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1. Testy oddechowe – nieinwazyjna ocena stanu zdrowia człowieka na podstawie  
     analizy składu wydychanego powietrza  

Hipokrates - Ojciec Medycyny (460 – 377 p.n.e.) 
obserwacja chorego, zmiana w składzie 
oddechu człowieka chorego i zdrowego 
 
Starożytni chińscy medycy – rozpoznawanie 
dolegliwości na podstawie    zapachu, potu,  
moczu i oddechu 

zapach zgniłych jabłek  – cukrzyca 
owczy pot – ospa 
ptasie pióra – odra 
surowe mięso – żółta febra 
ryba – mocznica, niewydolność nerek 
surowa wątroba – choroby wątroby 
świeży chleb – dur brzuszny 
nieświeże piwo – gruźlica 

 wpływ diety, 
leków, 
stosowanych 
używek 

związki endogenne 

związki egzogenne 

profil wydychanego powietrza 



2. Historia analizy próbek wydychanego powietrza i rozwój technik analitycznych 

Rozwój technik separacyjnych - online 
1998 PTR/MS (proton transfer reaction mass spectrometry) – 
spektrometria z jonizacją z przeniesieniem protonu  
(W.  Lindinger i współ. University of Innsbruck) jonizacja 
chemiczna: H3O+ +VOC → VOCH+ +H2O 
2003 SIFT/MS (selected ion flow tube mass spectrometry)- 
(S.M. Abbot, J.B. Elder, P.Spanel, D.Smith, Keele University 
U.K.) – spektrometria z jonizacją z przeniesieniem innych   
jonów  (H3O+, NO+, O2+) 
IMS (ion mobility spectrometry)- spektrometr ruchliwości jonów 
LD (laser diode) spektroskopia laserowa 

XVIII / XIX wiek - pierwsze próby analizy składu wydychanego powietrza: 
- detekcja CO2 w roztworze Ca(OH)2  (Lavoisier) 
- Analiza oddechu u  chorych na cukrzycę (analiza acetonu - reakcja  jodoformowa) (A. Nebelthau) 
- badania kolorymetryczne nad metabolizmem alkoholu (F.E. Anstie) 
- 1910 Cushny – aceton chloroform, etanol – wydychane przez koty 
-1927 E. Bogen – alkomat  K2Cr207 
- 1954 – konstrukcja komercyjnego alkomatu 

Rozwój technik chromatograficznych 
1850 - Friedlieb Ferdinand Runge (prekursor 
chromatografii) - chromatografia  bibułowa 
1903 Michaił Cwiet – rozdział barwników liścia 
1899-1911 odkrycia Thomsona i Astona→ spektrometria 
mas 
1953 kwadrupolowy analizator masy 
1954 komercyjny chromatograf gazowy 
1958 połączenie spektrometrii mas MS z chromatografem 
gazowym GC  
1970 Jansson, Pauling – oznaczenie 200 różnych 
związków w wydychanym powietrzu na poziomie ppb 
(GC) 
1975 pierwszy komercyjny GC/MS 
1988  - O’Neill i współpr., Petri, 1999- Phillips - 
propozycja biomarkerów raka płuc oddechowych (około 
22: n-alkany, pochodne benzenu, styren, oxepanon) 
1999 - M. Philips i współp. – dlasze analizy wydychanego 
powietrza 

 Ważne publikacje  
A.Amann  , D. Smith, Breath Analysis for Clinical Diagnosis 
and Therapeutic Monitoring, 2005, Singapore 
 A. Amann  , D. Smith, Non-Invasive Diagnosis in Physiology 
and Medicine, 2013, Elsevier  



Od roku 1997 (Prof. J.Lasa, Prof. I.Śliwka) 
prowadzone są pomiary śladowych stężeń 
związków aktywnych w niszczeniu ziemskiej 
warstwy ozonowej i w efekcie cieplarnianym (SF6, 
CHCl3, CH3CCl3, CCl4, F-11(CFCl3), F-12 
(CF2Cl2), F-113 (CCl2FCClF2 / ppt).  
(Prof. J.Lasa, Prof. I.Śliwka, dr J. Bielewski)  

