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Biopsia dychu: potenciálny zdroj DNA pre biomedicínske aplikácie
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Koncept biopsie dychu s cieľom identifikovať alterácie na úrovni genómu jedinca je v záujme výskumu už nie-
koľko dekád. Rozvoj metodických prístupov záchytu a extrakcie DNA zo vzduchu a zavádzanie výkonných geno-
mických technológií do rutinnej praxe posúva jej využitie v sfére modernej personalizovanej medicíny na úroveň 
neinvazívnej biopsie. Mnohé závažné a časté patológie sa v skorých štádiách prejavujú s minimálnym, prípad-
ne nulovým fenotypom. Vo väčšine týchto prípadov všeobecne platí, že čím neskôr je ochorenie diagnostikova-
né, tým je liečba pacienta menej efektívna. Biopsia dychu tak môže poskytovať včasný spôsob detekcie ocho-
rení vrátane rakoviny už od ich počiatočných štádií. Preukazuje sľubný potenciál stať sa novým diagnostickým 
a skríningovým štandardom preventívnych, prediktívnych a cielených biomedicínskych aplikácií. Analýza vzoriek 
dychu umožňuje okrem identifikácie inovatívnych DNA biomarkerov detekciu infekčných agensov, napríklad ví-
rusových častíc, a hodnotenie ich vplyvu na ľudské zdravie. V danej práci poskytujeme prehľad aktuálnych me-
todických prístupov dychovej biopsie a poukazujeme na jej vysoký potenciál v oblasti biomedicínskych aplikácií.
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Breath biopsy: a potential source of DNA for biomedical applications
The concept of breath biopsy to identify alterations in the genome has been in the interest of research for decades. 
The development of systematic approaches to collecting and extracting DNA from the breath and the introduction 
of powerful genomic technologies into routine practice brings its use in modern personalized medicine to the 
level of non-invasive biopsy. Many severe and frequent pathologies manifest in the early stages with a minimal 
phenotype or even without manifestation. In most of these cases, it is generally true that the later the disease is 
diagnosed, the less effective the patient's treatment. Breath biopsy can thus provide a method of early disease 
detection, including cancer, from its initial stages. It shows promising potential to become a new diagnostic and 
screening standard for preventive, predictive, and targeted biomedical applications. In addition to identifying 
innovative DNA biomarkers, the analysis of breath samples also enables the detection of infectious agents, such 
as viral particles, and the assessment of their impact on human health. In this work, we overview the current 
methodological approaches to respiratory biopsy and point out its high potential in biomedical applications. 
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Úvod
Koncept odoberania vzoriek vydychovaného vzduchu, 

známy tiež ako dychová biopsia (angl. breath biopsy), pre 
analýzu zmien spojených s patogenézou ochorení nie je úpl-
ne nový. Dávno pred súčasnou diagnostikou bol vydychova-
ný vzduch využívaný na rozpoznávanie niektorých chorôb. 
Napríklad sladký zápach dychu bol spájaný s diabetom mel-
litom, rybí zápach s ochorením pečene a zápach podobný 
moču s ochorením obličiek(1). V súčasnosti je zavedených 
viacero dychových testov, ktoré sa bežne využívajú v praxi, 
napr. meranie vydychovaného oxidu dusnatého pri diagnos-
tike a monitorovaní astmy(2).

Nové technológie a tiež zvýšený dôraz na vysokovýkonnú 
biologickú analýzu a metabolomiku v súčasnej ére genomi-

ky pomohli rozšíriť výskum v oblasti dychovej biopsie, a pre-
to rýchlo rastie záujem o tzv. Breathomiku(3). Vydychovaný 
ľudský vzduch obsahuje tisíce prchavých organických zlúče-
nín (angl. volatile organic compounds; VOC), ktoré majú po-
tenciál ako biomarkery pre diagnostiku ochorení vrátane ra-
koviny(4,5). O viacerých zavedených dychových testoch, ktoré 
využívajú analýzu endogénnych alebo exogénnych VOC, sa 
diskutuje v práci Pham and Beauchamp 2021(6). Avšak vydy-
chovaný vzduch obsahuje okrem volatilných zlúčenín respi-
račné kvapôčky pochádzajúce z pľúc a dýchacích ciest. Tieto 
mikroskopické častice aerosólu v sebe dokážu niesť nevola-
tilnú hmotu, ako sú elektrolyty, sacharidy, enzýmy, nukleové 
kyseliny, zvyšky dehydrovaných epitelových buniek a/alebo 
bielych krviniek(7) a tiež rôzne infekčné agensy (napr. bakté-
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rie, huby a vírusy)(8). Napriek tomu, že vydychovaný vzduch je 
v podstate odpadovým produktom, predstavuje bohatý zdroj 
pre neinvazívne získavanie a analýzu biomarkerov využiteľ-
ných vo výskume a v potenciálnych biomedicínskych apliká-
ciách.

