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Inleiding 

Ernstig zieke patiënten worden op de intensive care (IC) opgenomen 
om zorg te ontvangen die op andere afdelingen niet leverbaar is en 
om uitgevallen orgaanfuncties te ondersteunen. IC-patiënten kunnen 
mechanisch worden beademend als zij respiratoir insufficiënt worden, 
bijvoorbeeld omdat zij acute longschade (acute respiratory distress 
syndrome; ARDS) of een longinfectie (pneumonie) hebben. Daarnaast 
kunnen zowel ARDS als pneumonie zich ontwikkelen gedurende de 
periode dat iemand mechanisch wordt beademd. ARDS en pneumonie 
zijn beide geassocieerd met een ontstekingsreactie. In dierstudies 
kan deze reactie worden waargenomen in het systemische (bloed) en 
pulmonale compartiment. In monsters van patiënten ziet men echter dat 
de lokale markers voor ontsteking beter toestaan om te discrimineren 
tussen patiënten met en zonder longschade of infectie. Een belangrijk 
element hierbij blijkt de keuze voor de controle groep (de groep zonder de 
ziekte) te zijn. Lokale markers van inflammatie discrimineren steeds beter 
naarmate de controle groep klinisch relevanter wordt. Dus wanneer men 
geïnteresseerd is in biologische markers voor ARDS of pneumonie kan men 
zich het beste focussen op monsters vanuit het pulmonale compartiment. 
De meest betrouwbare manier om dat momenteel te doen is broncho-
alveolaire lavage. Bij deze handeling spoelt men de lagere luchtwegen met 
een zout-oplossing om de vloeistoflaag die zich binnen in de long bevindt 
los te spoelen. Hierin kunnen vervolgens markers van ontsteking worden 
bepaald. Deze verrichting is echter niet zonder risico’s voor de patiënt en 
kan zeker niet vaak worden herhaald. Daarom was het centrale postulaat 
dat aan de basis stond van dit proefschrift: er is behoefte aan een niet-
invasieve methode om pulmonale moleculaire markers te meten waarmee 
ARDS en pneumonie kunnen worden voorspeld en gediagnosticeerd in 
beademende intensive care patiënten.

Naast enkele veel voorkomende moleculen zoals stikstof, zuurstof en 
koolstofdioxide bevat adem ook vluchtige organische componenten 
(VOCs) in heel lage concentraties (één molecuul per miljoen of biljoen). 
Deze moleculen representeren (fragmenten van) metabole producten. 
Ze kunnen van systemische origine zijn en via de bloedbaan naar de 
long zijn getransporteerd of lokaal in de long worden geproduceerd. 
Verscheidene mechanismen kunnen leiden tot de formatie van VOCs. C
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Ketonen worden gemaakt in het centrale metabolisme, als onderdeel van 
de energievoorziening. Oxidatie van vetzuren kan resulteren in alkanen, 
alkenen en aldehydes. In vitro experimenten suggereren dat witte 
bloedcellen VOCs kunnen produceren. VOCs die stikstof en sulfide atomen 
bevatten worden normaal gesproken uit het lichaam verwijderd door de 
lever en de nier. De concentratie van deze stoffen in de adem kan stijgen 
wanneer de functie van deze organen is verstoord. Micro-organismen 
kunnen ook bijdrage aan de VOCs die in de uitademingslucht gevonden 
worden. Bacteriën in de darmen produceren vluchtige moleculen gedurende 
fermentatie. Relevanter voor pneumonie is dat bacteriën in de long ook 
VOCs kunnen produceren, al dan niet in interactie met de gastheer. Tot 
slot worden vele componenten uit de omgeving opgenomen; ze worden 
ingeademd, komen uit voedsel of zijn een reflectie van medicatie. 

Vluchtige organische componenten kunnen op vele wijze worden 
gedetecteerd. In dit proefschrift hebben wij ons op twee methodes 
gefocust: a) gaschromatografie en massaspectrometrie (GC-MS) voor 
de scheiding, identificatie en kwantificatie van potentiële vluchtige 
biologische markers en b) elektronische neus analyse voor de herkenning 
van complexe mengsels van VOCs door middel van het vatten van de 
“moleculaire vingerafdruk”. Deze afdruk representeert een patroon 
voor ARDS of pneumonie die gebruikt kan worden voor empirische 
classificatie. Om uitademingsluchtanalyse toe te staan in ernstig zieke, 
beademde intensive care patiënten moest een nieuw, versimpeld adem 
collectie systeem worden ontwikkeld. GC-MS werd gebruikt om vluchtige 
componenten te identificeren die wellicht nuttig kunnen zijn in de vroege 
herkenning en diagnose van ARDS en pneumonie. We hebben ook de 
accuraatheid van een commercieel beschikbare elektronische neus 
voor de empirische diagnose van ARDS en pneumonie onderzocht. De 
resultaten en conclusies van dit onderzoek zullen op de volgende pagina’s 
worden samengevat. De samenvatting is apart uiteengezet voor ARDS en 
pneumonie, zoals dit ook in de rest van dit proefschrift is gebeurd. 