W celu datowania i oceny dynamiki przepływu wód 
podziemnych stosuje się znaczniki antropogeniczne 
(SF6, freony: F-11, F-12) oraz gazy szlachetne (He, 
Ar, Ne, Xe-oznaczanie He).  
(Prof. J. Lasa, Prof. I. Sliwka, Prof. A. Zuber, dr hab. 
P. Mochalski, dr J. Najman) 

b)

3. Doświadczenie w analizie próbek gazowych o niskich stężeniach 



Analizy wydychanego powietrza w IFJ PAN 

2006-2009, 6 Program Ramowy EU -Nr projektu: LSHCCT-2005-019031 
Analizy wydychanego gazu skierowane na wykrywanie minimalnych 
śladów zmian chorobowych na poziomie cząsteczkowym.  
(Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases)  
BAMOD  
Ośrodki badawcze: Innsbruck (koordynator: Prof. A. Amann), Rostock, 
Keele University, Praga, Bratysława, Toruń, Kraków)  

2008-2010, projekt dwustronny - PAN i Austriacką Akademią Nauk  
Analiza wydychanego powietrza ukierunkowana na wykrywanie nowotworów górnych dróg oddechowych i pokarmowych 
 
2007-2009, projekt MNiSW, NN404279333 
Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania lotnych związków siarki w wydychanym powietrzu dla celów 
diagnostyki medycznej 
 
2009-2011, projekt MNiSW:NN204 1251 37 
Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania dimetyloaminy i trimetyloaminy w próbkach gazowych dla celów 
diagnostyki medycznej 
 
2012-2014, projekt dwustronny MNiSW oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Ekonomii, nr umowy 
003/2012/2013/2014 8559/R12/R14 
Określenie profilu oddechowego pacjentów z cukrzycą typ 2 przy zastosowaniu chromatografii gazowej ze spektrometrem 
masowym (GC-MS) oraz spektrometrii mas z jonizacją przez przeniesienie protonu (PTRMS) 
 
2014-2015, projekt dwustronny MNiSW oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Ekonomii, nr umowy 9056/2014  
Badania nad oddechowymi markerami stresu oksydacyjnego wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek 



4. 1. Chromatografia gazowa jako technika separacyjna- podstawy fizyczne 

poliimid  

stopiona krzemionka 

faza stacjonarna 
D=0,1-0,3 µm 

polisiloksany 

Cząsteczki mocnej  
zaadsorbowane 

Przepływ  
gazu nośnego  
(u cm/min) 

Wycinek kolumny kapilarnej 

Cząsteczki słabiej 
zaadsorbowane 

L –długość kolumny, N liczba pólek 
teoretycznych,  
H-wysokość równoważna półce 
teoretycznej (WRPT) 

L=N•H 

H – wysokość półki 
teoretycznej, µ-liniowa 
prędkoś przepływu,  
Stałe: A- zależna od dyfuzji 
wirowej, B-podłużnej, Cs- 
opór przenoszenia masy 

wzór van Deemtera 
H=A+B/µ +Csµ 

tR –czas retencji 
w1/2h - szer. połówkowa 
h – wysokość piku 

rozdzielczość 

α=k2/k1 

współczynnik 
selektywności 

współczynnik  
retencji 

wzór Purnella 
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System 
rejestrowania 

 danych - 
komputer 

źródło jonów wprowadzenie  
próbki 

analizator 
kwadrupol 

detektor  
 fotopowielacz kolumna GC  

jony anality 

4.2. Fizyczne podstawy działania detektora MSD 

Praca detektora MS w trybie SCAN i SIM ( selected  ions mode) 
Schemat działania 
 źródła jonów 

Schemat układu GC/MS 

Schemat działania kwadrupolowego  
analizatora MS 

Vac 
Vdc 

detector 

Bunch  
of ions 

electron cascade dynode surface 

ion current 
out to 
amplification 
circuitry 

ion beam 

Schemat działania fotopowielacza 
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4.2. Fizyczne podstawy działania detektora MSD – widmo fragmentacyjne 