Metódy získavania a analýzy DNA z vydychovaného 
vzduchu 

Jedným z  prístupov na získanie genetického materiá-
lu z dychovej biopsie je kondenzácia vydychovaného vzdu-
chu (angl. exhaled breath condensate; EBC). V štúdiách bo-
li na zber tohto typu vzorky opísané rôzne customizované 
aj komerčne dostupné systémy, ako sú RTube, EcoScreen, 
TURBO-DECCS alebo Anacon(9). Princíp odberu EBC prebie-
ha tak, že teplý vzduch vydychovaný z pľúc začne kondenzo-
vať, keď príde do kontaktu s chladiacim médiom, respektí-
ve kondenzačným systémom prístroja. Vydychovaný vzduch 
sa po kondenzácii mení na kvapalinu zachytávanú v systé-
me. Na chladenie sa môžu použiť rôzne médiá, ako je naprí-
klad ľad, suchý ľad, tekutý dusík alebo elektrické chladiace 
systémy a iné. Pri teplotách pod 4 °C dochádza ku konden-
zácii vydychovaného vzduchu, avšak samotná teplota kon-
denzácie môže ovplyvniť koncentráciu biomarkerov v EBC. 
Čas potrebný na odber vzoriek je priamoúmerný získanému 
objemu EBC, pričom podľa dostupnej literatúry možno zís-
kať za 10 – 30 minút približne 1-3 ml vzorky. S prihliadnu-
tím na individuálnu variabilitu sa však môže výsledný objem 
EBC pre každého jedinca líšiť(10). Množstvo DNA extrahovanej 
z EBC je pomerne nízke a nie vždy spĺňa kvantitu požadova-
nú pre daný typ analýzy(11), no v literatúre bola opísaná prie-
merná koncentrácia extrahovanej DNA v 100 μl eluátu približ-
ne 20 ng/μl(12)(12).

Aplikácie DNA extrahovanej z ovzdušia a biopsie 
dychu

Vzduch obsahuje rôzne častice (napr. spóry, peľ, prach, 
baktérie, vírusy, respiračné kvapôčky), ktoré môžu zotrvať 
v atmosfére aj niekoľko dní. V závislosti od podmienok pro-
stredia (napr. vlhkosti vzduchu) a veľkosti častíc môžu byť 
potom transportované na pomerne veľké vzdialenosti(13). Aj 
preto sa molekuly DNA uvoľňujú do okolitého ovzdušia v po-

Obrázok 1. Schéma dychovej biopsie. Cieľom prístupu je odber vydychovaného vzduchu a jeho následná kondenzácia, pričom vznikne 
tekutý kondenzát (EBC), z ktorého možno extrahovať cfDNA pre genetické analýzy. Účelom môžu byť biomedicínske aplikácie, ako je 
identifikácia patogénov respiračného traktu alebo skríning, skorá diagnostika či monitorovanie nádorových ochorení.

dobe tzv. environmentálnej DNA (eDNA), ktorá v súčasnos-
ti predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich prístupov 
pre monitorovanie biodiverzity(14). Fakt, že respiračné kvapôč-
ky môžu obsahovať vírusy, je okrem iného dobrým predpo-
kladom na monitorovanie prítomnosti patogénov(15). Analý-
za eDNA na exponovaných stanovištiach s vysokou hustotou 
osôb by teda mohla predstavovať prístup na monitorovanie 
vírusov, ktoré sa šíria kvapôčkovou infekciou, ako je napríklad 
vírus SARS-CoV-2 v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Na druhej strane analýza nukleových kyselín priamo z vy-
dychovaného vzduchu má väčší potenciál pre biomedicín-
ske aplikácie. Môže taktiež poslúžiť na identifikáciu patogé-
nov respiračného traktu, no vydychovaný vzduch poskytuje aj 
neinvazívny prístup ku genetickému materiálu epitelovej vý-
stelky pľúc(9). Biopsia dychu sa preto javí ako vhodná alterna-
tíva pre štúdium genetických zmien spojených s malignitami 
dýchacieho traktu, ako je napríklad rakovina pľúc(16). Štan-
dardné prístupy ako bronchoskopia a biopsia ihlou majú sú-
visiace riziká, a preto nie sú vhodné pre populačný skríning, 
ktorý by umožnil včasnú diagnostiku tohto ochorenia. Diag-
nostika nádoru v pokročilých štádiách však výrazne zhoršu-
je prežívanie pacientov, a preto sú žiaduce nové, neinvazívne 
diagnostické nástroje na skríning a včasnú diagnostiku ra-
koviny pľúc(17). Ako vhodný a ľahko dostupný orgánovošpe-
cifický zdroj biologických informácií sa javí dychová biopsia, 
pretože umožnila identifikáciu genetických zmien spojených 
s karcinogenézou tohto ochorenia v EBC pacientov s nema-
lobunkovým karcinómom pľúc(12).