Acute longschade

Een nieuwe, versimpelde methode voor de collectie van adem was 
ontwikkeld. Deze methode stond toe dat adem snel en veilig verzameld 
kan worden in mechanisch beademde intensive care patiënten (hoofdstuk 
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3). Een zijdelings lekstroompje van lucht zorgt ervoor dat de VOCs kunnen 
neerslaan op een absorberend materiaal waarmee GC-MS analyses 
uitgevoerd kunnen worden. Directe analyse aan het bed kan ook worden 
uitgevoerd met behulp van een elektronische neus (hoofdstuk 4). Deze 
methode gaf reproduceerbare resultaten. Meerdere VOCs die in hoge 
concentraties door de ventilator en slangensysteem werden afgegeven 
werden geïdentificeerd. Deze VOCs konden a priori worden geëxcludeerd als 
potentiele markers. In twee diermodellen (hoofdstuk 5) waarin we ratten 
intraveneus of intratracheaal lipopolysaccharide (LPS) hebben toegediend 
om het verloop van een ontstekingsreactie na te bootsen vonden we dat 
VOCs concentraties in de adem veranderden gedurende de ontwikkeling 
van pulmonale ontsteking en schade. Meerdere stoffen overlapten 
tussen de twee diermodellen voor longschade en kunnen wellicht worden 
gezien als kandidaat markers voor een ontstekingsreactie. Interessant 
genoeg, hexanal, pentadencaan, en 6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one 
werden in lagere concentraties gevonden na LPS toediening. Dit hadden 
wij niet geanticipeerd omdat deze stoffen meestal worden geassocieerd 
met oxidatieve stress, wat tot een stijgen zou moeten leiden na LPS 
toediening. In hoofdstuk 4 beschreven we dat ademanalyse met een 
commercieel verkrijgbare elektronische neus kan worden gebruikt om 
te discrimineren tussen intensive care patiënten met en zonder ARDS 
met redelijke  accuratesse. De diagnostische accuratesse nam toe met 
de ernst van ziekte. Desalniettemin, moesten wij concluderen dat de 
momenteel gebruikte elektronische neus technologie niet toepasbaar in 
de klinische situatie omdat de test accuratesse te laag was en omdat 
de sensoren een duidelijke drift over tijd lieten zien. In hoofdstuk 6 
gebruikten we een zelfde studie opzet als in hoofdstuk 4 maar pasten 
GC-MS analyse toe in plaats van elektronische neus analyse. We vonden 
dat het gecombineerde signaal van drie metabolieten (octaan, 3-methyl 
heptaan en acetaldehyde) in de adem kon worden gebruikt om patiënten 
met en zonder ARDS te discrimineren met goede accuratesse. Deze 
accuraatheid bleef behouden in een temporaal extern validatie cohort. Dit 
limiteert de kans dat onze bevindingen op toeval berustten. Bovendien 
bleek het signaal in de uitademingslucht de diagnostische accuratesse van 
een bestaande klinische voorspellende score te verbeteren. 

Tezamen laten deze data zien dat specifieke VOCs in de uitademingslucht 
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gebruikt kunnen worden om patiënten met ARDS te discrimineren van 
patiënten zonder ARDS. Dit suggereert dat ademanalyse gebruikt kan 
worden als diagnostische test voor ARDS. 

