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Özetçe 
İnsan nefesi, azot, oksijen, karbondioksit, su, asal gazlar ve 
uçucu organik bileşenler (VOCs) içerir. Bazı organik 
bileşenler her insanda müşterek bulunur, bazıları ise her 
insanda farklı farklı bulunur. Herkeste ortak bulunan 
VOC’ların nefes testi, insan metabolizmasının incelenmesi, 
hastalıların teşhisi, ilerleme ve tedavi süreçlerinin takibi için 
güvenilir bir yöntem sağlayabilir.  
 
Modern nefes analizinin başlangıcı, 1971 yılında yapılan 
Pauling ve ekibinin çalışması kabul edilir. Bu çalışmada, 
normal insan nefesinin, ppb (milyarda bir) veya daha az 
seviyede yüzlerce VOC içerdiği keşfedilmiştir. O günden 
bugüne kadar yapılan araştırmalardan nefesin, ppm 
(milyonda bir) ve ppt (trilyonda bir) seviyelerinde 1.000’den 
fazla farklı VOC içerdiği tespit edilmiş ve bunlardan sınırlı 
sayıda olan bir kısmı hastalıklar ile değiştiği bulunmuştur.   
 
Medikal alandaki gelişmeler, artarak devam etmektedir. Bu 
gelişmelerle ile birlikte nefes analizi çalışmalarının önemi 
giderek artmaktadır. Bu çalışmada, nefes analiz yöntemleri, 
dünyada ve ülkemizdeki durumu ile yürütülen çalışmalarımız 
hakkında bilgilere yer verilmiştir.  

Abstract 
The matrix of breath is a mixture of nitrogen, oxygen, water, 
CO2, inert gases and trace gases. Breath testing for VOCs can 
provide an intrinsically safe method to diagnose and treat the 
diseases. 
 
The modern breath analysis has been began with the study 
made by Pauling et. al.[1].They reported that human breath 
contains VOCs at the ppb levels or lower. Researchers have 
made so far much studies and demonstrated that breath 
contains more than thousand different VOCs at ppb or ppt 
levels. Only 35 of VOCs in breath have potential to use for 
particular diseases and metabolic disorders.  
 
New developments in medical area continue increasingly. 
With these developments, the breath analysis gains more 
importance. In this study, information about breath analysis’s 
methods, the condition of the breath analysis in the World and 
in our country, and our studies are explained. 
 

1. Giriş 
Nefes analizi ile hastalıkların tespiti, zahmetli ve hastaya acı 
veren yöntemler yerine hastaya acı vermeyen, anında sonuç 
alınabilen, invaziv olmayan, zararsız, duyarlı bir yöntemdir. 

Dolayısıyla bu yöntem, ileride yapılacak çalışmalar ile 
beraber hem hastalara hem de doktorlara büyük bir kolaylık 
ve konfor sağlayacaktır. Bu yöntemlerin bir diğer avantajı, 
risk içermemesi ve istenildiği kadar tekrar edilmesidir. Cihaz 
kullanımı için nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacına gerek 
yoktur. Ayrıca nefes analizi ile elde edilebilecek veriler, tıp 
alanında yeni gelişmeler sağlayabilir.   
 
Dünyada şu anda bu konuda çalışan enstitüler ve üniversite 
hastaneleri bulunmaktadır. Bunların bazıları şu şekildedir; 
 
 Avusturya bilim akademi bünyesinde bulunan “nefes 

gazı analiz enstitüsü”[2], 
 Almanya’da Rostock Üniversite hastanesinde bulunan 

nefes gazı analiz grubu[3], 
 Almanya’da Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite 

hastanesinde tıp lazer enstitüsü[4],         
              

Görüldüğü gibi, yurt dışında bu konuda yoğun bir şekilde 
çalışan kurumlar var. Ülkemizde ise, hem nefes analiz 
cihazları geliştirme hem de bu cihazların pratik uygularıyla 
ilgili detaylı çalışmalar, (bildiğimiz kadarıyla) yalnızca 
Süleyman Demirel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 
tarafından (tarafımızdan) yürütülmektedir [5, 6].   