1) aceton 

2) izopren 

SCAN 



5. Kierunki badań nad poszukiwaniem diagnostycznie przydatnych związków 
 
•Stany zapalne - - wybrane nielotne produkty peroksydacji lipidów, białek i DNA w 
kondensacie oddechowym  
• NO - w  astmie oskrzelowej 
• NO i CO - w astmie i stanach zapalnych płuc 
• Produkty utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych  
- ostre zaburzenia oddechowe (ARDS-acute respiratory distress )  
- choroby niedokrwienne serca 
- SEPSA - ogólnoustrojowe reakcje zapalne (SISR - systemic inflammatory response 

syndrome)  
•Markery nowotworów płuc i bakteryjnych zmian zapalnych (Staphylococus areus, 
Psudomonia aeruginosa) 
• Mukowiscydoza- Pseudonas aeruginosa - prawdopodobnie emitują HCN 
•Związki siarkowe – halitoza, niewydolnością wątroby, cyklem menstruacyjnym 
• Związki aromatyczne (furan, toluen, naftalen, ksyleny) –znaczenie związków egzogennych 
w diagnostyce  
• Halogenopochodne organiczne – interesujące toksykologicznie i diagnostycznie 



6. Badania w poszukiwaniu markerów przewlekłej choroby nerek (PChN) 

Chronic Kidney 
Diseases (CKD) 
(7-18% population) 

Diabetes  
Mellitus  
type 2 
(>5% 
population) 

Cardiovascular 
diseases 

Oxidative stress 
over-production of reactive 
oxygen species (ROS) and 
the attenuation of 
antioxidant defense 

the development 
of vascular and 
neurological 
complications. 

Stosowane metody diagnostyczne: 
- Potwierdzenie występowania białkomoczu 
- określenie klirensu kreatyniny 
- radioizotopowe metody oznaczenia filtracji kłębuszkowej 
- oznaczenie klirensu inuliny 

ROS: O2
·-, OH·, 

RO· , ROO· ,1O2, 
H2O2, LOOH, 
NOO·-  antioxidative  

defence 

Nonalcoholic fatty  
liver diseases  
NAFLD 



Klasyfikacja stadium PChN w oparciu o współczynnik przesaczenia kłębuszkowego  
(eGFR -estimated glomerular filtration rate) 

[1] E. Król, B. Rutkowski, Przewlekła choroba nerek - klasyfikacja, epidemiologia i diagnostyka, Forum Nefrol, 1 (2008) 1-6. 
[2] M. Nowicki, Metody wykrywania i oceny postępu przewlekłej choroby nerek, Chor Serca Naczyń 4(2007) 137-141. 



6.1.Wybrane lotne związki organiczne o potencjalnym diagnostycznym 
znaczeniu istotnym  w przypadku PChN  

B. Grabowska-Polanowska Zastosowanie metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w analizie wydychanego powietrza w celu 
diagnostyki przewlekłej choroby nerek i jej powikłań, 2017, Wyd. IFJ PAN, Kraków, ISBN 978-83-63542-88-7, www.ifj.edu.pl/publ/hab/ 



6.1.1. Biochemiczne ścieżki powstawania TMA i DMA, 1,2,3,4,5- aktywność bakterii jelitowych 

B. Grabowska-Polanowska Zastosowanie metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w analizie wydychanego powietrza w celu diagnostyki 
przewlekłej choroby nerek i jej powikłań, 2017, Wyd. IFJ PAN, Kraków, ISBN 978-83-63542-88-7, www.ifj.edu.pl/publ/hab/ 

Enzymy: 
monooksygenazę TMA (1), 
aldolazę TMAO (2), 
dehydrogenazę TMA (3), 
dehydrogenazę DMA (4) 
dehydrogenazę MA (5) 