Pneumonie 

Wij, eukaryoten, zijn biochemisch niet meer dan een gedifferentieerde fusie 
van twee prokaryoten. Bacteriën daarentegen zijn veelzijdige biochemische 
fabriekjes; zij kunnen energie halen uit zo’n beetje ieder proces denkbaar. 
In hoofdstuk 7 hypothetiseerden wij dat vluchtige metabole producten 
van bacteriën gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van enig 
pathogeen en van specifieke pathogene stammen aan te tonen. We gaven 
daarvoor een systemisch overzicht van de beschikbare literatuur over 
associaties tussen VOCs en zes van de meest voorkomende pathogenen 
op de intensive care. Alle zes de bacteriën van interesse produceerden 
isopentanol, formaldehyde, methyl−mercaptaan en trimethyl−amine. De 
volgende vluchtige markers werden gevonden voor specifieke pathogene 
stammen: isovaleriaanzuur en 2−methyl−butanal voor Staphylococcus 
aureus, 1−undeceen, 2,4−dimethyl−1−heptaan, 2−butanone, 4−
methyl−quinazoline, waterstof−cyanide en methyl−thiocyanide voor 
Pseudomonas aeruginosa en methanol, pentanol, ethyl−acetaat en indole 
voor Escherichia coli.

De belangrijkste limitatie van alle geïncludeerde studies was dat de 
evaluatie van de VOCs in vitro werd gedaan zonder dat de bacteriën een 
groeimedium kregen dat enigszins leek op de condities die zij in vivo 
zullen tegenkomen. Daarom evalueerden wij de diagnostische accuratesse 
van VOC analyse voor de diagnose van VAP zonder gebruik te maken 
van een artificieel groeimedium in hoofdstuk 8. In deze studie werden 
tracheaal aspiraten verzameld om de drie dagen in mechanisch beademde 
patiënten zonder tekenen van pneumonie. Sommige van deze patiënten 
ontwikkelden vervolgens een pneumonie; zij werden gebruikt als zieke 
populatie. Tracheaal aspiraten werden ontdooid en geanalyseerd door 
middel van elektronische neus en GC-MS. De elektronische neus analyse 
liet zien dat patiënten met pneumonie konden worden onderscheiden 
van patiënten zonder pneumonie en dat dit signaal al toenam voor het 
moment van diagnose. Patiënten met gekoloniseerde luchtwegen maar 
zonder infectie werden geclassificeerd als hebbende geen pneumonie in 
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deze studie. Dit suggereert dat de in vivo markers voor pneumonie niet 
zijn gerelateerd aan bacteriële aanwezigheid en groei per se. Dat zou 
kunnen betekenen dat de moleculaire vingerafdruk die werd gedetecteerd 
door de elektronische neus vooral toegedragen zou moeten worden aan 
de reactie van de gastheer of dat bacteriën andere VOCs produceren 
gedurende invasieve groei (in tegenstelling tot kolonisatie). In die studie 
hebben wij ook getracht de VOCs te identificeren die in hogere of lagere 
concentraties aanwezig zijn tijdens pneumonie. Echter, de GC-MS analyses 
waren zeer vaak onsuccesvol doordat er water op het opslagmateriaal 
was geabsorbeerd en doordat er een extreem wijde spreiding in de 
concentraties zat tussen de verschillende samples. Hierdoor overlaadden 
sommige samples de massaspectrometer terwijl andere alleen zeer lage 
intensiteit pieken lieten zien. In hoofdstuk 9 hebben we de associatie 
tussen VOCs, pneumonie en bacteriële aanwezigheid verder geëvalueerd, 
alleen nu in vivo. Voor deze studie werd de ademverzameling en analyse 
uitgevoerd volgens de methodologie die in hoofdstuk 3 werd beschreven. 
Patiënten werden verdeeld in degenen die zeker een pneumonie hadden 
bij opname op de intensive care en in degenen zonder enige verschijnselen 
daarvan. 1-Propanol was significant lager in de adem van patiënten met 
een pneumonie dan in hen die geen pneumonie hadden. Patiënten met 
en zonder positieve kweek van tracheaal secreet werden ook vergeleken. 
1-Pentanol en heptanal waren significant lager in patiënten met positieve 
kweken. Tot slot werden de VOCs in adem gecorreleerd aan markers van 
ontsteking in het bloed. Geen van VOCs liet een significante correlatie 
zien met interleukine 1 beta, interleukine 6, tumor necrosis factor alpha 
en granulocyte-macrophage colony-stimulating factor. We observeerden 
wel correlaties tussen verschillende VOCs en interleukine 8, 10 en 13 en 
interferon gamma. De positieve correlatie met interferon gamma was de 
meest uitgesproken. 

Tezamen demonstreren deze data dat specifieke VOCs worden 
geproduceerd door bacteriële stammen, maar dat deze resultaten niet 
gemakkelijk te vertalen zijn naar een klinische test voor pneumonie. 
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