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Elektroniczny nos: czy dowiemy się jak pachnie astma?

D I A G N O S T Y K A

E-nose: shall we know the smell of asthma?
 S U M M A R Y

E-nose is a novel diagnostic tool, which allows to create breathprint patterns
specific for various respiratory diseases. Studies confirmed it's suitability for
differential diagnosis of asthma and COPD as well as early detection of
various lung diseases including lung cancer. Contrary to traditional diagnostic
methods of exhaled breath condensates evaluation, e-nose is a relatively
nonexpensive device and useful for screening testing. Further studies are
required to confirm reasonability of this method in clinical practice.

Elektroniczny nos jest nową metodą diagnostyczną pozwalającą na
tworzenie „odcisków oddechowych” typowych dla różnych chorób
układu oddechowego. Przeprowadzone badania wykazały, że jest on
przydatny do różnicowania astmy i POChP oraz wczesnej diagnostyki
innych chorób, w tym raka płuca. W odróżnieniu od tradycyjnych metod
oznaczania kondensatów w wydychanym powietrzu, elektroniczny nos
jest stosunkowo tani i pozwala na wykonywanie badań przesiewowych.
Konieczne są dalsze prace nad zastosowaniem tego urządzenia w
codziennej praktyce.
Dobek R.: Elektroniczny nos: czy dowiemy się jak pachnie astma? Alergia, 2011, 4: 46-47 

 
 

Badanie wydychanego powietrza ma długą tradycję w medycynie. Klasyczne opisy
kwasicy ketonowej czy niewydolności wątroby podkreślają charakterystyczny zapach
oddechu. Oczywiście, ludzki zmysł węchu jest niedoskonały i pozwala wykryć tylko
bardzo nieliczne nieprawidłowości. Dlatego od dawna trwają badania nad składem
kondensatów lotnych substancji organicznych w wydychanym powietrzu w licznych
przewlekłych stanach chorobowych. Jednocześnie w chorobach układu oddechowego
nadal brakuje swoistych biomarkerów pozwalających na rozpoznawanie i monitorowanie
takich schorzeń jak astma, POChP czy rak płuca (1). Duże nadzieje wiązano z
oznaczaniem tlenku azotu w wydychanym powietrzu, jako metodą prostą, stosunkowo
tanią i możliwą do zastosowania w warunkach ambulatoryjnych. Nadzieje te spełniły sie
tylko częściowo, gdyż pojedynczy parametr nigdy nie będzie stabilnym wskaźnikiem
zapalenia w chorobach o tak złożonym patomechanizmie, jak astma czy POChP.

Od dawna prowadzone są intensywne badania nad składem wydychanego powietrza
metodą spektrometrii masowej i chromatografii gazowej (2).
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Te skomplikowane metody laboratoryjne pozwalają na identyfikację tysięcy
organicznych lotnych substancji w wydychanym powietrzu, które są produktami
zachodzących w organizmie procesów metabolicznych. Należą do nich metan, etan,
formaldehyd, toluen, ksylen, fenol i wiele innych, oczywiście występujących w
śladowych stężeniach.

Żaden z tych związków chemicznych nie jest przydatny jako pojedynczy marker, jednak
analizowane razem mogą być wartościowym narzędziem diagnostycznym. W różnych
chorobach dochodzi do charakterystycznych zmian składu chemicznego wydychanych
kondensatów.

Na przykład

w raku oskrzela charakterystyczny jest zwiększony metabolizmu alkanu przez
cytochrom P450 (3).
przewlekłe zapalenie w astmie powoduje zwiększenie stężenia pentanu i
eikozanoidów (4).

Badania kondensatów, pomimo ich znacznej wartości naukowej, nie nadają się do
stosowania w codziennej praktyce jako metody przesiewowe ze względu na konieczność
stosowania skomplikowanych i kosztownych urządzeń diagnostycznych.

Elektroniczny nos (e-nose)
Metodą budzącą duże nadzieje jest elektroniczny nos (e-nose), który posiada
kilkadziesiąt lub kilkaset nanosensorów pozwalających na jednoczesne wykrywanie
bardzo wielu substancji w wydychanym powietrzu. Każdy z sensorów odmiennie reaguje
na masę cząsteczkową związków organicznych, kształt cząsteczek, ich hydrofilność, czy
dipolowy charakter. W odróżnieniu od spektrometrii masowej i chromatografii gazowej
elektroniczny nos nie pozwala na bezpośrednią identyfikację chemiczną substancji w
wydychanym powietrzu. Zastosowana technologia umożliwia natomiast uzyskanie
„odcisków oddechowych” (breathprints), które są następnie analizowane matematycznie
(5). Metoda ta jest przykładem „metabolomiki”, czyli badania zestawu wszystkich
związków chemicznych uczestniczących w procesach biologicznych z zastosowaniem
zaawansowanej techniki obliczeniowej. Stanowi ona część budzącej coraz większe
nadzieje biologii systemowej (systems biology). Tworzenie takich „odcisków
oddechowych” odbywa się metodą empiryczną i nie pozwalają one na prześledzenie
losów konkretnych metabolitów, ale raczej na uzyskanie końcowego, specyficznego dla
danej choroby obrazu. Co ciekawe, technika ta w założeniu jest łudząco podobna do
odczuwania wrażeń węchowych w mózgu. Zmysł węchu również nie pozwala na
identyfikację poszczególnych składników (poza nielicznymi wyjątkami) ale na wytworzeniu
ogólnego wrażenia węchowego. Przedstawiając problem w uproszczeniu można
stwierdzić, że charakterystyczny zapach odczuwany przez elektroniczny nos może być na
przykład typowy dla konkretnego endotypu astmy lub innej choroby płuc.