6.1.2. Biosynteza związków siarkowych 
Białko z diety transaminacja 

Legenda: 
Enzymy: β-syntaza cystationiny (CBS) 
i γ-liaza cystationiny (CSE) 
Produkty pośrednie: 
 S-adenozylometioninę (SAM) i S-
adenozylohomocysteinę (SAH) 



6.1.3. Biosynteza acetonu 



6.1.4. Izopren jako uboczny produkt syntezy cholesterolu 



6.1.5. Peroksydacja lipidów 
Stres oksydacyjny. Źródła reaktywnych  
form tlenu i azotu 



6.2. Analityczne wyzwania w oznaczaniu lotnych związków organicznych (LZO)  
w wydychanym powietrzu 

6.2.2. złożoność matrycy badanych próbek i niskie stężenia LZO w 
próbkach biologicznych (ppb,ppt)  
-  konieczność wzbogacania próbki (SPME,TD, NTD)  
-   wybór  selektywnych sorbentów 
 
 6.2.3. Wysoka wilgotność próbek (3-6% H20)  
- kondensacja pary wodnej 
- wpływ na wynik 

6.2.1. Specyficzne właściwości  amin i związków siarkowych występujących       
w wydychanym powietrzu 

- tendencja analitów do adsorpcji na elementach aparatury 
- związki złowonne  

[1] P. Mochalski, B. Wzorek (Grabowska-Polanowska) , I.Sliwka., A. Amann, Suitability of different polymer bags for storage of volatile sulfur compounds 
relevant to breath analysis, J Chromatogr B, 877 (2009)189–196 
[2] P. Mochalski, B. Wzorek (Grabowska-Polanowska), I. Sliwka, A.Amann, Improved preconcentration and detection  methods for volatile sulfur breath 
constituents. J Chromatogr B, 877 (2009), 1856–66 
[3] B. Wzorek (Grabowska-Polanowska), I. Sliwka, P. Mochalski, A. Amann, Application of GC-MS with a SPME and thermal desorption technique for 
determination of dimethylamine and trimethylamine in gaseous samples for medical diagnostic purposes., J Breath Res 4 (2010) 026002 (6pp), doi:10. 
1088/1752-7155/4/2/026002 

 

6.2.5.  Właściwa procedura pobierania i przechowywania 
próbek  

6.2.4. Wpływ tła (room air) na poprawność oznaczeń 



Orientacyjny poziom 
stężeń 

substancje występujące w wydychanym powietrzu 

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

Zakres  
[µmol/Lnmol/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 

Związki „złowonne”: 
Aminy alifatyczne: DMA , TMA, Tiole: C2H5SH, CH3SH, Siarczki: 
(CH3)2S, CS2 

związek 
Poziom 
wyczuwalności przez 
człowieka/mg/m3 

NDS /umol/L NDSCh/umol/L 

TMA 0,00108 0,203 0,407 

MeSH 0,0020 0,021umol/L 0,042 

6.2.1.Stężenia i właściwości wybranych LZO oznaczanych w wydychanym powietrzu 

Wzrost zasadowości 

Adsorpcja na szkle → konieczność silanizacji 

Polarność 

Niskie stężenia 



Przygotowanie wzorców 

Linde Gas 
Gazowe standardy w He (6.0) 
Związki siarkowe: 
(MeSH, EtSH, DMS, CS2)10 ppm ±5%  
Aminy: 
trimetyloamina (TMA) 108 ppm (±5%) 
Dimetyloamina (DMA)198 ppm (±5%) 
Weglowodory (butan-hkesan) 15ppb (±5%) 

Przygotowanie w laboratorium: 
 z ciekłych odczynników (Sigma Aldrich)  
w szklanych pojemnikach  
do próbek gazowych 



6.2.2. Techniki wzbogacania próbek 

uchwyt 

szklane fiolki 

Kwarcowe 
włókno 
 pokryte   

polimerem 

PDMS/DVB 
PDMS/CAR 

Technika SPME (solid phase miroextraction) 

Technika –NTD (needle trap device) 

Technika TD (thermal desorption) 

rurka  
z adsorbentem 

Kwarcowe 
włókno 
 pokryte   

polimerem 

(poly(MAA-koEGDMA) 

Tenax TA 

Legenda: 
PDMS/DVB – Polidimetylosilokasan/ 
Diwinylobenzen 
CAR- Carboxen 
Tenax TA - politlenek 2,6-difenylo-p-fenolowy 
poly(MAA-koEGDMA) kopolimer metakrylanu 
metylu (MAA) z dimetakrylanem glikolu 
etylenowego (EGDMA). 



