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Samenvatting
De laatste jaren zijn verschillende non-invasieve technieken onderzocht om opsporing van prostaatkanker te verbeteren.
Dit onderzoek gaat over de analyse van uitademingslucht door een geavanceerde, gebruiksvriendelijke en draagbare
elektronische neus, de AeonoseTM. Gebruik van deze technologie kan leiden tot verbeterde opsporing van prostaatkanker.
Uitademingslucht van 85 patiënten werd geanalyseerd. De groep bevatte 32 patiënten met nog onbehandelde prostaatkanker.
De controlegroep bestond uit 53 patiënten; 30 met negatieve prostaatbiopten en 23 met benigne prostaathyperplasie. Om
onderscheid te maken tussen deze groepen werd een artificieel neuraal netwerk (ANN) getraind. Dit model toont aan
dat het mogelijk is om patiënten met prostaatkanker en controlepatiënten van elkaar te onderscheiden. De oppervlakte
onder de curve bedroeg 0,79, met een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 0,84 (95%-BI = 0,66–0,94) en 0,70
(95%-BI = 0,55–0,81). De negatief voorspellende waarde is 0,88. Deze eerste resultaten zijn veelbelovend.
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Detecting prostate cancer by analyzing exhaled-breath using a portable electronic nose (AeonoseTM)

Abstract
In the last decade, several non-invasive methods have been researched in order to improve detection of prostate cancer
(PCa). This study investigated the possibility of detecting PCa based on exhaled-breath analysis using an advanced,
easy-to-use, portable electronic nose (‘AeonoseTM’). Exhaled-breath was probed from 85 patients. Within this population,
32 were diagnosed with primary PCa, and 53 patients were used as controls: 30 having negative biopsies, 23 with benign
prostate hyperplasia. In order to differentiate between groups, an artificial neural network was trained. This trained model
showed an area under the curve of 0.79 with a sensitivity and specificity of 0.84 (95% CI = 0.66–0.94) and 0.70 (95%
CI = 0.55–0.81) respectively, when comparing primary PCa and controls. Negative predictive value found was 0.88. In
conclusion, these promising results imply Aeonose™ exhaled-breath analysis can be used to detect PCa.

Keywords prostate cancer · exhaled-breathe · electronic nose · volatile organic compounds (VOCs)

Introductie

Al sinds de Griekse oudheid is bekend dat uitademings-
lucht informatie bevat over iemands gezondheidstoestand.
Uit onderzoek is gebleken dat honden een zeer goed ontwik-
keld reukorgaan hebben en concentraties van 0,001 deeltjes
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per miljoen kunnen detecteren in de vorm van vluchtige or-
ganische stoffen, volatile organic compounds (VOCs) [1].
Dit zijn stoffen die het menselijk lichaam produceert ge-
durende de dagelijkse (normale) metabole processen en in
de circulatie terechtkomen om vervolgens te worden uit-
gescheiden in onder andere urine en uitademingslucht [2].
In een onderzoek van Cornu et al. is reeds aangetoond
dat speciaal getrainde honden prostaatkanker kunnen rui-
ken in urine, met een sensitiviteit en specificiteit van bijna
91% [3]. Honden dienen getraind te worden om ziek en
gezond van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is een
intensief en kostbaar trainingstraject. Daarbij hebben hon-
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den een beperkte levensduur. De elektronische neus is een
nieuwe technologische innovatie die deze problemen kan
ondervangen. Het is een interessante ontwikkeling in het
kader van de opsporing van prostaatkanker. Voorheen be-
stond de standaarddiagnostiek van prostaatkanker uit louter
het rectaal toucher, een transrectale echo van de prostaat
en het serum-PSA. Inmiddels heeft de MRI zijn intrede
gedaan in de primaire diagnostiek en zijn er moleculaire
markers. Bij de besluitvorming over het al dan niet nemen
van een biopt, helpt de prostaatkanker-risicocalculator [4].
Geen van deze methoden is echter afdoende sensitief dan
wel specifiek. De gouden standaard voor het vaststellen
van prostaatkanker is het nemen van prostaatbiopten. De
kans op een fout-negatieve uitslag bij een eerste biopt is
vrij hoog, namelijk 20–25%. Bij een tweede biopt ligt dit
percentage rond de 10–15 [5–7]. Het is dan ook wenselijk
om een nieuwe diagnostische test te ontwikkelen, die beter
kan discrimineren tussen het gezonde individu en de pa-
tiënt met prostaatkanker. Door betere discriminatie zullen
minder patiënten worden blootgesteld aan de nadelen en
risico’s van prostaatbiopten. Vanuit dit oogpunt is het inte-
ressant om te weten of een elektronische neus op basis van
analyse van uitademingslucht kan vaststellen of er sprake
is van prostaatkanker [8, 9].