2. Nefes Analizinde karşılaşılan problemler 
Nefes analizi yöntemi kullanım kolaylığı gibi çok sayıda 
avantajının yanında aşılması gereken bazı problemler 
içermektedir. Şu an hastanelerde rutin bir yöntem olarak 
kullanılmıyor. Sadece birkaç cihaz kullanıma hazır hale 
getirilmiştir [7]. Mevcut cihazların bir kısmında kullanım 
zorluğu vardır. Anında analiz edilmesi için gerçek zamanlı 
monitörlerin olması ve taşınabilme kolaylığının olması 
gerekmektedir. Dış etmenlerden etkilenilebilmektedir, bunlar 
havada bulunan farklı moleküllerin solunuma girmesi ve 
sonucu değiştirebilmesi, sigara kullanımı gibi etmenler olarak 
sıralanabilir. Çalışmaların çok sayıda hasta üzerinde yapılarak 
sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir [8].  Şu anda bu 
konuda standartların oluşturulmamış olması bu konuda 
görülen en önemli eksikliklerden birisidir [9].  

3. Nefes Analizi yöntemleri 

3.1. GC/MS (Gaz Kromatografisi /Kütle Spektroskopisi) 

Gaz kromatografisi / kütle spektroskopisi (GC/MS), nefes 
analizinde aktif kullanılan cihazlardan birisidir. GC/MS, iki 
güçlü analitik tekniğin kombinasyonudur. Gaz kromatografisi, 
karışımdaki bileşenleri ayırır. Kütle spektroskopisi, her bir 
bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur. Çok 
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düşük miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal 
analiz, gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Gaz 
kromatografisi/kütle spektrometresi mobil olan gazlar GC/MS 
kolonuna aktarılır [10]. Kullanımı en yaygın olan MS, gaz 
anyon ve katyonların elektrik ve manyetik alan vasıtasıyla 
uzun süre tutulmasını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bir 
GC/MS sisteminde ayırma boyunca, kütle spektrometresi 
sürekli olarak kütleleri tarar. Örnek kromatografi kolonundan 
çıktığında bir transfer hattından geçerek kütle spektrometrenin 
girişine gelir; burada bir elektron-darbe iyon kaynağı 
tarafından iyonlaştırılır ve fragmanlara ayrılır. Bu işlem 
sırasında örnek enerjili elektronlarla bombardıman edilir ve 
elektrostatik kuvvetler molekülün elektron kaybederek 
iyonlaşmasını sağlar. Bombardımanın ilerletilmesi iyonların 
fragmanlara dönüşmesine neden olur. Kütle analizörüne giren 
iyonlar burada m/z (kütle-yük oranı) değerlerine göre 
sıralanırlar. İyonların çoğu tek değerlidir ve ayrılan iyonlar bir 
iyon detektörüyle ölçülmektedir. 
 
GCMS ile bir çok nefes analiz çalışmaları yapılmıştır. Örnek 
olarak, bir çalışmada, karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda, 
dimetil sulfit, aseton, 2-butanon ve 2-pentanon miktarlarının 
yüksek olduğu görülmüştür [11].  

3.2. PTR-MS (Proton Transfer Reaksiyonu Kütle 
Spektrometresi) 

PTR-MS  Hansel, vd. ile havada karışım halinde milyarda bir 
bulunan gazların ölçülmesini sağlamıştır. Özetle proton – 
transferi üzerine  kimyasal iyonlaşma  H3O+ ile sağlanmıştır 
[12]. Neredeyse tüm VOC’ların protona olan yatkınlıkları H2O 
dan fazladır, dolayısıyla her çarpışmada proton transferi 
meydana gelir. VOC’ların H3O+ den proton alarak iyonize 
edilmesinden sonra, kütle tiplerine göre analiz edilirler.  PTR-
MS de havanın önceden hazırlanmasına gerek yoktur ve 
hemen analiz edilebilir. N2, CO2, O2, H2O içeren bileşikler ile 
reaksiyona girmediği için yüksek duyarlılıkta analizler elde 
edebiliriz [13]. 
 
