
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

An electronic nose in respiratory disease

Dragonieri, S.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dragonieri, S. (2012). An electronic nose in respiratory disease. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/an-electronic-nose-in-respiratory-disease(79ed3552-3932-4060-a4b7-467096018fe5).html


 137

SAMENVATTING 

 

 

ACHTERGROND 

 

Elektronische neuzen (e-noses) maken gebruik van matrices van chemische geursensoren die 

reageren op de specifieke stereochemische karakteristieken van geurmoleculen, met name 

vluchtige organische stoffen  (Vluchtige Organische Componenten, VOC's) die bij onze 

stofwisseling binnen en buiten de longen geproduceerd worden. In tegenstelling tot GC-MS 

kunnen e-noses verschillende VOC's onderscheiden door middel van patroonherkenning. E-

nose technologie is succesvol gebruikt in commerciële toepassingen zoals bij de detectie van 

VOC's in de omgeving en de voedingsindustrie. 

Menselijke uitademingslucht bevat een mix van duizenden VOC's, die aanleiding geven tot de 

hypothese dat e-nose technologie gebruikt kan worden voor medische toepassingen. We 

hebben deze hypothese getest door te onderzoeken of een elektronische neus gebruikt kan 

worden bij de diagnose van drie soorten longaandoeningen: 

a) een ontstekingsziekte van de luchtwegen zoals astma, 

b) tumoren in de borst zoals longkanker en kwaadaardig pleuraal mesothelioom, 

c) een ziekte van het longweefsel, een interstitiële longziekte: sarcoïdose 

We hebben een specialistische techniek om individuele moleculen in de adem te kunnen 

meten aan de e-nose toegevoegd bij patiënten met astma en mesothelioom, met als doel om 

de belangrijkste VOC's te ontdekken die patiënten en controlepersonen van elkaar 

onderscheiden. Het gaat hier om gas-chromatografie met massa-spectrometrie (GC-MS). 
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ELEKTRONISCHE NEUZEN BIJ ASTMA 

 

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of een elektronische neus onderscheid kon maken 

tussen de uitademingslucht van patiënten met astma en de uitademingslucht van gezonde 

controlepersonen, en ook tussen de uitademingslucht van patiënten in verschillende graden 

van de ernst van de aandoening. Bovendien probeerden we de meettechniek en de manier van 

ademen bij het verzamelen van uitademingslucht voor e-noses te valideren. 

We selecteerden karakteristieke groepen van patiënten met een lichte en een ernstige vorm 

van astma en twee controlegroepen die overeenkwamen met de verschillende 

leeftijdsprofielen die in de twee studiegroepen aangetroffen werden. Er werd een 

dwarsdoorsnede onderzoek uitgevoerd met een dubbele meting van de uitademingslucht. 

Wij constateerden dat de meetmethode een nauwkeurige standaardisatie behoefde omdat de 

resultaten van de elektronische neuzen ('breathprints') beïnvloed worden door de 

inademingslucht, en ook door het ademvolume en de ademstroom ('flow'). De gegevens 

toonden een duidelijk onderscheid tussen de 'breathprints' van licht astma en 

controlepersonen, en ook tussen ernstige astmapatiënten en controlepersonen (accuratesse 

respectievelijk 100% en 90%). Patiënten met licht en ernstig astma konden minder goed 

onderling onderscheiden worden (accuratesse 65%), terwijl de twee controlegroepen niet te 

onderscheiden waren. Deze resultaten werden bevestigd door de analyse van de tweede 

(duplicatie) meting. Deze resultaten wijzen erop dat de methode van ademmeting een strikte 

standaardisatie behoeft, en ook dat astmapatiënten onderscheiden kunnen worden van 

gezonde personen via het moleculaire patroon in de uitademingslucht. 

Deze gegevens geven aanleiding tot verdere validatie met behulp van de STARD richtlijnen 

voor het testen van diagnostische procedures. Dit moet uitwijzen in hoeverre elektronische 

neuzen een nieuw en innovatief diagnostisch hulpmiddel voor astma in de dagelijkse praktijk. 
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ELEKTRONISCHE NEUZEN BIJ LONGKANKER 

 

In hoofdstuk 3 beschrijven we of een elektronische neus gebruikt kan worden om de VOC 

patronen van patiënten met longkanker onderscheiden kunnen worden van die van patiënten 

met COPD en van die van gezonde proefpersonen. 

We maakten gebruik van een karakteristieke groep patiënten met longkanker gevormd door 

niet-kleincellig longcarcinoom, een groep met chronisch obstructieve longziekte (COPD: vaak 

geassocieerd met de ontwikkeling van longtumoren) en een groep gezonde proefpersonen. 

Deze werden gebruikt om een dwarsdoorsnedestudie uit te voeren door uitademlucht te 

verzamelen met een eerder gestandaardiseerde methode en die te meten met elektronische 

neuzen. 

Deze studie toonde een accuratesse van 85% voor het correct identificeren van longkanker en 

COPD. Bovendien werden 'breathprints' van patiënten met longkanker accuraat 

onderscheiden van die van gezonde controlepersonen (90%). Dit onderscheid tussen de 

groepen was reproduceerbaar bij een tweede (duplicatie) meting. 