6.2.3. Wpływ na wynik analizy adsorpcji na powierzchni szkła oraz obecności wody w próbce 

Technika SPME. Porównanie wielkości pól powierzchni 
pików, wyznaczonych dla DMA i TMA, w zależności od 
zastosowanych sposobów dezaktywacji fiolek. Adsorpcja 
na włóknie PDMS/DVB. 

Wpływ wody na adsorpcje TMA, przy zastosowaniu dwóch 
różnych złóż: Tenax TA i Tenax TA + Carboxen. 

Analiza sztucznego 
oddechu. 
Wpływ dodatku 
wody i etanolu. 
- - - dodatek etanolu 
___ dodatek wody i 
etanolu 

B. Grabowska - Polanowska, J. Faber, I. Śliwka, Analiza śladowa amin…, Chromatografia w praktyce, Praca zbiorowa pod red. A. Voelkela, W. Wasiaka, 
Wyd. Politechniki Poznańskiej, wyd. 1, 2011, str. 77- 88, ISBN 978-83- 7775-084-1 
B. Grabowska - Polanowska, J. Faber, M. Skowron, P. Miarka et al. A., Detection of potential CKD marker…, J. Chromatogr. A, 1301 (2013) 179-189 
 



„Room-air” – skład powietrza , którym oddychamy 

1. Wybór pomieszczenia 
2. 20 min w pomieszczeniu 
3. W trakcie pobierania próbki w pobliżu pacjenta 
          pozostaje tylko konieczna ilość osób 

6.2.4. Wpływ tła na poprawność oznaczeń 

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.  
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. 



6.2.5. Pobieranie wydychanego powietrza 

Worek typu Flex-Foil PET/NY/AL/CPE  

kapnograf 

naphion 

Breath sampler 

czujnik CO2 

grzałka ustnik 



6.2.5. Porównanie wpływu sposobu pobierania wydychanego powietrza na wynik analizy 

Próbki wzbogacane metodą termicznej desorpcji 



6.2.5. Przechowywanie próbek 

Worki polimerowe 

1.FlexFoil – PET/NY/AL/CPE  
2.Tedlar - PVF poliwinylofluoryd  
(2a.black, 2b.clear) 
3.Teflon - PTFE politetrafluoroetylen 
4.Nalophan - PET politetraftalan etylenu 
5.Rurki wypełnione adsorbentem 

1) 2a) 2b) 

zawory 



7.2.5. Przechowywanie próbek 
 (stężenia amin (co=200ppb in N2)) 

metoda 
przecho 
wywania 

stała 
czasowa 

τ [h] 
dla TMA 

stała 
czasowa 

τ [h] 
dla DMA 

sorbent  
Tenax TA 131.5 52.9 

“clear” 
Tedlar 32.1 9.1 

black 
Tedlar 72.5 33.2 

Flex Foil 714.3 20.1 

B.Wzorek (Grabowska_Polanowska), P.Mochalski, I.Śliwka, 
A.Amann, Application of GC/MS with SPME and thermal desorption  
technique for determination of highly reactive volatile compounds in  
gaseous samples for medical diagnosis purpose, J. Breath Res. 4  
(2010) 



  
Warunki adsorpcji 

  
Amina 

Zakres 
liniowości 
[nmol/L] 

R2 
Współ. 

Determin. 

RSD [%] 
Wzgl. 
Odchyl. 
Stand. 