PTR-MS ile akciğer kanseri olan hastalarının nefeslerinin 
incelediği bir çalışmada, formaldehit ve iso-propanol 
moleküllerinin yüksek olduğu bulunmuştur [14].  

3.3. SIFT-MS (Seçilmiş İyon Akış Tüpü Kütle 
Spektrometresi) 

 
Havadaki ve nefesteki çeşitli eser gazlarının miktarlarını aynı 
anda gerçek zamanlı olarak belirleyebilen yeni bir analitik 
yöntemdir. Kısaca analizler tepkime tüpündeki (veya akış 
tüpü) kimyasal iyonlaşma  süreciyle meydana gelir. VOC’ları 
analiz etmek için numune tepkime tüpüne belirli bir oranda 
katılmalıdır. Tepkime tüpünün içinde öncü iyonlar, genellikle 
H3O+, NO+, veya O+’dır [15]. İçindeki mevcut VOC’larla 
tepkimeye girerler.  Bu tepkime ise uçucu organikleri 
tanımlamak ve kütlelerini belirlemek için kullanılan kuadrupol 
kütle ölçer cihazı ile analiz edilecek olan iyonların oluşumuyla 
sonuçlanır. Her organik bileşen ve organizma türü kendine 
özgü VOC profilini ürettiği için örnek toplandığı zaman SIFT-
MS o örnekte hangi organik bileşenin veya organizma türünün 
var olduğunu belirleyebilir. Nefes buharındaki eser gazlarının 
saf konsantrasyonları ppb seviyelerinin altında SIFT-MS ile 

belirlenebilir. SIFT-MS alanında online ve gerçek zamanlı 
invazif olmayan nefes ölçümleri, iyileştirici görüntüleme ve 
fizyolojik çalışmalar yapılabildiğinden önem arz etmektedir 
[16]. 
 
Turner ve ark., (2006) SIFT-MS ile yaptıkları çalışmada, 
kanda bulunan metanol miktarı ile nefeste bulunan metanol 
miktarının uyumlu olduğu bulunmuştur [17]. 

3.4. Lazer Spektroskopi  

Lazer spektroskopi yöntemi, gaz analizlerinde kullanılan 
oldukça başarılı hızlı ve hassasiyeti yüksek olan bir metottur. 
Lazer temelli sistemlerin temel prensibi, iligii moleküle özgü 
lazer ışığının emilim yaptığı belirli bir frekansın var olmasıdır. 
Moleküllerin belirlenen frekanstaki ışığı absorbe etmesiyle, 
ışık girişi ve çıkış gücü arasında fark meydana gelir. Bu 
konuda Beer Lambert yasasıyla 
  

I = I0 exp(– α d)                        (1) 
 
hesaplamalar yapılarak, nefeste bulunan molekülün derişimi 
hesaplanabilmektedir. Burada, d: Işığın aldığı yolu,   I0: 
Başlangıç ışık miktarını, I: Işık çıkış miktarını, α: Absorpsiyon 
sabitini göstermektedir. 
 
TDLAS (Tunable Diode Laser Spectrometer) ile yapılan bir 
çalışmada sağlıklı insanlarda, akciğer kanseri olan hastalarda 
ve sigara kullanan hastalarda nefeste bulunan etan gazı 
incelenmiştir. Kontrol grubu olarak seçilen sağlıklı kişilerde 0 
ile 10.54 ppb değerleri arasında sonuçlara ulaşılmıştır.  
Akciğer kanseri olan hastalarda ise 0 ile 7.6 ppb değerleri 
arasında etan saptanmıştır [18]. 

