stosując wzorcowaną metodę (po wyznaczeniu parame-

trów walidacyjnych) wyznaczono stężenia wymienionych powyżej związków 

w obu grupach. Porównano otrzymane wyniki analiz sprawdzając czy stężenia 

związków przyjętych jako markery różnią się istotnie statystycznie stężeniami 

w badanych grupach.  

4. Sprawdzono, czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia korelacji między LZO 

oznaczanymi w wydychanym powietrzu a uznanymi parametrami biochemicznymi 

oznaczanymi we krwi.  

5. Badania wydychanego powietrza przeprowadzone wśród pacjentów dializowanych 

miały na celu sprawdzenie, czy zostanie zaobserwowana istotna statystycznie 

zmiana stężeń TMA i izoprenu podczas dializy. 

 



8. Opracowanie procedury analitycznej 

Aminy mają największą szansę na bycie markerem PChN, jednak ich analiza w wydy-

chanym powietrzu nie należy do łatwych. Opracowując sposób pobierania próbek, ich prze-

chowywanie i analizę, pracowano głównie na wzorcach zwierających aminy. Gazowe wzorce 

amin były przygotowane w firmie Linde Gaz. Ich stężenia wynosiły odpowiednio 4,465 

µmol/L dla TMA i 8,185 µmol/L dla DMA (±5%)
1
.  

 Prezentowane poniżej wyniki były już częściowo publikowane. W celu podsumowania 

całości prac zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu za zgodą właściwych redakcji 

czasopism. 

8.1. Wybór metody wzbogacania próbek 

Ważnym etapem procedury analizy wydychanego powietrza jest selektywna adsorpcja 

wybranych analitów. Przetestowano trzy sposoby wzbogacania próbek przez adsorpcję na 

włóknie polimerowym (SPME), na złożu osadzonym w rurce (TD), na złożu umieszonym 

w stalowej igle (NTD). Główny nacisk położono na dobranie najlepszego adsorbentu dla 

amin.  

8.1.1. Technika SPME 

Porównano wzbogacanie amin na wybranych włóknach SPME. Próbki amin były przygoto-

wywane w powietrzu syntetycznym (Linde Gaz) w worku Flexfoil, przez rozcieńczenie zaku-

pionych wzorców. Stężenie przygotowanych próbek wynosiło 2,07 nmol/L. Z worka za po-

mocą gazoszczelnej strzykawki pobierano 15mL gazowej próbki zawierającej DMA i TMA. 

Pobrana próbka była zasysana do odpompowanej szklanej fiolki. Poszczególne pomiary po-

wtarzano czterokrotnie. Stosowano fiolki silanizowane. 

                                                 

1 W analizie próbek gazowych o śladowym poziomie stężeń analitów wygodną jednostką wyrażającą stężenie jest 

ppmv (ang. part per milion – części na milion), ppbv (ang. parts per bilion – części na miliard). Obie jednostki odnoszą się 

do  ułamków objętościowych. Stężenia wielu parametrów biochemicznych często są wyrażane w mol/L. Aby ujednolicić 

stosowane w pracy jednostki przeliczono je na mol/L (µmol/L, nmol/L). Do przeliczenia jednostek z ppb na nmol/L zastoso-

wano algorytm: CM(nmol/L)= p(Pa) · CV(ppb) · 10−3/R(J/ mol/ K) · T(K), gdzie R = 8,31 (J/mol/K), CM stężenie molowe 

(nmol L−1), CV – stężenie wyrażone jako ułamek części objętościowych (ppb). 

Gdy próbki były przygotowywane lub wzbogacane w temperaturze otoczenia do przeliczeń przyjmowano średnią 

temperaturę pomieszczenia T=295K.  Jeśli badania prowadzono w temperaturze wydychanego powietrza przyjmowano T = 

310K (temperatura wydychanego powietrza). Przeliczenia wykonano dla ciśnienia typowego dla Krakowa p = 101325Pa. 
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Porównanie adsorpcji amin na wybranych włóknach przedstawiono graficznie (rys. 16). 

Porównując wydajność adsorpcji TMA na trzech rodzajach włókien, za najlepsze uznano 

włókno PDMS/DVB.  

 

Rysunek 16. Porównanie wzbogacania amin adsorbowanych na różnych włóknach SPME. 

Na rysunku porównano pola powierzchni wyznaczone dla TMA i DMA 

w oparciu o chromatogramy zarejestrowane dla gazowych próbek 

zawierających te aminy przy zastosowaniu wybranych włókien SPME [58]. 

Aminy bardzo łatwo adsorbują się na powierzchni szkła, dlatego testowano wpływ róż-

nych sposobów jego dezaktywacji na zmniejszenie strat amin[58].  

Fiolki Supelco były silanizowane 10% roztworem heksadimetylosiloksanu w toluenie. 

Proces dezaktywacji grup hydroksylowych szkła za pomocą tej metody wydłuża procedurę 

analizy. Dodatkowo ze względu na stosowany toluen, nie jest metodą przyjazną dla środowi-

ska, dlatego szukano innych, stosunkowo łatwych sposobów ograniczenia adsorpcji amin na 

szkle. Szklane fiolki były przygotowywane trzema sposobami.  Oprócz właściwej silanizacji,  

część fiolek, w celu zablokowania hydroksylowych grup w szkle, była wysycana parami 

amoniaku. Do próbki gazowej umieszczonej w fiolce dodawano 10 µL par amoniaku pobra-

nego znad 25% wodnego roztworu amoniaku, albo szklaną fiolkę wysycano parami amonia-

ku, po czym ją odpompowywano i napełniano próbką.  

Dla porównania przydatności wymienionych procedur, proces adsorpcji amin na włók-

nie PDMS/DVB prowadzono w fiolkach: silanizownych, niesilanizowanych, niesilanizowa-

nych z parami amoniaku dodanymi do próbki i w fiolkach, których ścianki były wysycane 
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parami amoniaku przed wprowadzeniem próbki. We wszystkich przypadkach adsorpcja na 

włóknie odbywała się w temperaturze pokojowej (22ºC) przez 15 min. Po 15 min adsorpcji 

włókno umieszczano w dozowniku chromatografu na 4 min (temp. 250ºC) w celu desorpcji 

analitów do kolumny chromatograficznej. Czas 4 min pozwalał na całkowite oczyszczenie 

włókna i jego aktywację przed następną analizą.  

Porównanie detekcji amin podczas zastosowania różnych sposobów dezaktywowania 

powierzchni szkła przedstawiono graficznie (rys. 17). Detekcje wyrażono przez procentowy 

stosunek uzyskanych powierzchni pików. Najlepszy wynik osiągnięto dla fiolek silanizo-

wanych. Dla DMA lepsze było dodanie amoniaku do badanej próbki [58].  

Stosując ten sam rodzaj włókna  PDMS/DVB i różnie przygotowane fiolki, wyznaczono 

parametry walidacyjne dla metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas  z zastoso-

waniem techniki SPME . W przypadku oznaczania DMA, wyznaczone wartości LOD i RSD 

nie były zadowalające. Wartość LOD dla DMA wahała się w zakresie od 0,827 do 0,215 

nmol/L. W przypadku DMA, wartość LOD=0,215 nmol/L, uzyskano podczas adsorpcji 

w fiolce z dodatkiem amoniaku. LOD wyznaczone dla TMA wynosiły od 0,049 do 0,016 

nmol/L. Wartość LOD=0,016 nmol/L uzyskano podczas adsorpcji w fiolce silanizowanej. 

Wartości RSD wyznaczono w zakresie od 27% do 6% dla DMA oraz od 22% do 1% dla 

TMA [58].  

Podczas adsorpcji na włóknie PDMS/DVB, najlepsze parametry walidacyjne uzyskano 

w fiolce silanizowanej. Ten wynik został uwzględniony w zbiorczej tabeli, w której porówna-

no parametry walidacyjne dla techniki SPME i innych użytych metod wzbogacania (tab.6). 

8.1.2.Termiczna desorpcja 

Termiczna desorpcja pozwala na adsorpcję analitów z większej ilości próbki niż techni-

ka SPME lub opisana poniżej NTD. Wcześniejsze prace nad adsorpcją lotnych związków 

siarkowych wykazywały dobre wydajności na złożach węglowych [161, 162].  

Z danych literaturowych wynikało, że właściwym złożem dla adsorpcji lotnych związ-

ków organicznych będzie Tenax TA lub mieszanka Tenax TA: Carboxen [163]. Obydwa sto-

sowane adsorbenty mają właściwości hydrofobowe.  Porównano wydajność adsorpcji amin na 

złożu Tenax TA i mieszance (Tenax TA: Carboxen, 1:1 obj.). Próbki TMA i DMA przygoto-

wano na poziomie 2,48 nmol/L w powietrzu syntetycznym. Próbki o objętości 200 mL były 
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zasysane na adsorbenty z szybkością 40 mL/min. Wykonano trzykrotne powtórzenie pomiaru. 

DMA nie udało się zaadsorbować po zastosowaniu domieszki złoża węglowego (rys. 18). 

 

Rysunek 17. Porównanie wielkości pól powierzchni pików, wyznaczonych na podstawie 

chromatogramów zarejestrowanych dla gazowych próbek zawierających DMA 

i TMA, w zależności od zastosowanych sposobów dezaktywacji powierzchni 

szkła. Adsorpcja na włóknie PDMS/DVB [58]. 

 

Rysunek 18.  Porównanie wielkości pól powierzchni pików wyznaczonych z 

chromatogramów zarejestrowanych dla gazowych próbek zawierających DMA 

i TMA w zależności od zastosowanych złóż: Tenax TA i Tenax TA + 

Carboxen. 
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Sprawdzono wpływ obecności pary wodnej w próbce na adsorpcję TMA. Próbkę TMA 

o stężeniu 2,48 nmol/L przygotowano w powietrzu syntetycznym i w powietrzu wydychanym 

zdrowej osoby, bez zawartości amin. 

Podobnie jak poprzednio, na złoża zasysano próbki o objętości 200 mL. Wykonano 

czterokrotne powtórzenia pomiarów. Na złożu Tenax TA+Carboxen nastąpiła znaczna strata 

TMA. Na złożu Tenax TA straty były znacznie mniejsze (rys. 19).  

 

Rysunek 19. Wpływ wody na adsorpcje TMA, przy zastosowaniu dwóch różnych złóż: 

Tenax TA i Tenax TA + Carboxen. 

Zawartość pary wodnej może znacznie obniżać wyniki analizy zwłaszcza dla związków 

polarnych takich jak TMA, dlatego w procedurze analitycznej zastosowano ogrzewanie prób-

ki po jej pobraniu do worka i w trakcie pobierania na złoże (37-38ºC) (rys. 20). 

Rurka z zaadsorbowanymi na złożu aminami  była umieszczana w  piecu desorbera, 

w którym następowała ich dwuetapowa  desorpcja. Najpierw rurka z zaadsorbowaną próbką 

była wygrzewana w odpowiedniej temperaturze, zależnej od rodzaju adsorbenta. W opisanych 

powyżej przypadkach, anality z obydwu złóż były desorbowane przez 10 min w 280ºC. Rów-

nocześnie zachodziła adsorpcja na mikropułapce schłodzonej do -10ºC. Mikropułapka była 

wypełniona węglowymi sitami molekularnymi specjalnie przystosowanymi do niskocząstecz-

kowych lotnych związków organicznych (adsorbent UT6SUL polecany dla niskocząsteczko-

wych polarnych związków przez firmę Markes). W drugim etapie desorpcji mikropułapka 

była szybko nagrzewana od -10ºC do 280ºC i jeszcze przez 5 min utrzymywana w tej najwyż-
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szej temperaturze. Anality były desorbowane w początkowym etapie wygrzewania rurki 

z adsorbentem, ale dłuższy czas utrzymywania rurki w temperaturze 280ºC, miał na celu 

przygotowanie złoża mikropułapki do kolejnych analiz. Zdesorbowane anality były ponownie 

adsorbowane w mikropułapce (ang. cold trap) wypełnionej sitami molekularnymi, a stąd 

transportowane do chromatografu przez linię transferową. Temperatura linii transferowej wy-

nosiła 160°C. 

 

Rysunek 20. Adsorpcja analitów na adsorbencie (Tenax TA) umieszczonym w szklanej 

rurce. Worek z gazową próbką, umieszczono w suszarce w temp. 37ºC. 

Procedura dla próbek zawierających parę wodną.  

Termiczna desorpcja jest wygodną i stosunkowo niedrogą metodą wzbogacania próbek. 

Umożliwia również przechowywanie pobranych próbek bezpośrednio na złożu. Możliwe jest 

samodzielne przygotowywanie rurek przez ich napełnianie dowolnymi, najlepszymi dla danej 

procedury sorbentami lub ich mieszankami. 

8.1.3 Technika NTD 

Możliwość zastosowania techniki NTD w adsorpcji amin z próbek gazowych została 

sprawdzona w celu porównania jej wydajności z innymi metodami zatężania próbek. Spraw-

dzono dwa rodzaje wypełnień. Jedna z igieł była wypełniona kompozytowym materiałem 
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złożonym z polimeru Tenax TA i sit węglowych Carboxen 1000. W drugiej igle umieszczony 

był kopolimer metakrylanu metylu (MAA) z dimetakrylanem glikolu etylenowego 

(EGDMA). 

Stężenia próbek amin do testowania wydajności adsorpcji na wypełnieniach igły wyno-

siły po 2,07 nmol/L każda. Typowa szybkość przepływu próbki gazowej przez złoże wynosiła 

25-40 mL/min. Po ekstrakcji amin igła była łączona z mikrostrzykawką wypełnioną N2 (5.5) 

(Linde Gaz, Polska). Objętość 50 µL N2 wymywała anality z igły po jej wcześniejszym 

umieszczeniu w rozgrzanym dozowniku. Lepszy wynik adsorpcji uzyskano dla kopolimeru 

(rys. 21). 