 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 

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 1,3644,134  0,99  18  0,456  1,364 

TMA 0,1124,134 0,98 7 0,037 0,112 

DMA 0,6614,134 0,98 9,5 0,223 0,669 
NTD/ 

poly(MAA 
-co- EGDMA) TMA 0,0494,134 0,98 7 0,017 0,049 

Porównanie parametrów walidacyjnych w zależności od zastosowanej metody wzbogacania 



Procedury analityczne do określenia 
składu wydychanego powietrza  
w kierunku diagnostyki PChN 



7. Wyniki analizy wydychanego powietrza z zastosowaniem procedury TD/GC/MS 
7.1.Charakterystyka pacjentów z PChN 

20 pacjentów Kliniki Nefrologii: 10 osób z PChN oraz 10 osób z PChN i 
cukrzycą typu 2 lub nietolerancją glukozy („PChN+DM2”).  
W grupie „PChN” było 6 kobiet i 4. 
W grupie „PChN+DM2” 4 kobiety i 6 mężczyzn.  
Grupa kontrolna: 6 kobiet i 4 mężczyzn.  
Wiek: 
w grupie „PChN” 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). 

Parametry biochemiczne 
 
W grupie „PChN +DM2” : kreatynina:  od 62 do 240 µmol/L (mediana 109,5 µmol/L), (norma: 44-80) 
                                         mocznik: od 4,5 do 15,3 (mediana 7,5 mmol/L), norma (2,76-8,07) 
                                         eGFR: od 17 do 60 mL/(min(1,73)m2) (mediana 43 mL/min(1,73)m2)  
                                          eGFR (norma >90) 
                                         glukoza: 4,5 do 15,3 nmol/L (norma: 3,3-5,6) 
                                         enzymy wątrobowe: AST od 12 do 40 U/L (norma: 5-40), ALT od 13 do 43 (norma (0-70) U/L. 
 
W grupie „PChN” : kreatynina: od 62-367 mmol/L,  
                               mocznik: od 4,3 do 19,9 mmol/L,  
                               eGFR: od 14 do 60 mL/min(1,73)m2 (mediana 48 mL/min (1,73) m2, 
                               glukoza: od 4,13 do 6,0nmol/L.  
                               enzymy watrobowe: AST (13-44 U/L) i ALT (od10 do 41 U/L) 

Wyższe stężenia Hcy były zaobserwowane w grupie „PChN” w porównaniu do grupy kontrolnej i grupy „PChN+DM2 . 
  
W przypadku całkowitego glutationu i H2S oznaczanych we krwi niższe stężenia obserwowano w grupie kontrolnej. 

B. Grabowska - Polanowska, M. Skowron, P. Miarka, A. Pietrzycka, I. Śliwka, The applica-tion of chromatographic breath analysis in the search of volatile biomarkers 
of chronic kidney disease and coexisting type 2 diabetes mellitus, J. Chromatogr. B, 1060 (2017)  



Chromatogramy tła i wydychanego 
powietrza pobranego od pacjenta z 
PChN +DM2, 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. 

SCAN 

SIM 





Różnice w stężeniu MeSH i DMS w wydychanym powietrzu miedzy trzema badanymi 
grupami 

Próba znalezienia korelacji miedzy TMA a parametrami niewydolności nerek 



Próba znalezienia związku pomiędzy związkami siarkowymi oznaczanymi w wydychanym powietrzu  
a wybranymi parametrami biochemicznymi oznaczanmi we krwi 

Rys 1. Zależności: 
a) TMA=f ( glutationu),  
1b) DMS=f( H2S) 

Rys2. Próba znalezienia korelacji 
między DMS a aminotransferazami  

[1] B. Grabowska - Polanowska, M. Skowron, P. Miarka, A. Pietrzycka, I. Śliwka, The applica-tion of chromatographic breath analysis in the search of volatile 
biomarkers of chronic kidney disease and coexisting type 2 diabetes mellitus, J. Chromatogr. B, 1060 (2017)  
[2] B. Grabowska-Polanowska Zastosowanie metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w analizie wydychanego powietrza w celu diagnostyki 
przewlekłej choroby nerek i jej powikłań, 2017, Wyd. IFJ PAN, Kraków, ISBN 978-83-63542-88-7, www.ifj.edu.pl/publ/hab/ 

Rys. 2 



Wyniki analizy acetonu i izoprenu w wydychanym powietrzu  



Wykresy 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.  