3.5. Elektronik Burun 

 
İnsan burnu karbon monoksit ve karbondioksit  gibi gazları 
algılamamakta ya da bir süre sonra yorgunluk durumu 
oluşmakta ve ortamdaki gazları tanıyamamaktadır. Bunun 
dışında insan burnu “kişiye bağımlılık” göstermektedir. 
Elektronik burunlar ise tekrarlanabilen sonuçlar verir. 
Hassasiyetleri, insan burnuna göre oldukça yüksektir. Yıllarca 
aynı işi görebilmekte ve insan burnunun algılayamadığı gazları 
kullandıkları sensör dizisine bağlı olarak rahatlıkla 
algılayabilmektedir [19]. Elektronik burunu oluşturan 
kimyasal sensör dizisi, n tane sensörden oluşmuş bir guruptur. 
Bir sensör dizisi farklı algılama özelliklerine sahip 
sensörlerden oluşmaktadır. Bu sensörler farklı birçok kimyasal 
bileşenleri ve kokuyu elektriksel niceliklere dönüştürerek 
tanımlayabilmektedir. Elektrokimyasal temelli sensörler, 
yarıiletken temelli sensörler (MOSFET, IDT, MOS vb. 
yapıdaki), osilasyonlu kütle algılayıcı sensörler (QCM, SAW 
vb.), optik temelli sensörler, iyonizasyon temelli sensörler ve 
katalitik veya kolorimetrik temelli sensörler  kimyasal sensör 
çeşitleridir. Astım hastalarının ve kontrol grubun nefesleri, bu 
tür bir sensör yardımıyla incelenmiştir [20]. 

3.6.  Kolorimetrik Analizler  

Bazı çalışmalar insan nefesindeki hidrojen siyanür [21] ve 
aseton [22] gibi belirli VOC’ları ölçmek için kolorimetrik 
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metodlar kullanır. Algılama kimyası asetonun renkli ürün 
formunu almak üzere alkalin salisilaldehit ile tepkimeye 
girmesine dayanır. Bu ürün mavi bölgede emer ve GaN tabanlı 
LEDler ile 45 nm merkezli yayılımla görüntülenebilir. Bu 
metod nefes aseton analizi için uygun hassaslıktadır. Ayrıca 
insan nefesindeki özgül bileşenleri belirlemede kullanılabilir. 
Ancak aynı anda birkaç bileşeni belirlemek için kullanılamaz.  
 
Yapılan bir çalışmada, akciğer kanseri hastaları 12 dakika 
boyunca oda havası soluyarak kolorimetrik sensör dizilerine 
nefes vermelerini sağlayarak, sensör dizilerinin renk 
değişimlerinin numerik vektörlere dönüştürülmesi ile hastalık 
teşhisinde kullanılabileceğini göstermişlerdir [23].  

3.7. EBC (Verilen Nefesin Yoğunlaştırılması) 

 
Bu sistem nefesin alınarak derecesinin 40C ye veya sıfırın 
altına düşürülmesi ile yoğunlaştırılması prensibi ile çalışır. 
Soğutma için buz veya sıvı nitrojen kullanılır. Nefes alınma 
esnasında kişinin burnu kapatılarak, Tidal Hacim içerisinde 15 
dk soluk alıp vermesi sağlanır. Genellikle 1.0–2.5 ml  EBC 
toplanabilir.  

Bu yöntemle oksidatif stres ve isoprostane (8-iso-
prostaglandin) F2α(PGF2α), lökotriyenler, prostaglandinler, 
H2O2 ve 3-nitrotirosin gibi inflamatuar mediatörler, dedekte 
edilebilir [24].  
 
Yapılan çalışmalarda uyku apnesi sendromu (OSAS)  teşhisi 
konulan hastaların nefesinin EBC metodu ile incelenmesi ve 
serumuna bakılması sonucunda her ikisinde de geçerli olmak 
üzere IL-6, TNF-a, ve 8-isoprostane ile doğru orantılı olarak, 
IL-10 ile ters orantılı olarak geliştiği ve uyku sırasında hızlı 
değişimlerin olduğu gözlemlenmiştir [25-30]. 
 