Przed użyciem igły były każdorazowo kondycjonowane w dozowniku. Zalecana przez 

producenta maksymalna temperatura kondycjonowania dla kopolimeru to 200°C, a dla mie-

szanego złoża Tenax TA - Carboxen 280°C (listowna informacja o warunkach kondycjono-

wania od producenta NTD – Dietmar Hein PAS Technology Deutschland GmbH). 

 

Rysunek 21.  Porównanie wielkości pól powierzchni pików, wyznaczonych na podstawie 

chromatogramów zarejestrowanych dla gazowych próbek zawierających DMA 

i TMA, w zależności od zastosowanych wypełnień igieł w technice NTD. 

8.2. Wybór pomieszczenia do pobierania wydychanego powietrza 

Przed rozpoczęciem pobierania próbek wydychanego powietrza wśród ochotników ko-

nieczne było znalezienie właściwego pomieszczenia pobierania próbek. W opisanych poniżej 

badaniach wzięli udział pacjenci Kliniki Nefrologii CM UJ. Pacjenci podpisywali zgodę na 

przeprowadzenie tego oddechowego testu i wypełniali ankietę zawierającą pytania na temat 
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schorzeń, diety, stosowanych leków. Pobieranie próbek wydychanego powietrza odbywało się 

za zgodą Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.  

Na pobieranie oddechu byli początkowo zapraszani do pokoju zabiegowego. Niestety, 

chromatograficzna analiza tła tego pomieszczenia wykazała obecność wielu lotnych związ-

ków, które mogłyby przeszkadzać w analizie oddechu.  

Znaleziono więc inne, właściwe miejsce do pobierania próbek wydychanego powietrza 

od pacjentów, pomieszczenie oddalone od sal chorych i zabiegowych. Pacjenci byli proszeni 

o przejście do tego pomieszczenia pojedynczo i dopiero po około 15 min potrzebnych na ad-

aptację do warunków pomieszczenia mieli pobieraną próbkę oddechu. Każdorazowo do anali-

zy pobierano próbkę wydychanego powietrza i próbkę tła pomieszczenia. Tło pomieszczenia 

było uwzględniane w analizie ilościowej. Na rysunku 22 przedstawiono zestawienie chroma-

togramu tła z chromatogramem wydychanego powietrza pacjenta. Obydwa chromatogramy 

zarejestrowano w trybie SCAN. 

Zaprezentowany wynik analizy był zarejestrowany dla próbki wydychanego powietrza 

pobranego od mężczyzny, któremu nie udało się całkowicie rzucić palenia mimo współistnie-

nia kilku poważnych schorzeń. Oprócz PChN miał zdiagnozowaną cukrzycę typu 2 i obtura-

cyjną chorobę płuc (POChP). Analizę wykonano pobierając 400mL wydychanego powietrza. 

Próbkę wzbogacano przez adsorpcję analitów na złożu Tenax TA. Na chromatogramie wi-

doczne są piki pochodzące od: 3) butanu, 4) etanolu, 5) acetonitrylu, 6) acetonu, 7) izoprenu, 

8) kwasu octowego, 12) heksanu (potwierdzone za pomocą wzorców). Pozostałe związki zo-

stały wytypowane na podstawie porównania zarejestrowanych widm masowych z widmami 

masowymi biblioteki NIST: 1) acetaldehyd, 2) 2-buten, 9) 2-butanon, 10) cykloheksanon, 11) 

2-metylofuran, 13) benzen, 14) 2,5-dimetylofuran.  

W tle dobrze widoczne są piki od acetaldehydu, alkoholu, acetonu, kwasu octowego, 

benzenu. Zarejestrowane tło nie przeszkadza w wykonaniu analizy jakościowej i ilościowej. 

Przy obliczaniu stężenia w wydychanym powietrzu np. acetonu, należy odjąć wartość acetonu 

wyznaczoną w tle.  
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Rysunek 22. Porównanie chromatogramów zarejestrowanych dla analizy wydychanego 

powietrza pacjenta z PChN (czarna linia) i tła pomieszczenia (linia szara). 

Próbkę zatężano na złożu Tenax TA. Zidentyfikowano: 3) butan, 4) etanol, 

5) acetonitryl, 6) aceton, 7) izopren, 8) kwas octowy, 12) heksan, pozostałe 

związki wytypowano na podstawie porównania zarejestrowanych widm 

masowych z widmami masowymi zawartymi w bibliotece NIST: 

1) acetaldehyd, 2) 2-buten, 9) 2-butanon, 10) cykloheksanon,  

11) 2-metylofuran, 13) benzen, 14) 2,5-dimetylofuran. 

8.3. Przechowywanie próbek 

Silna tendencja do adsorpcji związków polarnych oraz kondensująca para wodna, która 

może być powodem dodatkowych strat polarnych analitów, skłoniły do przeprowadzenia ba-

dań w kierunku wybrania najlepszego sposobu przechowywania próbek zawierających TMA 

i związki siarkowe.  

Próbki amin na poziomie stężeń 16,53 nmol/L były przygotowywane w powietrzu syn-

tetycznym z 3% zawartością pary wodnej. Wysokie stężenie amin miało ułatwić obserwacje 

ich stabilności podczas przechowywania (27 godzin eksperymentu). Próbki przechowywane 

były w trzech rodzajach worków: Black Tedlar, Tedlar transparent, Flexfoil oraz na adsorben-

cie Tenax TA. Po 1, 2, 12 i 27 h pobierane były próbki wzbogacane na adsorbencie Tenax TA 

i po termicznej desorpcji wprowadzane do kolumny chromatografu [164]. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dla przechowywania próbek 

gazowych zawierających TMA najlepszym jest worek Flexfoil lub przechowywanie na adsor-

bencie Tenax TA. W przypadku DMA lepszy był worek Black Tedlar lub bezpośrednia ad-

sorpcja na złożu Tenax TA [164]. 

Przeprowadzone wcześniej badania nad sposobem przechowywania związków siarko-

wych wykazały dobre rezultaty dla worków Black Tedlar [165]. W gazowych próbkach za-

wierających związki siarkowe stężenia MeS, EtSH, DM były najbardziej trwałe w worku 

Flexfoil [165]. MeSH, EtSH i DMS (oprócz TMA) mogą mieć największe znaczenie diagno-

styczne w PChN. 

Zarówno w przypadku przechowania próbek z aminami, jak i związkami siarkowymi 

najmniej przydatne okazały się przeźroczyste worki Tedlar [164, 165].  

Ze względu na potrzebę uzyskania dobrej detekcji dla TMA, MeSH oraz DMS dla prze-

chowywania próbek wydychanego powietrza analizowanych w kierunku PChN wybrano wo-

rek Flexfoil. Opcjonalnie dobrym rozwiązaniem jest adsorpcja na Tenax TA natychmiast po 

pobraniu próbki. Z przeprowadzonych badań wyniknął wniosek, że czas od pobrania próbki 

do wykonania jej analizy nie powinien być dłuższy niż 2,5 h. 

8.4. Sposoby pobierania próbek 

W badaniach wydychanego powietrza zaleca się pobieranie powietrza pęcherzykowego. 

W tym celu pobieranie próbek było wykonywane przy użyciu urządzenia breath sampler oraz 

kapnografu. Obie metody były porównane z uproszczonym, ale dopuszczalnym sposobem 

pobierania przez polietylenową rurkę.  

W przypadku pięciu osób z grupy chorych z PChN, próbki wydychanego powietrza po-

bierano trzema metodami: z zastosowaniem urządzenia breath sampler, kapnografu i rurki PE. 

Próbki były pobierane do worków Flexfoil i zatężane techniką termicznej desorpcji na adsor-

bencie Tenax TA. Pobierając oddech przez słomkę, u wszystkich badanych zidentyfikowano 

i oznaczono TMA. Stosując urządzenie breath sampler, TMA była wykryta u dwóch osób. 

Pobierając wydychane powietrze za pomocą kapnografu z nafionem, nie wykryto TMA. Na 

rysunku 23 porównano stężenia analizowanych związków. Zaznaczona na wykresie wartość 

dla TMA, gdy wydychane powietrze pobierano przy użyciu kapnografu, odpowiada wartości 

LOD i wynosi 0,014 nmol/L (rys. 23).  
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Rysunek 23. Porównanie stężeń  TMA, metanotiolu, pentanu, DMS w próbkach 

wydychanego powietrza pobieranego trzema metodami: breath sampler, 

kapnograf, polietylenowa rurka (PE). Analizy wykonano dla pięciu osób. 

Również w przypadku MeSH najlepsze wyniki otrzymano podczas pobierania próbek 

przez rurkę PE. MeSH nie był wykryty podczas pobierania wydychanego powietrza przez 

kapnograf i nafion. DMS był wykrywany na podobnym poziomie stężeń bez względu na za-

stosowany sposób pobierania próbki.  Pentan wybrano jako przedstawiciela alifatycznych 

węglowodorów, ponieważ wykrywany jest u większości chorych osób. Dla pentanu otrzyma-

no porównywalne wyniki dla każdej z zastosowanych metod pobierania wydychanego powie-

trza. 

Stężenia TMA i MeSH wyznaczone w próbkach wydychanego powietrza, pobieranych 

za pomocą rurki PE różniły się statystycznie od stężeń tych związków wyznaczonych w prób-

kach, które pobierano za pomocą urządzenia breath sampler lub kapnografu (p<0,05).  

Otrzymane wyniki są efektem niekorzystnej adsorpcji polarnych TMA i MeSH na ele-

mentach urządzeń do pobierania oddechu. Dodatkowo, pobierając powietrze za pomocą kap-

nografu, zastosowano osuszanie wydychanego powietrza nafionem, który w przypadku 

związków polarnych: TMA, MeSH, acetonu spowodował ich straty przez usunięcie wraz 

z wodą. DMA nie zidentyfikowano u żadnej z badanych osób. 
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Rysunek 24. Porównanie stężeń acetonu i izoprenu oznaczonych w próbkach wydychanego 

powietrza pobieranego trzema metodami: breath sampler, kapnograf, 

polietylenowa rurka (PE). Analizy wykonano dla pięciu osób. 

Potwierdzono natomiast, że zastosowanie urządzenia breath sampler do pobierania po-

wietrza pęcherzykowego jest korzystne w przypadku pomiaru węglowodorów, acetonu, izo-

prenu (rys. 24). 



9. Procedura analityczna 

W tabeli 6 porównano parametry walidacyjne procedury oznaczania TMA i DMA 

w postaci gazowych wzorców z zastosowaniem GC/MS jako metody analitycznej i różnych 

technik wzbogacania. Próbki kalibracyjne wykonano w zakresie stężeń od 1,654 do 8,268 

nmol/L dla DMA oraz od 0,0827 do 8,268 nmol/L dla TMA. W przypadku włókna 

PDMS/DVB zakres stężeń dla obu amin wynosił od 1,654 do 8,268 nmol/L [58]. 

Tabela 6.  Porównanie parametrów walidacyjnych oznaczania DMA i TMA w próbkach 

gazowych z zastosowaniem metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 

i różnych technik wzbogacania. 

Warunki adsorpcji Amina 

Zakres 
liniowości 

[nmol/L] 

R
2
 

Współczynnik 

determinacji 

RSD [%] 

Względne 

odchylenie 

standardowe 

LOD 

[nmol/L] 

LOQ 

[nmol/L] 

SPME 

PDMS/ 

DVB 

silanizowana 
fiolka 15 min 
adsorppcja, 4 

min 
desorpcja  

DMA 
 0,645-
8,268 

0,92 20 0,215 0,645 

TMA 
0,062-
8,268 

0,95 18 0,017 0,049 

SPME 

CAR/ 

PDMS 

silanizowana 
fiolka, 15 min 

adsorpcja,  

4 min 
desorpcja, 

280˚C 

 

DMA 
0,868- 
8,268 

0,95 6 0,289 0,868 

TMA 
0,062– 
8,268 

0,99 1 0,021 0,062 

TD 

Tenax TA 

Tenax TA, 
prędkość 

przepływu  

40mL/min, 

10 min 
desorpcja 

280˚C 

 

DMA 
0,568-
8,268 

0,97 7 0,190 0,570 

TMA 

0,062- 
6,201 

0,99 4 0,021 0,062 

NTD 

Tenax TA 

- 
Carboxen 

prędkość 
przepływu 

25-
40mL/min 

DMA 
1,364-
4,134 

0,99 18 0,456 1,364 

TMA 0,112-
4,134 

0,98 7 0,037 0,112 

NTD/ 
poly(MAA

-co-
EGDMA) 

DMA 0,661-
4,134 

0,98 9,5 0,223 0,669 

TMA 0,049-
4,134 

0,98 7 0,017 0,049 
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Na podstawie analizy parametrów walidacji można stwierdzić, że w przypadku detekcji 

TMA, mogłaby być zastosowana każda z procedur zatężania. Dla DMA najlepszy wynik uzy-

skano w przypadku wzbogacania na adsorbencie Tenax TA.  

Doniesienia literaturowe i wcześniejsze badania prowadzone w IFJ nad dobraniem wła-

ściwych włókien do adsorpcji związków siarkowych wskazywały na dobrą wydajność ad-

sorpcji przy użyciu włókna CAR/PDMS [140, 162, 166-168]. Włókna PDMS/DVB 

i CAR/PDMS były porównywalne pod względem LOD. Stosując włókno CAR/PDM uzyska-

no lepszą powtarzalność (RSD). Po przeanalizowaniu wartości walidacyjnych włókno 

CAR/PDMS zostało wybrane jako właściwe dla wzbogacania próbek zawierających aminy. 