We concluderen dat longkanker en COPD worden gekarakteriseerd door specifieke 

'breathprints', wat het onderscheid tussen de twee ziekten met behulp van analyse met 

elektronische neuzen mogelijk maakt. Hieruit blijkt dat elektronische neuzen kunnen dienen 

als een toekomstig niet-invasief hulpmiddel om longkanker te diagnosticeren. De accuratesse 

dient voor toepassing in de dagelijkse praktijk nog wel hoger te zijn, met name de 

gevoeligheid voor longkanker om geen enkele patiënt in de toekomst met dit instrument te 

missen. 
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ELEKTRONISCHE NEUZEN BIJ KWAADAARDIGE PLEURALE MESOTHELIOMEN 

 

Hoofdstuk 4 behandelt een verkennende studie (proof-of-concept) waarbij onderzocht wordt 

of Maligne Pleuraal Mesothelioom (MPM's) gedetecteerd kan worden in de uitademingslucht 

door elektronische neuzen. We vergeleken nauwkeurig geselecteerde groepen patiënten met 

en zonder MPM die allen langdurig blootgesteld zijn geweest aan asbest, en vergeleken die 

ook met een gezonde controlegroep welke niet blootgesteld is geweest aan asbest. 

Het onderscheid tussen patiënten met MPM en patiënten wel blootgesteld aan asbest maar 

zonder kanker was voor 80,8% accuraat. MPM kon ook onderscheiden worden van gezonde 

controlepersonen met 84,6% accuratesse. Herhaalde metingen bevestigden de uitkomsten. 

We hebben de bevindingen uitgebreid door een GC-MS analyse uit te voeren op de 

uitademingsmonsters met de bedoeling om de onderscheidende VOC's te identificeren voor 

de bovengenoemde groepen. Dit is beschreven in hoofdstuk 5. We toonden hierbij aan dat 

Cyclohexaan de onderscheidende component voor MPM is. Cyclohexaan was ook de 

dominante component in het onderscheid tussen personen blootgesteld aan asbest maar 

zonder MPM en de andere twee groepen. Onze resultaten wijzen erop dat het gebruik van een 

elektronische neus als niet-invasief diagnostisch hulpmiddel voor MPM mogelijk nuttig kan 

zijn en dit rechtvaardigt verder onderzoek naar validatie. Individuele VOC identificatie door 

GC-MS moet bij voorkeur parallel uitgevoerd worden met een analyse met een elektronische 

neus om zo meer inzicht te krijgen in de pathofysiologische moleculaire mechanismen. 
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ELEKTRONISCHE NEUS EN SARCOÏDOSE 

 

In hoofdstuk 6 breiden we onze aandacht uit van luchtwegziekten naar een systemische 

granulomateuze ziekte die vaak de longen treft: sarcoïdose. Deze ziekte treft vooral het 

longweefsel. Kan een elektronische neus ook sarcoïdose ruiken? We hebben metingen 

uitgevoerd in nauwkeurig geselecteerde onbehandelde en behandelde patiënten met 

sarcoïdose, en met gezonde controlepersonen. 

We behaalden een accuratesse van 83,3% in het onderscheid van 'breathprints' van patiënten 

met onbehandelde sarcoïdose en gezonde controlepersonen. Herhaalde metingen bevestigden 

deze resultaten. De elektronische neus was minder succesvol in het onderscheiden van 

onbehandelde en behandelde sarcoïdose (accuratesse 74,2%), en de behandelde sarcoïdose 

groep was niet te  onderscheiden van de controlepersonen (accuratesse 66,7%). Een robuuste 

en grotere trainingsset van "pure", dat wil zeggen onbehandelde patiënten met sarcoïdose zou 

deze beperking moeten kunnen overwinnen om een gouden standaard sarcoïdose 

'breathprint' te verkrijgen. 

 

CONCLUSIES 

 

Dit proefschrift beschrijft 5 studies gericht op het testen van de capaciteit van elektronische 

neuzen om patiënten met ademhalingsziekten te onderscheiden van controlepersonen. Deze 

studies vertegenwoordigen een eerste stap in de validatie van elektronische neuzen in de 

longgeneeskunde, zoals bij luchtwegaandoeningen, longkanker en interstitiële 

longaandoeningen. 
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1) Een elektronische neus kan de uitademingslucht van astmatische patiënten 

onderscheiden van controlepersonen maar is minder accuraat in het onderscheiden 

van de mate van ernst van astma (hoofdstuk 2). 

2) Patronen van moleculen in de uitademingslucht onderscheiden patiënten met 

longkanker van patiënten met COPD (chronisch obstructieve longziekte) en ook van 

gezonde controlepersonen (hoofdstuk 3). 

3) Moleculaire patroonherkenning van uitademingslucht kan patiënten correct 

onderscheiden met MPM (Malignant Pleural Mesothelioma) van personen die op 

gelijksoortige manier in aanraking zijn geweest met asbest maar geen MPM 

ontwikkeld hebben, en kan ook correct onderscheiden van gezonde controlepersonen 

(hoofdstuk 4). Cyclopentaan en Cyclohexaan zijn de dominante variabelen die het 

onderscheid tussen de drie groepen mogelijk maken (hoofdstuk 5). 

4) Een elektronische neus kan onbehandelde patiënten met actieve sarcoïdose 

onderscheiden van gezonde controlepersonen (hoofdstuk 6). 

Dit proefschrift heeft een bijdrage geleverd aan het verkennen van de toepassing van 

elektronische neuzen voor de diagnostiek van diverse chronische luchtwegaandoeningen. De 

gegevens van deze studies geven aan dat verdere externe validatie gerechtvaardigd is d.m.v. 

studies met nieuwe patiënten en controlepersonen in andere ziekenhuizen. Daarbij is het 

aanbevolen om de nieuwste sensortechnologie te gebruiken en de STARD richtlijnen te volgen 

voor de validatie van de diagnostische accuratesse. Ook het testen van elektronische neuzen 

bij de nadere classificering (subfenotypering) en de longitudinale monitoring van (co-

morbide) patiënten wordt sterk aanbevolen. 

 

 

 