4. Nefes analizi konusunda yürütülen çalışmalarımız: 

Tarafımızdan gerçekleştirilen çalışmalar ile yüksek 
duyarlılıkta, düşük deteksiyon limitinde ve gerçek zamanlı 
lazer temelli nefes analiz cihazı tasarlanmış ve geliştirilmiştir 
[6]. Şu anda cihaz ile nefes moleküllerinden bazılarını 
incelenebilmektedir. Bu sistemle, bugüne kadar aşağıdaki 
çalışmalar yapılmıştır.  
  
OA-CEAS-ECL (Off-Axis Cavity Enhanced Absorption 
Spectroscopy with External Cavity Diode Laser)  ile nefeste 
bulunan amonyak miktarı tayin edilerek, gerçek zamanlı 
Helikobakter pilori (HP) enfeksiyonu teşhis aşamasında 
kullanılabileceği gösterilmiştir.  Çalışmamızda 15 sağlıklı ve HP 
enfeksiyonu olan 8 çocuk ve 19 yetişkin insandan nefesler 
alınarak değerlendirilmiştir. Sağlıklı insanlarda bulunan 
amonyak seviyesinin 178 ve 610 ppb arasında olduğu, fakat HP 
enfeksiyonu olanlarda amonyak seviyesinin çocuklarda 457-
2470 ppb, yetişkinlerde 450-2990 ppb arasında olduğu 
gösterilmiştir. HP enfeksiyonu olanlarda amonyak seviyesinin 
önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür [31].  
 
Aynı yöntemle, nefeste bulunan amonyak miktarına bakılarak, 
kronik böbrek hastaları için yapılan çalışmada, 15 sağlıklı, 27 
hasta kişiden nefes alınmıştır. Sağlıklı insanlarda amonyak 
seviyesi, 180-610 ppb seviyelerinde çıkmıştır. Kronik böbrek 
rahatsızlığı bulunan hastalarda amonyak miktarı 710-10400 

ppb oranında çıkmıştır. Çalışma sonucunda kan üre nitrojen, 
üre, kreatin, glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) ve amonyak 
miktarı arasında pozitif korelasyon ile anlamlı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Nefes amonyak seviyesi ve üre (R = 0.69, P = 
0.00017), BUN (R = 0.71, P < 0.0001) ile kreatin (R = 0.91, P 
< 0.0001) arasında doğrusal korelasyon gösterilmiştir. Aynı 
zamanda, nefesteki amonyak ile eGFR arasında güçlü bir ilişki 
(R2 ≈ 0.98) olduğu da gösterilmiştir [32].  
 
Yapılan diğer bir çalışmada, TD-GCMS kullanarak OSAS 
olan hastaların nefeslerinde bulunan VOC’larında uyku öncesi 
ve sonrası meydana gelen değişimlere bakılmıştır. Çalışmada 
nefeste bulunan asetaldehit, aseton, benzen, 1-butanol, 
diasetil, heptan, hekzan ve hekzanal incelenmiştir.  Şu anki 
elde etiğimiz sonuçlara göre, aseton molekülü miktarının, 
uyku apnesi olan hastalarda uykudan sonra, uyku öncesine ve 
sağlıklı kişilere göre arttığı görülmüştür. Bu molekülün OSAS 
hastalığının teşhisinde kullanılabilecek potansiyel bir molekül 
olabileceği belirlenmiştir [33].  
 

5. Sonuçlar 
        Nefes analiz metodu, tıp alanında gelecekte yeni fikirler 
üretilmesi ve sağladığı kolaylıklar açısından önemli faydalar 
sağlayacak bir yöntemdir. Ülkemizde bu metod ile çalışmalara 
dikkat çekerek, standardizasyon eksiği gibi eksikliklerin 
giderilmesi, cihaz geliştirilmesi ve hastalardan nefes alınarak 
geniş bir veri tabanı oluşturulması konusunda çalışmalar 
yapılmalıdır. Dünya da nefes analizi çalışmaları, sürekli artan 
önem ile devam etmektedir.   
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