Opisane powyżej badania wyznaczające sposób pobierania, przechowywania i zatężania 

próbek zawierających aminy zostały wykorzystane do określenia procedury analitycznej, któ-

ra może być przeznaczona do detekcji potencjalnych markerów PChN i jej powikłań.  

 Poniżej przedstawiono schemat poszczególnych etapów pobierania wydychanego po-

wietrza. Procedurę z zastosowaniem techniki SPME nazwano procedurą 1, natomiast z zasto-

sowaniem TD nazwano procedurą 2.  
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Pobieranie próbki wydychanego powietrza,

polietylanowa rurka

Worek typu FlexFoil

Silanizowana fiolka 

– adsorpcja na włóknie SPME 

CAR/PDMS

adsorpcja na złożu TATENAX TA

umieszczonym w szklanej rurce

Procedura 1 Procedura 2

Desorpcja w dozowniku GC 

temp. 280°C

15 ml powietrza 800 ml powietrza

Desorpcja w piecu 

termicznego desorbera

temp. 280°C

rozdzielanie analitów

GC

detekcja analitów

MS

 

Rysunek 25. Procedury analizy wydychanego powietrza w kierunku PChN: 1) ze 

wzbogacaniem w metodzie SPME-GC/MS, 2) w metodzie TD-GC/MS. 

Z uwagi na konieczność uniknięcia strat TMA zdecydowano, że próbki będą pobierane 

przez rurkę PE do worków typu Flexfoil. Nie będą przechowywane dłużej niż do 2,5 godziny. 

Następnie anality będą adsorbowane na włóknie CAR/PDMS (procedura 1) lub na złożu Te-

nax TA (procedura 2). Po desorpcji analitów będzie następowała ich analiza w chromatografie 

gazowym z detekcją w spektrometrze masowym. 



10. Testy	oddechowe	

W kilku poprzednich rozdziałach monografii prezentowano wyniki badań zmierzające 

do opracowania metody analizy wydychanego powietrza, w kierunku znalezienia potencjal-

nych markerów PChN i jej powikłań, za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej spektro-

metrią mas. Badania te prowadzone były w pracowni chromatograficznej IFJ PAN. 

Spodziewano się, że w próbkach rzeczywistych będą znajdować się aminy, lotne związ-

ki siarkowe, a więc substancje polarne, które w połączeniu z parą wodną obecną w wydycha-

nym powietrzu mogą być trudne w analizie. W toku przeprowadzonych badań opracowano 

dwie procedury analityczne. W jednej z nich wykorzystano technikę SPME, w drugiej – TD. 

W celu weryfikacji przydatności analitycznej i diagnostycznej opracowanych procedur, obie 

przetestowano wykonując  analizy wydychanego powietrza w kilku grupach pacjentów 

z PChN oraz wśród osób w grupach kontrolnych. 

Uczestnicy badań byli rekrutowani spośród pacjentów Kliniki Nefrologii w Krakowie. 

Grupę kontrolną stanowili ochotnicy z IFJ PAN. Badania nad składem ludzkiego oddechu 

były wykonywane za zgodą Komisji Bioetycznej UJ CM (Nr Zgody KBET/48/B/2008).  

Poniżej przedstawiono wyniki analiz: TMA, MeSH, DMS, CS2, acetonu, izoprenu oraz 

wybranych węglowodorów w wydychanym powietrzu pacjentów i w grupie kontrolnej. Prze-

dyskutowano zaobserwowane lub oczekiwane zależności LZO z parametrami biochemiczny-

mi wyznaczanymi we krwi. Wykazano również przydatność chromatograficznej analizy wy-

dychanego powietrza wśród pacjentów dializowanych w ocenie wydajności dializy.  

10.1.  Uczestnicy badań 

Badania składu wydychanego powietrza przeprowadzono w grupach pacjentów z PChN 

w różnych stadiach choroby oraz wśród osób w grupach kontrolnych.  

Procedura 1 z zatężaniem próbek za pomocą SPME była testowana w analizie wydy-

chanego powietrza pobranego od 14 osób z PChN i od 7 osób w grupie kontrolnej [81].  

Procedura 2 była zastosowana w kolejnym cyklu badań w większej niż poprzednio gru-

pie pacjentów z PChN. Grupa ta liczyła dwadzieścia osób wybranych w taki sposób, aby po-

łowę uczestników testów oddechowych stanowili chorzy z PChN, a drugą połowę pacjenci, 



S t r o n a  | 81 

 

u których oprócz PChN zdiagnozowano cukrzycę typu 2 lub nietolerancję glukozy. Grupa 

kontrolna liczyła dziesięć osób [169]. 

Procedura 2 z zatężaniem wydychanego powietrza za pomocą TD została także zasto-

sowana w badaniach wydychanego powietrza u pacjentów dializowanych. Próbki były pobie-

rane przed i po dializie. Grupa pacjentów dializowanych obejmowała dwadzieścia osób.  

Uczestnicy testów oddechowych wypełniali ankietę, która zawierała informację o płci, 

wieku, statusie społecznym, chorobach, na które obecnie są leczeni, o rodzaju leków, które 

stosują na co dzień, o stosowanej diecie, a także o czynnym paleniu tytoniu. Wszystkich 

uczestników badań oddechowych proszono o wyrażenie świadomej zgody na uczestnictwo 

w testach oraz na przetwarzanie danych ochotników dotyczących ich zdrowia, oczywiście 

tylko na potrzeby badań.  

10.2.  Metodyka i materiały 

We wszystkich analizach stosowano chromatograf gazowy (Agilent Technologies 

6890N) sprzężony ze spektrometrem masowym (Agilent Technologies, MS 5975). Analizo-

wane LZO były rozdzielane na kolumnie kapilarnej DB – 1 (60 m × 0,32 mm, pokrytej 5 µm 

warstwą dimetylopolisiloksanu).  

Program temperaturowy chromatografu gazowego przedstawiał się następująco: 

– początkowa temperatura pieca wynosiła 60°C,  

– po 6 min następował wzrost temperatury do 120°C z szybkością 5°C/min,  

– kolejny wzrost temperatury do 230°C następował z szybkością 15°C/min,  

– następnie przez 6 min utrzymywano temperaturę kolumny w 230°C. 

W przypadku techniki SPME temperatura dozownika wynosiła 280ºC. Jeżeli próbki by-

ły desorbowane w termicznym desorberze to linia transferowa była ogrzewana do 160ºC.  

W celu wyznaczenia podstawowych parametrów kalibracyjnych metody zastosowano 

odpowiednie wzorce wybranych LZO: amin, związków siarkowych, acetonu, izoprenu i wę-

glowodorów. 

 Firma Linde Gaz (Niemcy) dostarczyła w stalowych butlach gazowych wzorce sub-

stancji gazowych amin i związków siarkowych w helu (He 6.0). Stężenia wzorców związków 
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siarkowych (MeSH, EtSH, DMS, CS2) wynosiły 0,41 µmol/L (10 ppm) (±5%). Stężenie 

TMA wynosiło 4,46 µmol/L (108 ppm), DMA -8,18 µmol/L (198 ppm)  (±5%).  

Tabela 7.  LZO o potencjalnym znaczeniu diagnostycznym w PChN, oznaczane 

w wydychanym powietrzu metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 

i z zatężaniem próbek techniką SPME lub TD. Podano czasy retencji dla 

poszczególnych związków oraz wybrane jony dla związków wykrywanych 

w trybie SIM. 

Analizowany 
związek 

Formuła 
chemiczna 

Numer 
CAS 

Wybrane 
jony 

Czas retencji 
SPME- 
GC/MS 

[min] 

Czas 
retencji 

TD-GC/MS 

[min] 

butan C4H8 106-97-8 39,41,43 nie 
oznaczano 

7,49 

metanotiol CH3SH 74-93-1 47,48,49,50 6,9 7,82 

dimetyloamina (CH3)2NH 506-59-2 39,44 7,05 8,15 

trimetyloamina (CH3)3N 75-650-3 58,59 7,35 8,41 

etanotiol C2H5SH 75-08-1 48,57,72 9,50 10,64 

pentan C5H10 109-66-0 42,48,57,72 nie 
oznaczano 

11,14 

siarczek dimetylu (CH3)2S 75-18-3 45,47,62 10,75 11,75 

disiarczek węgla CS2 75-15-0 38,44,76 12,00 13,09 

3-metylopentan C2H5CH(CH3)C2H5 96-14-0 43,56,57,71 nie 
oznaczano 

15,33 

heksan C6H14 110-54-3 41,43,56,57 nie 
oznaczano 

16,25 

2,3-dimetylopentan CH3CH(CH3)CH 

(CH3)C3H7 

565-59-3 41,43,56.57 nie 
oznaczano 

20.23 

aceton CH3COCH3 67-64-1 tryb SCAN 9,06 9,87 

2-metylo-1,3-
butadien (izopren) 

CH2=C(CH3)CH=CH2 78-79-5 tryb SCAN 10,57 11,41 

 

Stosując procedurę 1 z wykorzystaniem techniki SPME w celu kalibracji i ilościowego 

oznaczenia LZO w wydychanym powietrzu stosowano wzorce amin, związków siarkowych 

oraz acetonu. Dopiero w kolejnych badaniach, stosując procedurę 2 ze wzbogacaniem próbek 

techniką TD, wprowadzono ilościową analizę izoprenu i węglowodorów.  

Wzorzec węglowodorów był przygotowany również w helu i zawierał gazy od metanu 

do heksanu na poziomie 15 ppm (0,62 µmol/L) (Sigma Aldrich). Węglowodory zawierające 

w cząsteczce mniej niż trzy atomy węgla wymagają stosowania innej procedury analitycznej 

(zastosowania kriopułapek), dlatego nie podlegały detekcji.  
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Ciekłe wzorce dla innych związków: acetonu, izoprenu, a także w ostatnich etapach ba-

dań 3-metylopentanu i 2,3-dimetylopentanu były zakupione w formie roztworów cz.d.a (Sig-

ma Aldrich).  

Aby przygotować gazowe wzorce kalibracyjne z opisanych powyżej wzorców gazowych, 

konieczne było ich rozcieńczenie do zakresów oczekiwanych w wydychanym powietrzu. Ob-

liczoną objętość amin czy związków siarkowych pobierano z butli gazoszczelnymi strzykaw-

kami i rozcieńczano w odmierzonej objętości powietrza syntetycznego w polimerowym wor-

ku.  

W przypadku cieczy obliczoną ilość ciekłego odczynnika umieszczano w odpompowa-

nej szklanej kuwecie (1L) napełnionej powietrzem syntetycznym. Następnie, nakłuwając 

membranę kuwety, gazoszczelnymi mikrostrzykawkami pobierano odpowiednią objętość 

próbki i wykonywano jej rozcieńczenie w fiolce lub polimerowym  worku, wypełnionym 

znaną objętością powietrza syntetycznego. 

W opisany powyżej sposób otrzymywano wzorce kalibracyjne. Stosując wzbogacanie 

próbek za pomocą termicznej desorpcji, do przygotowanych w polimerowych workach wzor-

ców kalibracyjnych, dodawano wodę i etanol w celu stworzenia warunków sztucznego odde-

chu. Stężenie etanolu w tak przygotowanych wzorcach wynosiło ok. 0,827 nmol/L , natomiast 

pary wodnej od 3 do 6%. [80, 169]. Duża ilość wilgoci w próbce powoduje przesuwanie pi-

ków amin w stronę wyższych czasów retencji. Wysokie stężenie etanolu, w wydychanym 

powietrzu, może przesłaniać sygnał TMA (podobne jony fragmentacyjne), pomimo zastoso-

wania trybu SIM w pracy detektora MS i wyboru jonów charakterystycznych dla TMA [80].  

Aceton i izopren były analizowane na podstawie chromatogramów rejestrowanych 

w trybie SCAN, pozostałe związki na podstawie chromatogramów rejestrowanych w trybie 

SIM.  

Kalibracja układu była wykonywana przed każdym cyklem pomiarów wydychanego 

powietrza. Kalibracje wykonywano dla 5-ciu punktów pomiarowych powtarzanych trzykrot-

nie. Wyznaczano zakres liniowości, współczynnik determinacji R
2
. Względne odchylenie 

standardowe RSD wyznaczano dla najmniejszych stężeń. Granicę wykrywalności LOD obli-

czano stosując zasadę, że stosunek sygnału (S) do szumu (N) wynosi S/N=3. Granice ozna-

czalności obliczano według wzoru LOQ=3LOD.  
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Poniżej zaprezentowano wyniki badań potwierdzające możliwość zastosowania chro-

matografii gazowej w celu wykazania różnic w profilach oddechowych pacjentów i osób 

z grupy kontrolnej. 

10.3.  Statystyczne opracowanie wyników 

Program Statistica 12 zastosowano w celu statystycznego opisu otrzymanych wyników. 

Wyniki biochemicznych analiz krwi a także wyniki analizy wydychanego powietrza na obec-

ność LZO w wydychanym powietrzu zostały przedstawione w postaci statystyki opisowej. 

Poszukiwano również statystycznie istotnych różnic między grupami:  

– kontrolną i pacjentów z PChN, 

– między pacjentami z PChN i ze współistniejącą cukrzycą, 

– między stężeniami wybranych LZO w wydychanym powietrzu pacjentów, przed 

i po hemodializie.  