Pomiar w wydychanym powietrzu wybranych węglowodorów 



Descriptive Statistics for selected parameters of study group

Variable
Valid N Mean Std. Dev. Median Minimum Maximum normal

values
age [years]

             blood analysis
 GFR before [mLmin-1(1.73)-1m-2 ]

 GFR after [mLmin-1(1.73)-1m-2 ]
          urea before [mmolL-1]
          urea after [mmolL-1]
        creatinine before [µmolL-1]
        creatinine after [µmolL-1] 
              breath analysis
             TMA before [ppb]

             TMA after [ppb]  
          isoprene before [ppb]
           isoprene after [ppb]

22 51.1 13,6 55.0 25.0 70.0

22 5.4 3.6 4.0 3.0 17.0 >90

22 16.3 8.6 14.0 9.0 42.0
22 26.9 5.9 25.7 16.9 41.3 2.5-6.4
22 8.3 2.2 8.1 4.2 11.9
22 1036.1 244.7 1073.5 374.0 1421.0 62-164
22 392.9 135.1 389.0 170.0 696.0

22 2.78 2.60 1.93 0.61 11.72 <0,21

22 0.33 0.23 0.295 0.21 1.27
22 57.71 49.65 36.76 6.01 247.08 ~100
22 127.57 131.78 98.07 27.13 665.66

7.2. Wyniki badań przeprowadzone wśród pacjentów dializowanych 

Parametry biochemiczne oznaczono u 22 pacjentów (9 kobiet i 13 mężczyzn) z Kliniki Nefrologii  
CM UJ. Próbki pobierano przed i po hemodializie (HD). Dializatory - Hemodialysers Fresenius  
4008H i Braun-Dioalog z jednakową polisulfonową membraną. Średni czas dializyHD- 244.2 min.  
Pacjenci byli wybierani przypadkowo z sesji porannej HD  (06:00÷11:00).  



Wykresy (1a i 1b) ilustrujące różnice w stężeniu TMA i izoprenu  wydychanym powietrzu przed i po dializie. 

B. Grabowska-Polanowska, P. Miarka, M. Skowron, G. Chmiel, A. Pietrzycka, I. Śliwka, Breath analysis as promising indicator of  hemodialysis efficiency, 
zgłoszony do Clinical and Experimental Nephrology, IF=1,76 

Sprawdzenie korelacji stężenia TMA oznaczonej w wydychanym powietrzu z kreatyniną i mocznikiem (Rys2a ib) 

Rys.1 

a) b) Rys.2 



8. Wnioski  
1. Przeprowadzone badania potwierdziły, że  TMA była wykrywana w wydychanym powietrzu u większości 

pacjentów z PChN. Natomiast nie została wykryta u osób w grupie kontrolnej. TMA ma dużą szansę stać się 
diagnostycznym znacznikiem PChN.   

2. Potwierdzono istotną statystycznie zmianę stężenia TMA  w wydychanym powietrzu przed i po  dializie, co 
zwraca uwagę na możliwość zastosowania TMA, jako wskaźnika wydajności procesu dializy.  

3. Zmiana stężenia izoprenu podczas dializy jest istotna statystycznie. Obserwowany wzrost stężenia izoprenu nie 
jest jednak do końca wyjaśniony. 

4. Przeprowadzone analizy statystyczne wskazuja na mozliwosc istnienia istotnych korelacji stężenia TMA ze 
współczynnikiem eGFR, a także kreatyniną i mocznikiem  (p<0,05).   

5. Potwierdzono istnienie statystycznie istotnych różnic 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. Wykazano  istnienie statystycznie istotnej korelacji między stężeniem DMS a stężeniem jednego z enzymów 
wątrobowych AST, co wskazuje na potencjalne znaczenie DMS jako markera schorzeń wątroby.  