Największą zaletą tej metody jest tworzenie profilu biomarkerów, a nie
poszukiwanie jednego czy kliku charakterystycznych wskaźników. Z tych powodów
uważa się, że elektroniczny nos będzie przydatną metodą we wczesnej diagnostyce
i różnicowaniu licznych chorób, przede wszystkim układu oddechowego.

W ostatnich latach opublikowano kilka interesujących badań z zastosowaniem opisywanej
metody. Celem badania przeprowadzonego przez Dragonieri i wsp. było porównanie
„odcisków oddechowych” w czterech grupach: u chorych na astmę łagodną i
umiarkowaną oraz u osób zdrowych w młodszym i starszym przedziale wiekowym (6).
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Analiza „odcisków oddechowych” wykazała największe różnice pomiędzy astmą
łagodną, a grupą zdrowych osób w młodszym wieku.
Podobnie duże różnice stwierdzono pomiędzy grupą chorych na astmę ciężką i
zdrowych osób starszych. Mniejsze różnice obserwowano natomiast pomiędzy
grupami chorych na astmę łagodną i ciężką.

W badaniu opublikowanym w 2009 r. przez Fens i wsp. została postawiona hipoteza że
elektroniczny nos może być przydatny do różnicowania POChP i astmy (7). Do programu
włączono 90 pacjentów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy:

1. umiarkowane i ciężkie POChP,

2. łagodna i umiarkowana astma,

3. osoby palące bez jawnych objawów chorobowych

4. niepalący stanowiący grupę kontrolna.

Analiza wykazała, że „odciski oddechowe” są przydatne w różnicowaniu astmy i
POChP z niezwykle wysoką dokładnością sięgającą 96%. Stwierdzono ponadto, że:
odciski oddechowe” różnicują astmę od niepalących osób z grupy kontrolnej z
dokładnością 95% oraz od palących z grupy kontrolnej z dokładnością 93%.
Znacznie mniejszą dokładność miało różnicowanie na tej podstawie POChP od
bezobjawowych osób palących - 66%.

W innym badaniu wykazano, że „odciski oddechowe” w POChP mogą być
pomocne we wczesnym rozpoznaniu i różnicowaniu raka oskrzela.

Potencjalna wartość tego spostrzeżenia jest ogromna; wie o tym każdy lekarz praktyk,
który lecząc chorego z POChP musi zawsze zachować czujność onkologiczną i reagować
nawet na niewielką zmianę charakteru kaszlu czy innych objawów (8).

Wyniki przedstawionych badań są kolejnym dowodem na to, że astma i POChP są
zupełnie odmiennymi chorobami zapalnymi układu oddechowego, w patogenezie których
mają znaczenie różne metabolity odpowiedzialne za tworzenie odmiennych „odcisków
oddechowych”.

Technologia elektronicznego nosa jest bardzo ciekawą alternatywą dla analizy
metabolomicznej kondensatów w wydychanym powietrzu metodą chromatografii gazowej
lub spektrometrii masowej. Wymiary urządzeń do badania „odcisków oddechowych
pozwalają na ich szybkie przemieszczanie i stosowanie jako szybkiej metody
diagnostycznej w praktyce ambulatoryjnej. 

Piśmiennictwo: 1. Popov TA. Human exhaled breath analysis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011;10:451-6. 2. Moser B, Bodrogi F, Eibl G, Lechner M,
Rieder J, Lirk P. Mass spectrometric profile of exhaled breath--field study by PTR-MS. Respir Physiol Neurobiol. 2005; 15;145:295-300. 3. Phillips M,
Cataneo RN, Cummin AR, Gagliardi AJ, Gleeson K, Greenberg J, Maxfield RA, Rom WN. Detection of lung cancer with volatile markers in the breath.
Chest. 2003;123:2115-23. 4. Paredi P, Kharitonov SA, Leak D, Ward S, Cramer D, Barnes PJ. Exhaled ethane, a marker of lipid peroxidation, is elevated
in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:369-73. 5. Thaler ER, Hanson CW. Medical applications of electronic
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2007;120:856-62. 7. Fens N, Zwinderman AH, van der Schee MP, de Nijs SB, Dijkers E, Roldaan AC, Cheung D, Bel EH, Sterk PJ. Exhaled breath
profiling enables discrimination of chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180:1076-82. 8. Dragonieri S,
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