Otrzymane wyniki nie wykazywały rozkładu normalnego, co sprawdzono testem Shapi-

ro-Wilka (p. 0,05). Nieparametryczny Test U Manna-Whitneya był wybrany w celu znalezie-

nia różnic między dwiema grupami. Aby przedstawić graficznie istniejące różnice lub ich 

brak zastosowano wykresy typu ramka-wąsy. Do porównania więcej niż dwóch grup zasto-

sowano test Kruskala-Wallisa. Test Pearsona był używany w ocenie statystycznej istotności 

oczekiwanych korelacji między substancjami oznaczonymi w wydychanym powietrzu a war-

tościami parametrów biochemicznymi oznaczanych we krwi. W pojedynczych przypadkach 

nieobecność danego związku, który był wykrywany u innych osób, traktowano jako wynik 

poniżej poziomu LOD. Wartość LOD była wstawiana w brakujące miejsce podczas przygo-

towania statystyki opisowej. 

10.4. Analiza wydychanego powietrza z zastosowaniem procedury 

SPME-GC/MS 

Procedurę 1, analizy wydychanego powietrza z zastosowaniem zatężania próbek techni-

ką SPME przetestowano wśród pacjentów z PChN i w grupie kontrolnej. Celem było spraw-

dzenie możliwości detekcji amin, związków siarkowych i acetonu w wydychanym powietrzu 

oraz określenie, czy istnieją statystycznie istotne różnice w stężeniu tych związków w odde-

chu osób chorych i zdrowych. Wyniki zostały częściowo opisane w „Przeglądzie lekarskim” 
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[170]. W artykule podano zakresy stężeń otrzymane w poszczególnych grupach. Prezentowa-

ne poniżej wyniki zostały wzbogacone o interpretację statystyczną.  

10.4.1. Metodyka i materiały 

Wyznaczono parametry walidacyjne dla procedury SPME-GC/MS zastosowanej 

w analizie wydychanego powietrza. Próbki kalibracyjne zawierające TMA, DMA, związki 

siarkowe i aceton były przygotowywane w workach typu Tedlar a następnie zasysane do od-

pompowanych fiolek i adsorbowane na włóknie [81]. Mieszaniny kalibracyjne przygotowane 

zostały w następującym zakresie stężeń: 0,207-6,201 nmol/L dla TMA, 0,827-8,268 nmol/L 

dla DMA, 0,413 – 9,921 nmol/L dla acetonu, 0,207-6,201 nmol/L dla związków siarkowych.  

Tabela. 8. Parametry walidacyjne dla metody SPME-GC/MS zastosowanej w oznaczaniu 

LZO o potencjalnym znaczeniu diagnostycznym dla PChN [81].  

 

Próbki wydychanego powietrza były pobierane zgodnie z procedurą 1. Do worków 

Black Tedlar pobierano 400 mL wydychanego powietrza za pomocą rurki PE. Oczekiwano, 

że w próbkach będą wykryte obie aminy DMA i TMA. Worek Tedlar był wybrany ze wzglę-

du na DMA, która wykazywała w nim lepszą stabilność [164]. 

Analiza rozpoczynała się przed upływem 2,5 godziny od pobrania próbki. Po przywie-

zieniu worka do laboratorium, gazoszczelną strzykawką przenoszono próbkę wydychanego 

powietrza  z worka do odpompowanej, silanizowanej fiolki (15mL), po czym anality były 

adsorbowane na włóknie CAR/PDMS przez 15 min. Po adsorpcji włókno trafiało do nagrza-

nego dozownika chromatografu (280ºC) na 4 min i rozpoczynała się analiza.  

Analizowany 
związek 

Zakres  

liniowości 

[nmol/L] 

R2 

współczynnik 
determinacji 

RSD [%]  

względne 
odchylenie 

standardowe 

LOD 

[nmol/L] 

LOQ 

[nmol/L] 

TMA 0,062 -6,201 0,99 1 0,020 0,061 

DMA 0,865 -8,268 0,95 6 0,286 0,859 

MeSH 0,021-6,201 0,99 2,6 0,007 0,022 

EtSH 0,018-6,201 0,99 1,5 0,006 0,017 

DMS 0,007-6,201 0,99 1,9 0,002 0,007 

CS2 0,005- 6,201 0,99 1,6 0,002 0,005 

aceton 0,049-9,921 0,99 1 0,016 0,048 
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10.4.2. Charakterystyka kliniczna badanej grupy 

W badaniach wzięło udział 14 pacjentów ze zdiagnozowaną PChN, w tym dziesięć ko-

biet i czterech mężczyzn. Cztery osoby chorowały na cukrzyce typ 2 (DM2 diabetes mellitus), 

trzy na nietolerancję glukozy, jedna na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc POChP. Na pod-

stawie informacji ankietowych stwierdzono, że trzy osoby deklarowały czynne palenie papie-

rosów, kolejne trzy, że tytoniu nie używają od 10 lat, pozostałe osoby były niepalące. Stadium 

PChN było różne: sześć osób w IV stadium, cztery w III, dwie w II i dwie w I. Wiek pacjen-

tów mieścił się w zakresie 33-87 lat (mediana 65,5 lat). Grupa kontrolna liczyła siedem osób 

(trzech mężczyzn, cztery kobiety). Wiek ochotników w grupie kontrolnej mieścił się w zakre-

sie 34-60 lat (mediana 38 lat). Tylko dwie osoby deklarowały, że są palące. 

W tabeli 9 zestawiono wyniki parametrów biochemicznych oznaczonych we krwi  pa-

cjentów i osób z grupy kontrolnej.  

Parametry biochemiczne pacjentów: eGFR, kreatynina i mocznik wyraźnie odbiegały 

od normy. eGFR był wyznaczony w zakresie od 17 do 80 mL/(min (1,73) m
2
), kreatynina od 

61 do 370 mol/L, mocznik 5,4-18,7 mmol/L. W kilku przypadkach odnotowano podwyż-

szone stężenie glukozy i triglicerydów. Wartość białka C-reaktywnego (CRP) u wszystkich 

pacjentów była poniżej 5,0 mg/L, więc mieściła się w granicach normy. Również wartości 

enzymów wątrobowych, aminotransferaz asparginowej (AST) i alaninowej (ALT), nie prze-

kraczały granic normy. U osób z PChN można zauważyć, że parametry ALT i AST były nie-

co wyższe niż w grupie kontrolnej, jednak bez istotności statystycznej (p>0,05). Parametry 

biochemiczne osób w grupie kontrolnej mieściły się w granicach normy. 

Tabela 9. Charakterystyka kliniczna grupy pacjentów i osób w grupie kontrolnej. Grupa 

PChN: N=14 (10 kobiet i 4 mężczyzn), grupa kontrolna N=7 (4 kobiety, 

3 mężczyzn). 

Oznaczany 

parametr  

 

Parametry biochemiczne badanych grup 

N 
 

Mediana 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Rozstęp kwartylowy 
 

Norma 
 

pacjenci 

wiek/lata 
 

14 65,5 33,0 87,0 15,0 
 

eGFR [mL/(min(1,73)m2)] 
 

14 33 17 80 15 >90 

kreatynina/mol/L 
 

14 180,5 61,0 317,0 103,0 62-124 

mocznik/mmol/L 
 

14 12,10 5,40 18,70 6,60 2,5-6,4 
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kwas moczowy/ mol/L 
 

14 350,0 240,0 489,0 135,5 180-420 

glukoza/nmol/L 
 

14 5,0 4,4 12,3 2,5 3,3-5,6 

albuminy/g/L 
 

14 41,0 28,0 47,0 7,0 35-52 

cholestrol/nmol/L 
 

11 4,9 3,4 6,5 2,0 3,2-5,2 

triglicerydy/mmol/L 
 

11 1,5 0,7 6,0 1,3 0,55-2,3 

CRP/ mg/L 
 

10 3,9 3,4 16,2 1,9 <5,0 

ALT/ U/L 
 

13 23,0 10,0 34,0 9,0 5-40 

AST/ U/L 
 

12 21,0 12,0 41,0 8,0 5-40 

grupa kontrolna 

wiek/lata 
 

7 38,0 34,0 60,0 9,0 
 

eGFR/ mL/(min(1,73)m2) 
 

7 
 

>90 
  

>90 

kreatynina/mol/L 
 

7 53,0 47,0 80,0 16,0 62-124 

mocznik/mmol/L 
 

7 3,50 2,90 4,50 0,80 2,5-6,4 

albumina/g/L 
 

7 4,7 4,5 5,8 0,9 180-420 

kwas moczowy/ mol/L 
 

7 208,0 182,0 238,0 2,0 3,3-5,6 

glukoza/mmol/L 
 

7 48,0 44,0 48,0 1,0 35-52 

cholesterol/mmol/L 
 

6 4,7 4,3 5,6 0,9 3,2-5,2 

triglicerydy/mmol/L 
 

6 0,7 0,6 1,0 0,3 0,55-2,3 

CRP/ mg/L 
 

6 1,0 1,0 1,2 0,1 <5,0 

ALT/U/L 
 

6 17,0 14,0 20,0 4,0 5-40 

AST/U/L 
 

6 17,0 11,0 23,0 2,0 5-40 

10.4.3. Wyniki analizy 

Na rysunku 26 przedstawiono przykładowy wynik analizy wydychanego powietrza 

z zastosowaniem zatężania próbek techniką SPME, zarejestrowany w trybie SCAN oraz wy-

cinki zarejestrowane w trybie SIM. Badaną osobą była kobieta chora na PChN. W próbce 

w oparciu o wzorce, w trybie SCAN zidentyfikowano: TMA, etanol, aceton, izopropanol, 

pentan, izopren, kwas octowy, heksan  Dodatkowo, na podstawie porównania widm maso-

wych, wytypowano możliwość obecności: izobutanu, butanu, 2,3-butanedionu, 2-metylo-

pentanu, 3-metylopentanu, metylocykloheksanu, cykloheksanu, toluenu, -N,N-dimetyloaceta-

midu, fenolu. W trybie SIM były oznaczane: TMA, DMS, CS2
 
(tR wyznaczone na podstawie 

analizy wzorców).W przypadku tej próbki stężenie MSH było bliskie wartości LOQ. 

W wyniku analizy TMA została wykryta w wydychanym powietrzu u trzynastu osób 

chorych na PChN na czternaście badanych. U 11 osób TMA oznaczono w zakresie od 0,197 
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nmol/L do 2,262 nmol/L. Podana we wcześniejszym opracowaniu wartość stężenia TMA 4,03 

nmol/L była największą zmierzoną w wydychanym powietrzu i została uznana za odstającą 

wg kryterium kwartylowego [81]. W zaprezentowanej poniżej statystyce opisowej nie 

uwzględniono tej wartości. U osób zdrowych TMA nie była zidentyfikowana. DMA nie zna-

leziono w żadnej z próbek wydychanego powietrza pobieranego w grupie kontrolnej ani od 

pacjentów. 

Nie wykazano korelacji TMA z kreatyniną ani mocznikiem. Znaleziono natomiast za-

leżność między TMA a eGFR (r= -0,7113, p=0,0095) (rys. 27). Sporządzając wykres odrzu-

cono jeden z punktów, w którym TMA nie była wykryta mimo eGFR oznaczonego na pozio-

mie 17 mL/(min(1,73)m
2
). Uwzględniono natomiast punkt, którego wartość odpowiada LOD 

a eGFR dla niego wynosił 90 mL/(min(1,73)m
2
). 

 

Rysunek 26. Chromatogram zarejestrowany w trybie SCAN przedstawia analizę 

wydychanego powietrza wydychanego pobranego od osoby chorej na PChN . 

Dodatkowo fragmenty chromatogramu zarejestrowane w trybie SIM. W trybie 

SCAN na podstawie wzorców zidentyfikowano: 3) TMA, 4) etanol, 5) aceton, 

6) izopropanol, 7) pentan, 8) izopren, 11) kwas octowy, 15) heksan; pozostałe 

związki wytypowano na podstawie porównania widma masowego 

analizowanego związku z widmami masowymi zawartymi w bibliotece NIST 

1) izobutan, 2) butan, 12) 2,3-butanedion, 13) 2-metylopentan, 14) 3-

metylopentan, 16) metylocykloheksan, 17) cykloheksan, 18) toluen, 19) N,N-

dimetyloacetamid, 20) fenol. Na fragmentach chromatogramów SIM, w 

zakresie: a) 6,84-7,64 oraz b) 10,5-12,0 min, (SIM) zaznaczono: 3) TMA, 

4) etanol, 9) siarczek dimetylu 10) CS2.  
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Rysunek 27. Wykres zależności TMA=f(eGFR) z dopasowaną linią regresji liniowej. 

MeSH i DMS wykryto we wszystkich próbkach wydychanego powietrza, które były 

pobierane w grupie pacjentów. W grupie kontrolnej MeSH  oznaczono tylko u jednej osoby 

(0,033 nmol/L), a w grupie pacjentów u 12/14 osób w zakresie od (0,074 do 0,198 nmol/L). 

DMS oznaczono u wszystkich osób w grupie kontrolnej. Za pomocą testu Manna- Witney’a 

potwierdzono istnienie statystycznie istotnej różnicy w stężeniu MeSH między grupami pa-

cjentów i kontrolną. Wyższe stężenie DMS obserwowano w grupie pacjentów, ale nie wyka-

zano istotnie statystycznych różnic.  

 

Rysunek 28. Wykresy ramka-wąsy obrazujące różnice w stężeniu a) MeSH, b) CS2 

w grupach kontrolnej oraz pacjentów z PChN. 

CS2 został oznaczony u wszystkich 14 osób z PChN w zakresie od 0,013 do 0,155 

nmol/L. W grupie kontrolnej CS2 był wykryty w 3 na 7 przypadków (poniżej wartości LOQ). 
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Po sporządzeniu wykresu ramka-wąsy i wykonaniu testu U Manna -Whitney’a, wykazano, że 

obie grupy różnią się statystycznie istotnie pod względem stężenia CS2 (p=0,004 (rys. 28)).  