7. Wykazano istnienie istotnej statystycznie korelacji DMS z H2S oznaczanym we krwi, który 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, który sugeruje istnienie ze 
stężeniem  glutationu.  

9. Potencjalne markery stresu oksydacyjnego, węglowodory, takie jak butan, pentan, 3-metylopentan, 2,3-
dimetylopentan wykazują istotnie statystycznie wyższe stężenie w grupach pacjentów z PChN 

10. Zaprezentowane wyniki wskazują, że opracowana procedura pobierania, wzbogacania i analizy wydychanego 
powietrza ma duże szanse sprawdzenia się w badaniach przesiewowych w kierunku wykrywania PChN i jej 
powikłań. 
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9. Plany przyszłych badań 
1. Planowane wykorzystanie zaprezentowanej metody chromatograficznego oznaczania potencjalnych markerów schorzeń 
nerek i jej powikłań w badaniach przesiewowych.  (Klinika Nefrologii UJ CM, dr P. Miarka). 
 
2. Badanie wpływu związków egzogennych na profil wydychanego powietrza wśród pacjentów dializowanych (zgłoszony grant 
SONATA,  Nauki o życiu, NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt, NZ5.5 Diagnostyka chorób człowieka.  
 
[1] B. Grabowska-Polanowska, M. Skowron, J. Bielewski, P. Miarka, A. Pietrzycka, I. Śliwka, Opracowywanie testów 
oddechowych dla diagnostyki schorzeń nerek i ich powikłań w oparciu o wyniki chromatograficznej analizy wydychanego 
powietrza, ISBN: 978-83-947095-0-1, Monografia, 2016, Innowacje w polskiej nauce w obszarze Life Science i ochrony 
środowiska, red. Szałata Ł., Doskocz J., Kardasz P. 
[2] Referat: B. Grabowska - Polanowska, M. Skowron, I. Śliwka, P. Miarka, A. Pietrzycka, J. Bielewski, A. Amann, 12-
14.10.2015, Studies on breath markers of oxidative stress among patients with chronic kidney disease, II Międzynarodowa 
Konferencja INNOVATIVE TECHNO-LOGIES IN BIOMEDICINE, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. 
 
3. Pilotażowe badania związane z ustaleniem wpływu diety bogatej w warzywa kapustne na potencjalne korzyści dla 
prawidłowego funkcjonowania jelit. (Wydział Farmaceutyczny UJ CM: dr hab. Paweł Zagrodzki, dr Paweł Paśko) 
 
4. Wytypownie lotnych markerów nieswoistych zapaleń jelit (IBD - ang. inflammatory bowel disease) w wydychanym 
powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów (potencjalnych markerów stresu oksydacyjnego). (Katedra 
Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM: prof. M. Zwolińska-Wcisło  
Zgoda Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie 
 
5. Badanie emisji lotnych związków emitowanych ze skóry w celu określenia profilu zapachowego typowego dla osób 
zdrowych. W przyszłości planowane zastosowanie badań do opracowania testów dla diagnozowania chorobowo zmienionych 
miejsc na skórze. 
(Szpital Uniwersytecki ul. Skawińska, Oddział Kliniczny Dermatologii: prof. A. Wojas - Pelc, dr J. Sułowicz Małopolska Wyższa 
Szkoła im Dietl) 
Zgoda Komisji Bioetycznej UJ CM 
 
[1] B. Grabowska - Polanowska, P. Miarka, M. Skowron, J. Sułowicz, K. Wojtyna, K. Moskal, I. Śliwka, Development of 
sampling method and chromatographic analysis of volatile organic compounds emitted from human skin, Bioanalysis 
2017,doi: 10.4155/bio-2017-0128 
 
6. Opracowanie metodyki  analiz w kierunku trimetyloaminurii . 



Dziękuję za uwagę  

trimethylamne 

methanethiol 

isoprene 

3-methylpentane 

acetone 

2,3-dimethylpentane 

hexane 

butane 

carbonyl sulfide 

ethanol 
acetonitryle 

acetic acid 

dimethylsulfide 
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