Pacienti v  pokročilom štádiu rakoviny pľúc nie sú vždy 
schopní absolvovať opakovanú biopsiu na ďalšiu molekulár-
nu analýzu, preto sa aktívne vyvíjajú neinvazívne metódy na 
báze cell-free DNA (cfDNA). V tejto spojitosti Smyth a kol. 
študovali možnosť detekcie mutácie EGFR T790M na vzor-
kách EGFR-pozitívnych pacientov s adenokarcinómom pľúc 
vo IV. štádiu. Výsledky naznačujú, že EBC sú pre zachytenie 
cfDNA s mutáciou EGFR dokonca vhodnejším typom vzorky 
ako krvná plazma. Nedokonalá citlivosť plazmy je pravdepo-
dobne spôsobená vysokými hladinami wild-type genómovej 
DNA, ktorá maskuje menej zastúpenú mutantnú alelu a prí-
činou je tiež vysoká nukleázová aktivita v krvi. EBC je acelu-
lárna tekutina, a preto môže obsahovať nižšie hladiny wild-ty-
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pe DNA, pričom aj hladina endogénnej nukleázy v pľúcach je 
v porovnaní s krvou oveľa nižšia(18).

Nízky výťažok DNA z EBC komplikuje podrobnejšiu analý-
zu mutácií konvenčnými metódami, v dôsledku čoho je ten-
to prístup relatívne slabo preskúmaný. Pozornosť je potreb-
né venovať optimalizácii odberu, uskladneniu a spracovaniu 
vzoriek EBC aj aplikácii citlivejších metód na analýzu gene-
tického materiálu, ako je masívne paralelné sekvenovanie. 
Výsledky štúdie, ktorá skúmala túto problematiku, naznaču-
jú, že DNA z vydychovaného vzduchu zdravých jedincov má 
potenciál na odhalenie mutácií, ktoré by mohli reprezentovať 
veľmi skoré neoplastické zmeny(16). Analýza nukleových ky-
selín z EBC by teda mohla predstavovať sľubný prístup pre 
skríning a včasnú diagnostiku rakoviny pľúc, no keďže je to 
orgánovošpecifická biotekutina, môže mať potenciál aj pri 
vyšetrovaní metastatických ochorení v oblasti hrudníka(18).

Záver
Na rozdiel od konvenčných skríningových prístupov vy-

chádzajúcich predovšetkým z  tkanivovej a  tekutej biopsie, 
ktorých proces získavania predstavuje pre pacienta viac ale-
bo menej stresujúci zákrok, je proces získavania dychovej 
biopsie z pohľadu diagnostickej aplikácie maximálne nein-
vazívnou stratégiou. Vydychovaný aerosól je rezervoárom 
klinicky relevantných genomických informácií, akými sú 
nukleové kyseliny, ale tiež proteínov, signálnych molekúl či 
rôznych vírusových a patogénnych agensov. Množstvo bio-
markerov derivovaných z dychovej biopsie sa do pľúc a ná-

sledne do aerosólu dostáva prostredníctvom systematickej 
cirkulácie a difúzie priamo z krvi. Výskumy prebiehajúce v tej-
to oblasti naznačujú, že pomocou dychovej biopsie možno 
detegovať a následne monitorovať aj ochorenia vzdialených 
orgánových sústav, ako je centrálna nervová sústava, respek-
tíve gastrointestinálny trakt. Z dychu extrahované substan-
cie môžu slúžiť pri skorej detekcii ochorenia v expandujúcej 
oblasti precíznej a personalizovanej biomedicíny. Vznikajú-
ce skríningové testy na báze dychovej biopsie môžu práve 
vďaka svojej jednoduchej implementácii nájsť uplatnenie aj 
v centrách primárnej starostlivosti. Majú veľký potenciál stať 
sa vhodným nástrojom populačných skríningových progra-
mov a dramaticky zlepšiť včasnú detekciu závažných pato-
lógií, a tým aj prežívanie pacientov s mnohými typmi onkolo-
gických a vírusových ochorení.
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