Obecność lotnych związków siarkowych w wydychanym powietrzu może mieć związek 

ze schorzeniami wątroby, np. jej stłuszczeniem – częstym w cukrzycy. Celowym było spraw-

dzenie istnienia korelacji między stężeniami związków siarkowych a parametrami wątrobo-

wymi ALT i AST, jednak w przypadku CS2 przeprowadzone testy Pearsona nie wykazały 

istotności statystycznej takich zależności.  

Wyniki analiz wydychanego powietrza u pacjentów z PChN i w grupie kontrolnej zosta-

ły zebrane w tabeli 10. 

Tabela 10. Wartości stężeń lotnych związków organicznych (LOD) wykrytych w 

wydychanym powietrzu pacjentów z PChN i w grupie kontrolnej. Grupa PChN: 

N=14 (10 kobiet i 4 mężczyzn), grupa kontrolna N=7 (4 kobiety, 3 mężczyzn). 

LZO 

[nmol/L] 

Stężenia wybranych LZO wydychanym powietrzu 
w badanych grupach 

Mediana Minimum Maksimum 
rozstęp 

kwartylowy 

N=14 pacjenci 

TMA 0,886 0,020 2,262 1,046 

MeSH 0,079 0,015 0,198 0,130 

DMS 0,080 0,010 1,017 0,118 

CS2 0,036 0,013 0,155 0,068 

aceton 5,718 1,485 20,127 10,306 
N=7 grupa kontrolna 

TMA  <LOD=0,020   

MeSH 0,008 0,007 0,034 0,011 

DMS 0,109 0,052 0,368 0,179 

CS2 0,002 0,002 0,024 0,008 

aceton 3,761 1,280 7,546 4,400 

 

Pomiar acetonu typowanego jako marker cukrzycy wykazał znaczne podwyższenie stę-

żenia tego związku u trzech osób z nietolerancją glukozy (ntGlc). Na wykresie zaznaczono 

trzy najwyższe stężenia zmierzone w zakresie 18,21 do 20,13 nmol/L (rys. 29). Kolejne punk-

ty to stężenia zmierzone u osób z cukrzycą. Stężenia acetonu wynosiły u nich od 4,03 do 7,87 

nmol/L, a wartości pozostałych stężeń acetonu obejmowały zakres od 1,28 do7,54 nmol/L. 

W grupie kontrolnej zmierzone stężenia acetonu wynosiły od 1,28 do 7,546nmol/L. Test U 
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Manna–Witney’a zastosowany w celu porównania obu grup nie wykazał jednak istotnej staty-

stycznie różnicy.  

  

Rysunek 29. Wykres ramka-wąsy obrazujący różnice w stężeniu acetonu w grupach 

kontrolnej oraz pacjentów z PChN. Na wykresie zaznaczono stężenia acetonu 

wyznaczone dla pacjentów z nietolerancją glukozy (ntGlc) oraz osób ze 

zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 (DM2). 

Do ponownych badań w grupie tych samych pacjentów ale z zastosowaniem procedury 

TD-GC/MS wrócono po upływie 2 miesięcy. Grupa osób zdrowych została powiększona 

o dwie osoby. Badania zostały wykonane w celu przetestowania czy procedura 2 z zastoso-

waniem termicznej desorpcji może się sprawdzać w testach oddechowych. W przeprowadzo-

nych badaniach, TMA została oznaczona u wszystkich 14 osób z PChN,  w zakresie 0,069 do 

1,495 nmol/L. DMA nie została wykryta u żadnej z badanych osób ani w grupie pacjentów, 

ani w kontrolnej. DMS wykryto u wszystkich uczestników badań, jednak w grupie pacjentów 

oznaczono go na niższym poziomie stężeń  (0.013–0.528 nmol/L) niż przy oznaczeniach 

z użyciem techniki SPME. Wyniki pomiaru stężeń MeSH i CS2 były niższe w porównaniu do 

wyników otrzymanych przy zastosowaniu procedury 1. MeSH był wykrywany w grupie pa-

cjentów tylko w 4 na 14 przypadków, a CS2 w 7 na 14 [80].  

Ze względu na duży odstęp czasu między pomiarami wykonanymi techniką SPME a TD 

trudno oczekiwać wysokiej zgodności wyników. Można natomiast stwierdzić, że procedura 

2 również sprawdziła się dobrze, zwłaszcza w celu oznaczania TMA w wydychanym powie-

trzu pacjentów z PChN.  
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10.5. Analiza wydychanego powietrza z zastosowaniem procedury 
TD-GC/MS 

W kolejnych badaniach wydychanego powietrza zastosowano procedurę 2. Szczególną 

uwagę skupiono na oznaczeniu TMA oraz związków siarkowych, oznaczano ilościowo aceton 

i izopren. Dodatkowo wykonano analizę wydychanego powietrza na zawartość wybranych 

węglowodorów alifatycznych. Na podstawie pierwszego cyklu badań uznano, że opracowana 

procedura nie pozwala na oznaczenie DMA w próbkach wydychanego powietrza, dlatego 

w tym cyklu badań wzorce kalibracyjne nie zawierały DMA.  

10.5.1. Metodyka i materiały 

Zwiększono pobieraną objętość wydychanego powietrza do 800 mL. Próbki wydycha-

nego powietrza pobierano od uczestników testów przez polietylenową rurkę do worków 

Flexfoil. Worki z próbkami były analizowane do 2,5 godziny po pobraniu tak samo jak 

w przypadku procedury 1. Po przywiezieniu próbki były umieszczane w suszarce a następnie 

były ogrzewane przez 20 min w temperaturze 37-38ºC. Następnie bez wyjmowania worka 

z suszarki próbka powietrza była zasysana na rurkę z sorbentem Tenax TA. Po adsorpcji ana-

litów rurki trafiały do pieca termicznego desorbera gdzie były przepłukiwane helem (He 6.0) 

przez 1 min w celu usunięcia ewentualnej wilgoci. Parametry TD zostały opisane w rozdziale 

7.1.2. 

Procedura przygotowania próbek kalibracyjnych została wcześniej szczegółowo opisana 

w publikacjach [80, 169]. Próbki kalibracyjne przygotowywano w zakresie stężeń: 0,413 – 

4,134 nmol/L dla TMA, 0,207-4,134 nmol/L dla związków siarkowych, 0,413-9,921 nmol/L 

dla izoprenu i acetonu [169]. Parametry walidacyjne dla metody analizy wydychanego powie-

trza z zastosowaniem termicznej desorpcji przedstawiono poniżej (tab. 11).  

Tabela 11. Parametry walidacyjne dla metody TD-CG/MS zastosowanej w oznaczaniu LZO 
o potencjalnym znaczeniu diagnostycznym dla PChN [169].

Analizowany 
związek 

Zakres 
liniowości 
[nmol/L] 

R2 

Współczynnik 
determinacji 

RSD [%] 
względne 

odchylenie 
standardowe 

LOD 
[nmol/L] 

LOQ 
[nmol/L] 

metanotiol 0,011-4,133 0,99 1,3 0,003 0,011 trimetyloamina 0,075-4,133 0,98 3,4 0,025 0,075 aceton 0,162-9,921 0,99 0,1 0,053 0,162 
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 izopren 0,158-9,921 0,99 1,7 0,054 0,158 siarczek dimetylu  0,002-4,133 0,99 2,1 0,0008 0,0024 disiarczek węgla 0,001-4,133 0,99 2,1 0,0004 0,0012 
10.5.2. Charakterystyka kliniczna badanej grupy 

W badaniach wzięło udział dwudziestu pacjentów Kliniki Nefrologii: dziesięć osób 

z PChN oraz dziesięć osób z PChN i cukrzycą typu 2 lub nietolerancją glukozy. Grupę 

z PChN nazwano „PChN”, grupę drugą „PChN+DM2”. Symbolem DM2 oznaczono grupę, 

której uczestnicy cierpieli na cukrzycę typu 2 albo na nietolerancję glukozy. Jest to pewne 

uproszczenie, ponieważ skrót DM jest zarezerwowany tylko dla cukrzycy. Wśród dziesięciu 

osób w grupie „PChN” było sześć kobiet i czterech mężczyzn ze zdiagnozowaną PChN, 

a w grupie „PChN+DM2” cztery kobiety i sześciu mężczyzn. Grupę kontrolną (dziesięć osób) 

stanowiło sześć kobiet i czterech mężczyzn. Wiek osób w grupie „PChN” mieścił się w zakre-

sie od 26 do 84 lat (mediana 48,5), w grupie „PChN+DM2” od 35 do 85 lat (mediana 60), 

a w grupie kontrolnej od 24 do 60 lat (mediana 36).  

Wszyscy pacjenci kliniki stosowali dietę niskobiałkową lub (w przypadku osób z trud-

nościami z metabolizmem glukozy) dietę niskowęglowodanową. Osoby w grupie kontrolnej 

nie deklarowały żadnej szczególnej diety. W grupie pacjentów wszystkie osoby były niepalą-

ce, tylko trzy deklarowały palenie w dalekiej przeszłości. W grupie kontrolnej dwie osoby 

deklarowały sporadyczne palenie papierosów, jedna rzuciła palenie 20 lat wcześniej. Wszyst-

kie osoby biorące udział w badaniu miały wykluczoną halitozę oraz problemy z paradontozą. 

Próbki u kobiet były pobierane w drugiej połowie cyklu, tak aby uniknąć wpływu menstruacji 

czy owulacji (dzień cyklu był ustalany na podstawie deklaracji uczestniczek).  

Oprócz typowych parametrów biochemicznych wszyscy pacjenci i ochotnicy z grupy 

kontrolnej mieli wykonany pomiar stężenia homocysteiny, glutationu i siarkowodoru we 

krwi. Zestawienie parametrów biochemicznych w poszczególnych grupach pacjentów 

i w grupie kontrolnej przestawia tabela 12 [169].  

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych biochemicznych można zauważyć pod-

wyższone wartości parametrów funkcji nerek w obu grupach pacjentów oraz podwyższone 

stężenie glukozy w grupie „PChN +DM2”. Kreatynina zmierzona w grupie „PChN” wynosiła 

od 62 do 240 mol/L (mediana 109,5 mol/L), mocznik od 4,5 do 15,3 (mediana 

7,5 mmol/L), eGFR wyznaczono w zakresie od 17 do 60 mL/(min(1,73)m2) (mediana 
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43 mL/min(1,73)m
2
). Podwyższone stężenie glukozy w tej grupie zmierzono w zakresie od 

4,5 do 15,3 nmol/L. Aktywność enzymów wątrobowych wynosiła AST od 12 do 40 U/L, 

ALT od 13 do 43 U/L.  

W grupie „PChN” wyznaczono nieco wyższe wartości parametrów wskazujące na scho-

rzenia nerek. eGFR zmieniał się od 14-60 mL/min(1,73)m
2
 (mediana 48 mL/min (1,73) m

2
), 

kreatynina od 62-367 mmol/L, mocznik od 4,3 do 19,9 mmol/L, glukoza od 4,13 do 

6,0nmol/L. Parametry AST (13-44 U/L) i ALT (od10 do 41 U/L) były porównywalne z wy-

znaczonymi dla grupy „PChN+DM2”. 

Tabela 12. Charakterystyka kliniczna dwóch grup pacjentów z PChN (jedna grupa ze 

współistniejącą cukrzycą lub nietolerancją glukozy) oraz w grupy klinicznej. 

Oznaczany 

parametr  

 

Parametry biochemiczne badanych grup 

 N 
 

Mediana 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

rozstęp  

kwartylowy 
 

normy 
 

pacjenci z PChN i cukrzycą 

wiek/lata 
 

10 60 35 85 26 
 

eGFR/mL/(min(1,73)m2) 
 

8 43 17 60 31 >90 

kreatynina/mol/L 
 

10 109,5 62,0 240,0 48,0 44-80 

mocznik mmol/L PChN +DM2 
 

10 7,50 4,50 15,30 6,60 2,76-8,07 

glukoza/nmol/L 
 

10 9,3 4,4 15,1 6,0 3,3-5,6 

cholesterol/mmol/L 
 

8 4,2 3,4 6,5 1,3 3,2-5,2 

triglicerydy/mmol/L 
 

8 1,26 0,80 2,20 0,45 0,55-2,30 

CRP/mg/L 
 

10 2,4 1,0 16,2 3,6 <5,0 

ALT/U/L 
 

10 19 13 43 12 20-70 

AST/U/L 
 

10 24 12 40 16 5-40 

GSH/nmol/L 
 

10 36,326 25,249 56,120 7,988 
brak 

danych 

Hcy/nmol/L 
 

10 10,649 9,299 12,799 2,520 5-14 

H2S w osoczu/mol/L 
 

10 23,236 17,423 94,670 22,939 <50 

pacjenci z PChN 

wiek/lata 
 

10 48,5 26 84 32 
 

eGFR/mL/(min(1,73)m2) 
 

6 48 14 60 33 >90 

kreatynina/mol/L 
 

10 123,5 62,0 367,0 106,0 44-80 

mocznik/mmol/L 
 

10 9,50 4,30 19,90 7,90 2,76-8,07 

glukoza/nmol/L 
 

10 5,08 4,13 6,01 0,58 3,3-5,6 



S t r o n a  | 95 

 

cholesterol/mmol/L 
 

10 4,2 2,5 6,3 0,5 3,2-5,2 

triglicerydy/mmol/L 
 

6 2,15 0,76 4,70 1,41 0,55-2,30 

CRP/mg/L 
 

10 2,0 1,0 6,1 1,8 <5,0 

ALT/U/L 
 

9 24 10 41 13 20-70 

AST in CKD/U/L 
 

9 21 13 44 8 5-40 

GSH całk /nmol/L 
 

9 36,538 26,260 46,764 8,917 
brak 

danych 

Hcy/nmol/L 
 

10 12,285 8,760 15,122 2,966 5-14 

H2S w osoczu/mol/L 
 

10 28,019 13,370 53,240 19,159 <50 

grupa kontrolna 

wiek/lata 
 

10 36 24 60 6 
 

eGFR/mL/(min(1,73)m2) 
 

10 
 

>90 
  

>90 

kreatynina/mol/L 
 

10 62 47 80 17 44-80 

mocznik/mmol/L 
 

10 3,25 2,90 5,80 0,70 2,76-8,07 

glucose/nmol/L 
 

10 4,8 4,3 5,4 0,7 3,3-5,6 

cholesterol/mmol/L 
 

10 4,6 4,0 5,2 0,4 3,2-5,2 

triglicerydy/mmol/L 
 

5 1,03 1,00 1,23 0,12 0,55-2,30 

CRP/mg/L 
 

10 1,0 0,6 1,8 0,4 <5,0 

ALT/U/L 
 

9 15 8 44 8 20-70 

AST/U/L 
 

9 18 14 24 4 5-40 

GSH całk/nmol/L 
 

9 35,964 13,000 42,513 17,270 
brak 

danych 

Hcy/nmol/L 
 

10 10,732 8,070 15,565 3,932 5-14 

H2S w osoczu/ mol/L 
 

10 19,963 13,822 36,180 14,620 <50 

 

10.5.3. Wyniki analizy  

Grupa pacjentów znacząco różniła się od grupy kontrolnej pod względem współczynni-

ka eGFR, stężenia kreatyniny oraz mocznika (rys. 30). Test Kruskala- Wallisa potwierdził 

statystycznie istotną różnicę w stężeniu kreatyniny i mocznika między grupami. Aby przeko-

nać się, które grupy różnią się istotnie między sobą, wykonano dodatkowy test tzw. porównań 

wielokrotnych między analizowanym grupami. Na jego podstawie wykazano, że kreatynina 

wyraźnie odróżnia grupę kontrolną od grupy „PChN+DM2”(p=0,012), a jeszcze wyraźniej od 

grupy „PChN” (p=0,0034). Podobnie, stężenie mocznika wyraźnie różniło się w grupie kon-



S t r o n a  | 96 

 

trolnej od stężenia w obu grupach pacjentów: (p=0,003) dla „PChN+DM2” oraz p=0,0001 dla 

„PChN”. 

Wyższe stężenia Hcy były zaobserwowane w grupie „PChN” w porównaniu do grupy 

kontrolnej i grupy „PChN+DM2”, jednak test nie wykazał różnic istotnych statystycznie 

(p=0,167). W przypadku całkowitego glutationu i H2S oznaczanych we krwi niższe stężenia 

obserwowano w grupie kontrolnej, ale test Kruskala–Wallisa również nie wykazał istotnych 

statystycznie różnic.  

 

Rysunek 30. Wykresy ramka-wąsy obrazujące różnice w stężeniu a) kreatyniny i b) 

mocznika w grupach kontrolnej oraz pacjentów z PChN oraz „PChN +DM2”. 

Na poniższym rysunku porównano chromatogram wydychanego powietrza, pobranego 

od pacjenta z PChN i współistniejącą cukrzycą, z chromatogramem tła pomieszczenia (rys. 

31). Na chromatogramie zaznaczono związki zidentyfikowane na podstawie wzorców w try-

bie SCAN i SIM oraz dodatkowo kilka związków wytypowanych na podstawie widm maso-

wych.  
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a) 

b) 

Rysunek 31. Chromatogramy wydychanego powietrza pobranego od pacjenta z PChN 

zarejestrowane w trybie a) SCAN, b) SIM. Zidentyfikowano następujące 

związki:, 3) propan, 4) butan, 5) MeSH, 6) TMA, 7) etanol, 8) acetonitryl, 

9) aceton, 10) izopropanol, 11) izopren, 12) pentan, 13) DMS, 16) disiarczek

węgla, 17) kwas octowy, 18) 3-metylopentan, 20) heksan, 21) benzen, 22) 2,3

– dimetylopentan. Dodatkowo na podstawie analizy widm masowych

wytypowano: 1) acetaldehyd 2) 2-buten, 14) metylosiarczan metanu

15) 2-propanetiol, 19) 2-metylofuran.
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W tabeli 13 przedstawiono stężenia LZO zmierzone w wydychanym powietrzu dwóch 

grup pacjentów i w grupie kontrolnej.  

Tabela 13. Wartości stężeń lotnych związków organicznych (LOD) wykrytych 
w wydychanym powietrzu w grupie kontrolnej i w dwóch grupach pacjentów: 
„PChN” oraz „PChN+DM2 [169]. 

LZO 
[nmol/L] 

Stężenia wybranych LZO w wydychanym powietrzu  
w badanych grupach 

Mediana Minimum Maksimum Rozstęp kwartylowy 
N=10 pacjenci z PChN i cukrzycą TMA 

 

0,2720 0,0252 1,4954 0,7424 MeSH 
 

0,0642 0,0089 0,2458 0,0926 DMS 
 

0,0969 0,0325 0,3984 0,1333 CS2 
 

0,0088 0,0004 0,0506 0,0156 aceton 
 

5,9631 0,6436 21,5430 7,2906 izopren 
 

2,9309 0,6240 4,6422 2,1762 
N=10 pacjenci z PChN TMA 

 

0,1608 0,0255 1,0279 0,5703 MeSH 
 

0,0136 0,0034 0,0437 0,0197 DMS 
 

0,0581 0,0107 0,0946 0,0405 CS2 
 

0,0026 0,0004 0,0198 0,0061 aceton 
 

5,9901 1,2691 14,3350 5,9765 izopren 
 

1,0837 0,1911 2,3479 0,9974 
N=10 grupa kontrolna TMA 

 

 <LOD=0,025   MeSH 
 

0,0177 0,0034 0,0267 0,0126 DMS 
 

0,0330 0,0008 0,1081 0,0489 CS2 
 

0,0026 0,0004 0,0198 0,0061 aceton 
 

3,1542 1,0924 7,1944 4,8540 izopren 
 

1,8487 0,2546 3,6916 2,0190 
 

W wyniku analizy wydychanego powietrza u wszystkich pacjentów zidentyfikowano 

TMA. Trzy pomiary TMA były bliskie LOD, ale odpowiadające im wartości eGFR wynosiły 

60 mL/(min(1,73)m2). TMA oznaczono w zakresie od 0,0844 do 1,4954 nmol/L u 8/10 osób 

w grupie „PChN +DM2” oraz w zakresie od 0,0996 do 1,0279 nmol/L u 9/10 osób w grupie 

„PChN”. TMA nie była wykryta w wydychanym powietrzu osób w grupie kontrolnej. DMA 

nie wykrywano w żadnych próbkach wydychanego powietrza. 
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W przypadku TMA istotne było sprawdzenie czy wyznaczone stężenia w wydychanym 

powietrzu będą korelowały z parametrami biochemicznymi charakteryzującymi wydolność 

nerek. 

Testowano prawdopodobieństwo występowania korelacji TMA=f(kreatynina). Wykres 

rozrzutu z liniowym dopasowaniem regresji oraz wyznaczone parametry korelacji Pearsona 

potwierdziły istotność statystyczną tej zależności (r=0,5783; p=0,0076) (rys. 32a). 

Na rys. 32b przedstawiono zależność i liniową regresję dla TMA=f(eGFR). Do przygo-

towania tego wykresu wykorzystano tylko 14 punktów pomiarowych ponieważ jedynie tyle 

wartości eGFR zostało wyznaczonych dla pacjentów. Dodatkowo do wykresu włączono punkt 

o wartości TMA odpowiadającej LOD= 0,025 nmol/L oraz wartości eGFR = 90 

mL/(min(1,73)m
2
). Wyznaczone parametry r= 0,5681 i p=0,0272 wskazują na istotność staty-

styczną korelacji TMA=f(eGFR). Nie potwierdzono statystycznie istotnej korelacji TMA 

z mocznikiem (p>0,5). 

 

Rysunek 32. Wykresy zależności a)TMA=f(kreatynina), b) TMA=f(eGFR) z dopasowanymi 

liniami regresji liniowej. 

W próbkach wydychanego powietrza zmierzono również stężenia lotnych związków 

siarkowych. MeSH był wykryty u ośmiu na dziesięć osób w grupie kontrolnej, u siedmiu na 

dziesięć w grupie „PChN” oraz u wszystkich osób w grupie „PChN + DM2”. W grupie kon-

trolnej MeSH został oznaczony u 5/10 osób w zakresie stężeń od 0,0176 do 0,0267 nmol/L, 

w grupie pacjentów z PChN u 6/10 osób w zakresie od 0,0128 do 0,0437 nmol/L, a w grupie 

„PChN+DM2” u wszystkich 10 osób w zakresie od 0,0252 do 1,4954 nmol/L. Wyraźnie wyż-

sze stężenia zaobserwowano w przypadku grupy „PChN+DM2”. Poniżej przedstawiono wy-
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kresy ramka-wąsy dla zilustrowania różnic w stężeniu MeSH w poszczególnych grupach (rys. 

33). Test Kruskala – Wallis’a wykazał, że obserwowana różnica jest istotna statystycznie.  

DMS wykryto u dziewięciu na dziesięć osób w grupie kontrolnej oraz u wszystkich pa-

cjentów. W grupie kontrolnej stężenie DMS oznaczono u 7/10 osób w zakresie od 0,030 do 

0,1081 nmol/L, w grupie „PChN” u 9/10 osób w zakresie od 0,007 do 0,0946 nmol/L, 

a w grupie „PChN+DM2” u 10 osób w granicach od 0,0325 do 0,3984 nmol/L. Wykresy 

ramka-wąsy ilustrują różnice w stężeniu DMS między grupami (rys. 33). Test Kruskala–

Wallisa potwierdził, że obserwowane różnice są istotne statystycznie.  

W wydychanym powietrzu pobranym od osób z grupy kontrolnej, CS2 wykryto  tylko 

w czterech na dziesięć przypadków, podobnie w grupie „PChN”, zaś w grupie „PChN+DM2” 

CS2 był wykryty w sześciu na dziesięć przypadków. CS2 był również oznaczony w sześciu 

przypadkach na 10 osób w grupie „PChN +DM2” w zakresie od 0,0012 do 0,0506 

nmol/L.W grupie kontrolnej CS2 oznaczono tylko w jednym przypadku, w grupie z PChN 

u dwóch osób. 

 

Rysunek 33. Wykresy ramka-wąsy obrazujące różnice w stężeniu: a) MeSH b) DMS 

w grupie: kontrolnej oraz w grupach pacjentów: „PChN i w grupie 

„PChN+DM2”. 

Ze względu na prawdopodobne pochodzenie lotnych związków siarkowych z metaboli-

zmu metioniny, a pośrednio również z metabolizmu homocysteiny i glutationu wykonano 

próbę korelacji MeSH i DMS oznaczonych w wydychanym powietrzu z całkowitym glutatio-

nem i H2S oznaczanymi w osoczu. Wyznaczono współczynniki Pearsona dla wykresów roz-

rzutu MeSH: glutation (GSH) oraz DMS: H2S, poziomy prawdopodobieństwa testowego 

w regresji liniowej. Przeprowadzony test wyników wskazuje, że powyższe korelacje były 
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istotne statystycznie. Parametry dla zależności MeSH:GSH wynoszą r=0,538, p=0,003, a dla 

zależności DMS:H2S r=744 i p=0,0001. Wykresy rozrzutu z dopasowaną regresją liniową 

przedstawiono na rys. 34 [169]. 

 

Rysunek 34. Wykresy rozrzutu z dopasowanymi liniami regresji, dla zależności 

a) MeSH=f(GSH), b) DMS=f(H2S) [169]. 

Wykonano sprawdzenie istnienia korelacji lotnych związków siarkowych ze stężeniami 

enzymów wątrobowych. W części teoretycznej pracy wykazano, że związki siarkowe ozna-

czane w wydychanym powietrzu mogą mieć związek ze zmianą metabolizmu metioniny spo-

wodowaną schorzeniem wątroby (rys. 35). Wyznaczone parametry regresji liniowej z 95% 

przedziałem ufności potwierdziły istnienie korelacji między DMS a AST i ALT. Wyznaczone 

współczynniki Pearsona (r) i poziom prawdopodobieństwa testowego potwierdziły istnienie 

mocniejszej korelacji w przypadku zależności DMS=f(AST) i słabszej w przypadku 

DMS=f(ALT) (rys. 35b). Słabą korelację, ale również istotną statystycznie, potwierdzono dla 

zależności H2S=f(ALT)(r=0,39; p=0,0297) [169]. 

W przeprowadzonych badaniach próbek wydychanego powierza określono również stę-

żenie acetonu i izoprenu. Aceton w grupie kontrolnej wyznaczono w zakresie od 1,092 do 

7,19 nmol/L, w grupie „PChN” w zakresie od 1,269 do 14,33 nmol/L, w grupie PChN+DM2” 

od 0,643 do21,543 nmol/L. 

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między grupami, jednak wykres typu ram-

ka-wąsy dobrze obrazuje podwyższone stężenie acetonu w przypadku osób z nietolerancją 

glukozy. Podobnie jak w przypadku oznaczenia acetonu z zastosowaniem techniki SPME 

najwyższe wartości acetonu można było przypisać pacjentom z nietolerancją glukozy (rys. 

36a).  
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Rysunek 35. Wykres zależności a) DMS=f(AST); b) DMS=f(ALT) z dopasowanymi liniami 

regresji liniowej [169]. 

W przypadku pomiaru stężenia izoprenu w wydychanym powietrzu, najniższe wyniki 

otrzymano w grupie z PChN. Nie stwierdzono jednak istotności statystycznej obserwowanych 

różnic (rys. 36b). 

 

Rysunek 36. Wykresy ramka-wąsy obrazujące różnice w stężeniu a) acetonu, b) izoprenu, 

w grupach kontrolnej oraz w grupie pacjentów z PChN („PChN”) 

i współistniejącą cukrzycą oraz nietolerancją glukozy (PChN+DM2). 

10.5.4. Węglowodory alifatyczne 

W wydychanym powietrzu u pacjentów oraz w grupie kontrolnej zmierzono stężenie 

wybranych węglowodorów: butanu, pentanu, heksanu, 2,3-dimetylopentanu, 3-metylopenta-

nu. Próbki węglowodorów były przygotowywane w zakresie stężeń (0,78- 2,36 nmol/L). 

Przygotowywanie wzorców opisano we wstępie do tego rozdziału oraz w artykule, w którym 

przeprowadzono taką analizę w mniejszej grupie [171].  
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W analizie węglowodorów zastosowano inny niż testowane wcześniej adsorbent dla 

amin – hydrofobowy Carbotrap X. Badanie węglowodorów odbywało się w tych samych gru-

pach pacjentów (dwadzieścia osób) oraz w grupie kontrolnej (dziesięć osób). Opisywane 

wcześniej wyniki dotyczyły mniejszej grupy pacjentów (dziesięć osób) [171]. Do analizy po-

bierano 800mL wydychanego powietrza.  

Tabela 14. Parametry walidacyjne metody oznaczania węglowodorów w wydychanym 

powietrzu z zastosowaniem TD [171]. 

 

Wyniki statystyki opisującej wartości węglowodorów zmierzonych w wydychanym 

powietrzu przedstawia tab. 15. 

Tabela 15. Statystyka opisowa dla węglowodorów analizowanych w wydychanym powietrzu 

w dwóch grupach pacjentów („PChH” i „PChN+DM2”) i grupie kontrolnej. 

Wybrane 
węglowodory  

[pmol/L] 

Stężenia wybranych węglowodorów 

w wydychanym powietrzu w badanych grupach 

Mediana Minimum Maksimum 
Rozstęp 

kwartylowy 

N=10 
 

pacjenci z PChN i DM2 

butan 
 

5,48 0,08 94,76 23,72 

pentan 
 

2,22 0,16 49,30 10,44 

heksan 
 

1,16 0,13 78,99 11,60 

3-Me-pentan 
 

2,53 0,20 14,79 10,15 

2,3-di-Me-pentan 
 

2,44 0,31 12,06 1,61 

N=10 
 

pacjenci z PChN 

butan 
 

12,71 0,08 79,31 25,14 

pentan 
 

2,68 0,16 3,82 1,06 

Analizowany 
związek 

Zakres 
liniowości 

[nmol/L] 

R2 

Współczynnik 
determinacji 

RSD  [%] 

Względne 
odchylenie 

standardowe 

LOD  
[pmol/L] 

LOQ  
[pmol/L] 

butan 0,0002 – 2,480 0,96 0,98 0,06 0,18 

pentan 0,0002 – 2,480 0,95 2,18 0,06 0,18 

heksan 0,0001 – 2,480 0,95 5,36 0,03 0,09 

3-metylopentan 0,001– 2,480 0,96 4,83 0,20 0,60 

2,3-dimetylopentan 0,001 – 2,480 0,97 2,37 0,33 0,99 
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heksan 
 

1,07 0,04 31,04 22,47 

2-Me-pentan 
 

0,56 0,20 6,34 1,46 

2,3-di-Me-pentan 
 

4,56 0,31 15,25 9,63 

N=10 
 

grupa kontrolna 

butan 
 

0,08 0,08 31,38 0,96 

pentan 
 

0,39 0,07 24,30 1,38 

heksan 
 

0,11 0,04 3,24 1,59 

3-Me-pentan 
 

0,20 0,20 15,28 0,00 

2,3-di-Me-pentan 
 

0,31 0,31 6,04 0,00 

Obecność butanu stwierdzono w trzech na dziesięć próbek wydychanego powietrza po-

branego w grupie kontrolnej. Stężenia tych próbek wynosiły: 1,04 pmol/L, 2,31 pmol/L oraz 

31,38 pmol/L. Najwyższe zmierzone stężenie wyraźnie odbiegało od innych pomiarów. 

W grupie „PChN+DM2” butan był wykryty u ośmiu na dziesięć osób, a oznaczono go u 6/10 

osób w zakresie od 1,448 -94,76 pmol/L. W grupie ”PChN”, butan oznaczono u ośmiu na 

dziesięć osób w zakresie od 4,712 do 79,31 pmol/L.  

Pentan w wydychanym powietrzu pobieranym od osób z grupy kontrolnej był wykryty 

i oznaczony w zakresie od 0,39 do 24,30 pmol/L. W obu grupach: „PChN+DM2” i „PChN”, 

wykrywano go w dziewięciu na dziesięć przypadków. Stężenie pentanu oznaczone w wydy-

chanym powietrzu w grupie „PChN+DM2” wynosiło od 0,32 do 14,29 pmol/L, a w grupie 

„PChN” od 0,22 do 49,30 pmol/L.  

Heksan wykryto w wydychanym powietrzu pobieranym od osób z grupy kontrolnej 

w pięciu na dziesięć przypadków, ale powyżej LOQ oznaczono go tylko u jednej osoby. 

W grupie „PChN” w dziewięciu na dziesięć przypadków heksan oznaczono w zakresie od 

0,88 do 31,04, a  w grupie „PChN+DM2” w zakresie od 0,67 do 78,99 pmol/L u sześciu na 

dziesięć osób. 

W celu porównania i zilustrowania różnic stężeń zmierzonych w wydychanym powie-

trzu węglowodorów miedzy grupa kontrolną a grupą pacjentów, sporządzono wykresy typu 

ramka-wąsy. Wykonując test U Manna-Wilcoxona, wykazano istotnie statystyczne różnice 

dla butanu (p=0,0017) i pentanu (p=0,0011). Heksan nie wykazywał statystycznie istotnych 

różnic między grupami. Powyższa analiza została wykona po odrzuceniu punktów, które zo-

stały uznane za odstające wg kryterium kwartylowego. 

3-metylopentan był wykryty i oznaczony tylko w jednej próbce wydychanego powietrza 

pobranej w grupie kontrolnej oraz u wszystkich pacjentów. Również 2,3-dimetylopentan zo-
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stał oznaczony w dwóch przypadkach w grupie kontrolnej oraz w dziewięciu na dziesięć 

w obu grupach pacjentów. Doskonale zatem widać, że grupa pacjentów różni się statystycznie 

stężeniami tych związków od grupy kontrolnej. Istnienie istotnych statystycznie różnic po-

twierdzono testem U Manna-Wilcoxona (rys. 37).  

 

Rysunek 37. Wykresy ramka – wąsy ilustrujące różnice w stężeniach wybranych 
węglowodorów: a) butan, b) pentan, c) heksan, d) 3-metylopentan,  
e) 2,3-dimetylopentan w wydychanym powietrzu pacjentów z PChN (20 osób) 
i w grupie kontrolnej. Na wykresach zaznaczono poszczególne punkty 
pomiarowe. 
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10.6.  Badania pacjentów dializowanych 

Kolejnym krokiem w analizach wydychanego powietrza osób cierpiących na schorzenia 

nerek były badania próbek pobieranych od pacjentów dializowanych.  

W badaniach skupiono się na analizie TMA i izoprenu w wydychanym powietrzu. Prze-

słanki literaturowe wskazywały, że właśnie te związki będą zmieniać się podczas dializy.  

10.6.1. Metodyka i materiały 

Próbki wydychanego powietrza były pobierane od pacjentów dializowanych przed roz-

poczęciem dializy i po jej zakończeniu. Pobieranie odbywało się w innym pomieszczeniu niż 

pokój dializ aby uniknąć wysokiego poziomu tła jakie zazwyczaj bywa w pomieszczeniach 

zabiegowych. Obawiano się również inhalowania osoby badanej oddechami innych osób 

przebywających w sali dializ. Pobieranie próbek w innym pomieszczeniu niż sala dializacyjna 

było korzystne również ze względu na potrzebę niezakłócania pracy personelowi medyczne-

mu i zapewnienia spokoju pacjentom.  

Próbka wydychanego powietrza była pobierana i analizowana wg procedury 2. Próbki 

były pobierane do worków Flexfoil i najpóźniej do dwóch godzin po pobraniu rozpoczynał się 

ich proces zatężania. Po dostarczeniu do laboratorium były wygrzewane przez 20 minut 

w temperaturze 37ºC i następnie zasysane na złoże Tenax TA. Potem rurka z zaadsorbowa-

nymi analitami trafiała do pieca termicznego desorbera gdzie następowała desorpcja analitów, 

ponowna adsorpcja na mikropułapce i desorpcja do kolumny chromatograficznej.  

Wzorce TMA i izoprenu przygotowano w zakresie stężeń 0,08-3,94 nmol/L dla TMA 

i 0,39 -11,81 nmo/L dla izoprenu. Parametry walidacyjne przedstawia tab. 16. 

Tabela 16. Wybrane parametry walidacyjne chromatograficznego oznaczania TMA i 

izoprenu w wydychanym powietrzu z zastosowaniem termicznej desorpcji. 

Analizowany 
związek 

Zakres 
liniowości 

[nmol/L] 

R2 

Współczynnik 
determinacji 

RSD  [%] 

Względne odchylenie 
standardowe 

LOD  
[pmol/L] 

LOQ  
[pmol/L] 

TMA 0,024-4,133 0,99 3,5 0,008 0,024 

izopren 0,006-4,133 0,99 4,6 0,002 0,006 
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10.6.2. Charakterystyka kliniczna badanej grupy 

W badaniach wzięły udział dwadzieścia dwie osoby, dziewięć kobiet i trzynastu męż-

czyzn. Byli to pacjenci Kliniki Nefrologii w Krakowie. W procesie dializy stosowano dwa 

hemodializatory – Fresenius 4008H i Braun-Dioalog. Obydwa posiadały jednakowy typ 

membrany z polisiarczanu (polisufon). Średni czas dializy wynosił 244 min. Pacjenci byli 

rekrutowani z tej samej porannej sesji dializ między godziną 06:00 a 11:00.  

Wiek pacjentów mieścił się w przedziale od 25 do 70 lat. Parametry eGFR, kreatyniny, 

mocznika wyznaczone u uczestników badania jednoznacznie wskazywały na V stadium cho-

roby. Przed dializą parametr eGFR był mierzony w zakresie od 3-17 mL/(min(1,73)m
2
), po 

dializie eGFR wzrastał od 9 do 42 mL/(min(1,73) m
2
. Podobnie było w przypadku kreatyniny 

i mocznika. Przed dializą wartość kreatyniny wynosiła od 374 do 1421 µmol/L, po dializie 

zmniejszała się i była mierzona w zakresie 170-696 mol/L. Również mocznik przed dializą 

wynosił od 16,9 do 41, 3 nmol/L, a po dializie od 4,2 do 11,9 nmol/L. Parametry te nigdy nie 

wracają jednak do wartości typowych dla osób zdrowych.  

10.6.3. Wyniki 

Wygodnym parametrem do opisywania procesu dializy są procentowe stopnie redukcji 

(RR- ang. reduction ratio) kreatyniny lub mocznika [172]. Na podstawie prostego wzoru ob-

licza się tzw. CRR i URR, czyli procentową wartość zmniejszenia parametru. Obliczenia wy-

konuje się wg wzoru: 

RR=(c0 –c1)100/c0         (9) 

gdzie: 

co – stężenie parametru wyjściowe, a c1 po zakończeniu dializy.  

Wartość kreatyniny po dializie zmieniała się średnio od 40 do blisko 80 % wartości po-

czątkowej co, natomiast wartość mocznika o prawie 80%.  

Wartościami mierzonymi w próbkach wydychanego powietrza była TMA i izopren. 

Wykazano, że podczas dializy stopień redukcji TMA wynosi od 60 do 98%. Zupełnie od-

wrotną zależność obserwowano w przypadku izoprenu. Jego stężenie wzrastało podczas diali-

zy od 20 do 85% w stosunku do wartości początkowej.  
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Spośród 22 pacjentów, tylko w dwóch przypadkach izopren obniżył swoją wartość 

w stosunku do stężenia przed dializą. W przypadku TMA, tylko u tych samych dwóch osób 

zaobserwowano znacznie mniejsze obniżenie stężenia aminy po dializie (20% i 45% ). 

 U wszystkich badanych pacjentów przed wykonaniem dializy, oznaczono stężenie 

TMA w wydychanym powietrzu. Wartości stężenia TMA mieściły się w zakresie od 0,041 do 

0,461 nmol/L. Po procesie dializy TMA była oznaczona tylko u trzech na dwadzieścia dwie 

osoby. Jej stężenie wynosiło od 0,024 do 0,049 nmol/L.  Stężenie izoprenu przed dializą 

oznaczono w zakresie od 0,236 nmol/L do 9,718 nmol/L, a po dializie w granicach od 0,478 

do 26,182 nmol/L.  

Rysunek 38. Wykresy ramka wąsy ilustrujące istotnie statystycznie różnice w stężeniu TMA 

i izoprenu przed i po dializie. 

Wykresy ramka-wąsy ilustrują otrzymane  wyniki. Wykonując test U Manna-

Wilcoxona wykazano istotnie statystyczne różnice w obniżeniu stężeń TMA oraz we wzroście 

stężenia izoprenu, przed i po dializie. 



11. Omówienie wyników 

Celem niniejszej monografii było wykazanie, że opracowana w Instytucie Fizyki Ją-

drowej Polskiej Akademii Nauk analiza wydychanego powietrza może być wykorzystana 

w badaniach przesiewowych w celu wczesnego wykrywania PChN lub schorzeń jej towarzy-

szących.  

Rybi zapach wydychanego powietrza od czasów starożytnych był przypisywany scho-

rzeniom nerek [4, 173]. Źródłem wyczuwanego zapachu są podwyższone stężenia głównie 

TMA i DMA we krwi, a zatem również w wydychanym powietrzu [4, 5, 11, 43]. Właściwości 

fizykochemiczne amin sprawiają, że oznaczanie ich w próbkach wydychanego powietrza jest 

w pewnym stopniu wyzwaniem analitycznym. Dlatego testując metody pobierania, przecho-

wywania, wzbogacania próbek skupiono się głównie na tym, żeby opracować metodę przy-

datną do analizy amin. 

W toku prac przygotowawczych wykazano, że właściwe będzie wzbogacanie amin na 

włóknie CAR/PDMS lub Tenax TA. Worek Flexfoil okazał się lepszy, dla przechowywania 

TMA, a Black Tedlar dla DMA [164]. Czas przechowywania próbek miał być możliwie naj-

krótszy. Przyjęto, że 2,5 godziny to maksymalny okres czasu od pobrania do rozpoczęcia ana-

lizy próbek wydychanego powietrza.  

Opracowano dwie procedury analityczne, obie oparte na chromatografii gazowej ze 

spektrometrią mas z zastosowaniem techniki SPME i TD. Wyznaczono parametry walidacyj-

ne dla oznaczania amin, związków siarkowych, wybranych węglowodorów, acetonu, izopre-

nu. Metody przetestowano pobierając i analizując próbki wydychanego powietrza od osób 

w grupach kontrolnych oraz od pacjentów z PChN.  

W pierwszej grupie próbki wydychanego powietrza pobierano do worków Tedlar. 

Chromatograficzną analizę wydychanego powietrza z zastosowaniem obu technik sprawdza-

no w 14 osobowej grupie pacjentów. W obu przypadkach u większości badanych osób wykry-

to TMA. Nie wykrywano jej u osób z grupy kontrolnej. DMA nie została wykryta w żadnej 

z grup poddanych testom oddechowym [80, 170].  

W toku przeprowadzonych badań uznano, że procedura TD-GC/MS jest lepsza, ponie-

waż umożliwia zatężanie próbek z większej objętości. Również możliwe jest przechowywanie 

próbek bezpośrednio na złożu [164]. 
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Okazało się, że zastosowanie worków Tedlar nie usprawniło procedury analitycznej tak, 

aby identyfikować w próbkach DMA. W związku z tym w dalszych badaniach stosowano 

tylko worki Flexfoil, które okazały się lepsze dla oznaczania TMA [164].  

W następnej badanej grupie chorych na PChN również wykazano obecność TMA 

w próbkach wydychanego powietrza. Tylko u dwóch na 20 osób stężenie TMA było bliskie 

LOD, ale wówczas również wartość eGFR była bliska 60 mL/(min(1,73)m2). Oprócz samej 

analizy ilościowej podjęto próbę sprawdzenia istnienia korelacji między stężeniem TMA 

w wydychanym powietrzu, a parametrami określającymi funkcje nerek oznaczanymi we krwi: 

kreatyniną, mocznikiem, eGFR. Sprawdzając istnienie korelacji w grupie 14-osobowej wyka-

zano istnienie statystycznie istotnej zależności tylko z eGFR. Prowadząc badania w większej 

grupie, oprócz zależności TMA z eGFR ujawniono oczekiwane korelacje z kreatyniną 

i mocznikiem [169].  

Analiza wydychanego powietrza u pacjentów dializowanych wykazała istotne staty-

stycznie różnice w stężeniu TMA oraz w stężeniu izoprenu przed i po dializie. W przypadku 

TMA oczekiwano obniżenia jej stężenia po dializie. Dlatego obecność TMA i oznaczanie jej 

stężenia w wydychanym powietrzu podczas dializy jest brane pod uwagę jako parametr wy-

dajności dializy[13].  

Przesłanką do podjęcia badań nad związkami siarkowymi w wydychanym powietrzu 

były nie tylko dane literaturowe dotyczące związku ich podwyższonego stężenia w wydycha-

nym powietrzu ze schorzeniem wątroby [7, 97, 98], ale również badania przeprowadzone 

w laboratorium IFJ. Analizując chromatogramy pacjentów z PChN zaobserwowano wyższe 

stężenia MeSH i DMS u kilku starszych osób. Dodatkowo na podstawie analizy widm maso-

wych wytypowano prawdopodobną obecność: metylosiarczan metanu, 2-propanetiol (rys.31).  

Rozdzielenie grupy pacjentów z PChN od pacjentów, którzy oprócz schorzenia nerek 

dodatkowo mieli potwierdzoną cukrzycę typu 2 lub nietolerancję glukozy wykazało, że stęże-

nia MeSH i DMS są istotnie wyższe u pacjentów w grupie drugiej. Wykazano, że MeSH 

i DMS korelują z innymi substancjami związanymi ze szlakiem metabolicznym metioniny, 

a w przypadku DMS, również z enzymami wątrobowymi: aminotransferazami alaninową 

i asparginową.  

Na podstawie chromatograficznej analizy wybranych węglowodorów alifatycznych 

w wydychanym powietrzu pacjentów z PChN częściej stwierdza się obecność butanu, penta-
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nu, 3-metylopentanu i 2,3-dimetylopentanu. Stężenia tych związków wykazują znamienne 

statystycznie wyższe wartości w grupie osób chorych co może być wynikiem nasilenia stresu 

oksydacyjnego. Węglowodory są wskazywane jako markery stresu oksydacyjnego [12, 54]. 

Nasilenie stresu oksydacyjnego w tej grupie pacjentów oraz jeszcze bardziej wśród pacjentów 

dializowanych jest potwierdzonym faktem [36, 37, 174] 

 W piśmiennictwie pojawiają się liczne doniesienia o diagnostycznym znaczeniu penta-

nu. Związek ten jest typowy w bardzo licznej grupie schorzeń [53, 54, 56, 175], dlatego bę-

dzie on raczej wskaźnikiem podwyższonego stresu oksydacyjnego niż konkretnego schorze-

nia.  

Przeprowadzone badania dodatkowo wskazały, że w wydychanym powietrzu osób palą-

cych na podstawie chromatogramu w trybie SCAN można zidentyfikować butan, acetonitryl, 

heksan, natomiast na podstawie porównania widm masowych można było wytypować inne 

związki: 2-buten, 2-butanon, cykloheksanon, 2-metylofuran, benzen, 2,5-dimetylofuran (rys. 

22).  

Niektóre z tych związków były wykrywane przez innych naukowców. W wydychanym 

powietrzu osób palących lub biernych palaczy identyfikowano: acetonitryl, furan, 3-me-

tylofuran, 2,5-dimetylofuran, 2-butanon, oktan i dekan [176].  

Związki takie jak benzen, etylobenzen, izomery ksylenu, toluen i trichlorometan są 

prawdopodobnie egzogenne np. wdychane wraz z otaczającym powietrzem lub wprowadzane 

z żywnością [176, 177]. Ale istnieje również pogląd, że związki egzogenne mogą być istotne 

diagnostycznie [178]. W przypadku cukrzycy, zwiększenie obciążenia glukozą może osłabić 

enzymatyczny katabolizm związków inhalowanych i wtedy można obserwować podwyższone 

stężenie etylobenzenu i ksylenów w stosunku do ich wartości przeciętnych [22]. Wiadomo 

również, że 1–3 % wdychanego tetrachloroetylenu jest metabolizowane do kwasu trichlorooc-

towego. Również ksyleny czy etylobenzen są metabolizowane przez enzymy wątrobowe na-

wet w 80%. Stężenie tych związków w wydychanym powietrzu osób w grupach kontrolnych 

powinno być niższe niż w otoczeniu [22]. 

Ostatnio zwraca się znaczną uwagę na wpływ związków inhalowanych z otoczenia na 

oddechowy profil pacjentów. Badania takie były prowadzone wśród pacjentów dializowa-

nych. Wskazuje się w nich na możliwość inhalowania przez chorych potencjalnie toksycz-
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nych związków, licznych węglowodorów a nawet związków chlorowcopochodnych. Ich źró-

dłem mogą być urządzenia dializacyjne [178, 179].  

Temat diagnostyki schorzeń nerek i poszukiwania „wygodnych” biomarkerów w wydy-

chanym powietrzu jest ciągle podejmowany na nowo. Pierwsze prace Simenhoffa i in., a póź-

niej Bain’a i in. sugerują, że TMA jest dobrym kandydatem na biomarker PChN [11, 13, 40]. 

Potwierdzono również możliwość zastosowania TMA i amoniaku jako markerów wydajności 

dializy [121]. W literaturze opisywane są obiecujące wyniki dla amoniaku proponowanego na 

biomarker schorzeń nerek czy wydajności dializy [85]. Podczas wykonywania dializ obserwu-

je się wzrost stężenia izoprenu. Nie ma jednoznacznego wyjaśnienia dlaczego jego stężenie 

rośnie [84]. Efektu tego nie obserwowano w czasie dializy otrzewnowej [114]. 

W literaturze pojawia się wiele informacji na temat odmiennej flory bakteryjnej u osób 

z PChN, która prawdopodobnie generuje wysokie stężenia TMA [6, 75]. Nie zmienia to jed-

nak faktu, że jej obecność potwierdzono u większości badanych osób ze schorzeniem PChN 

natomiast nie znaleziono jej u osób zdrowych. Badania potwierdzają, że obecność TMA jest 

typowa w przypadku PChN. 

Zdając sobie sprawę jak ważne jest opracowanie diagnostycznych, nieinwazyjnych me-

tod opartych na testach oddechowych we wczesnej diagnostyce PChN i jej powikłań włączo-

no się w nurt tych badań. Wykazano, że opracowana i zaprezentowana w niniejszej pracy 

metoda jest przydatna analitycznie w badaniu wydychanego powietrza wśród pacjentów 

z PChN. Można wiec uznać, że ta część wstępnych prac zakończyła się sukcesem. Jednak 

zanim metoda zostanie uznana za metodę diagnostyczną konieczne jest przeprowadzenie po-

dobnych badań jak opisane powyżej w większych grupach osób zdrowych i z potwierdzonymi 

schorzeniami nerek oraz ich powikłaniami. Dopiero w kolejnym kroku można planować za-

stosowanie opracowanej metody chromatograficznej w badaniach przesiewowych.  



12. Wnioski 

1. Na podstawie przedstawionych analiz wydychanego powietrza w grupach kontrolnych 

i wśród pacjentów z PChN potwierdzono, że  TMA ma dużą szanse stać się diagnostycz-

nym znacznikiem PChN.  Stosując opracowane procedury analityczne, oparte na chroma-

tografii gazowej ze spektrometrią mas, wzbogacając próbki zarówno techniką SPME jak 

i TD, TMA była wykrywana w wydychanym powietrzu u większości pacjentów z PChN. 

U osób w grupie kontrolnej TMA nie została wykryta. 

2. Potwierdzenie istotnej statystycznie zmiany stężenia TMA  w wydychanym powietrzu 

podczas procesu dializy, zwraca uwagę na możliwość zastosowania TMA, jako wskaźni-

ka wydajności procesu dializy. 

3. Zmiana stężenia izoprenu podczas dializy jest istotna statystycznie. Obserwowany wzrost 

stężenia izoprenu nie jest jednak do końca wyjaśniony, dlatego izopren nie może być 

proponowany, jako wskaźnik wydajności dializy.    

4. Wykazano, że stężenie TMA koreluje ze współczynnikiem eGFR, a także kreatyniną 

i mocznikiem  (p<0,05).  

5. Potwierdzono statystycznie istotne różnice w stężeniu związków siarkowych MeSH 

i DMS  między grupą kontrolną a grupa pacjentów, u których zdiagnozowano PChN oraz 

cukrzycę typu 2 lub nietolerancje glukozy. 

6. Potwierdzono istnienie statystycznie istotnej korelacji między stężeniem DMS a stęże-

niem enzymów wątrobowych AST i ALT, co wskazuje na potencjalne znaczenie DMS 

jako markera schorzeń wątroby. 

7. Właściwa interpretacja podwyższonego stężenia DMS w wydychanym powietrzu wyma-

ga dalszych badań. Wykazano istnienie istotnej statystycznie korelacji DMS z H2S ozna-

czanym we krwi. H2S odgrywa ważną rolę w rozszerzaniu naczyń krwionośnych, a jego 

wysokie stężenie może wpływać na wzrost stresu oksydacyjnego.  

8. Interesujący wynik otrzymano dla MeSH oznaczanego w wydychanym powietrzu. Wy-

kazano istnienie statystycznie istotnej korelacji stężenia MeSH w wydychanym powietrzu 

z antyoksydantem GSH.  
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9. Węglowodory takie jak butan, pentan, 3-metylopentan, 2,3-dimetylopentan wykazują 

istotnie statystycznie wyższe stężenie w grupach pacjentów z PChN.  Wyniki te potwier-

dzają literaturowe doniesienia o możliwości wykorzystania pomiaru stężenia węglowodo-

rów alifatycznych w ocenie nasilenia  stresu oksydacyjnego [12, 35, 37, 56, 180].  

10. Zaprezentowane wyniki wskazują, że opracowana procedura pobierania, wzbogacania 

i analizy wydychanego powietrza ma duże szanse sprawdzenia się w badaniach przesie-

wowych w kierunku wykrywania PChN i jej powikłań. Wymaga to jednak przeprowa-

dzenia kolejnych badań w liczniejszych grupach pacjentów. 
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