In deze prospectieve pilotstudie is met een draagbare,
op een accu werkende elektronische neus (AeonoseTM) on-
derzocht of prostaatkanker kan worden vastgesteld op basis
van een uitademingsluchtprofiel.

Materiaal enmethoden

Het huidige onderzoek is opgezet als een prospective proof
of concept study en werd tussen juli 2016 en februari 2017

Figuur 1 De AeonoseTM

in onze kliniek uitgevoerd met toestemming van de Me-
disch Ethische Toetsingscommissie (METC). In dit onder-
zoek werden 85 patiënten geïncludeerd, die werden ver-
deeld over drie groepen: onbehandelde prostaatkanker (n =
32), negatieve prostaatbiopten (n = 30) en benigne prostaat-
hyperplasie (BPH) zonder klinische verdenking op prostaat-
kanker (n = 23). Voorwaarde voor inclusie was beschik-
baarheid van een recente serum-PSA-waarde, alsmede een
histopathologisch rapport van de prostaatbiopten. Het aan-
tal te nemen weefselbiopten is afhankelijk van het pros-
taatvolume (cc), zoals beschreven in de PRIAS-studie [10].
Deelname aan het onderzoek was niet mogelijk bij een ma-
ligniteit in de voorgeschiedenis of tekenen van een actieve
infectie, om mogelijke interferentie met de data te voorko-
men. Alle deelnemers hebben schriftelijk ingestemd met
deelname aan het onderzoek.

Werking van de Aeonose™

De AeonoseTM (fig. 1) is een draagbare elektronische
neus, waarin zich drie metaaloxide sensoren bevinden met
verschillende oppervlakte-eigenschappen. Een groot aan-
tal vluchtige verbindingen (volatile organic compounds
(VOC’s)) in de uitademingslucht kan reageren met de sen-
soroppervlakken van deze ‘neus’ en door een redoxreactie
een verandering in het geleidend vermogen van de sensor
teweegbrengen. Dit redoxeffect is afhankelijk van de aan-
wezige VOC’s in de uitademingslucht die over de sensoren
wordt geleid, de materiaaleigenschappen van de gebruikte
sensoren en het aangeboden temperatuurprofiel. De patiënt
dient gedurende 5 minuten rustig in- en uit te ademen via
de AeonoseTM. Een (disposable) mondstuk met Hepa-filter
voorkomt eventuele besmetting. De patiënt ademt in via
een koolstoffilter om mogelijke invloed van verstorende
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Tabel 1 Baselinekarakteristieken van de gehele studiepopulatie

primaire prostaatkanker controlegroepa totaal p-waarde

n 32 53 85 –

gem. leeftijd
(range/SD)

67,66
(52–81/7,76)

67,23
(50–80/6,48)

67,39
(50–81/6,93)

0,784

gem. serum-PSA (ng/ml)
(range/SD)

9,27
(4,60–28,50/4,93)

5,63
(0,90–15,40/3,50)

7,00
(0,90–28,50/4,44)

<0,000

gem. prostaatvolume (cc)
(range/SD)

52,38
(24–130/24,69)

70,96
(20–218/40,38)

63,55
(20–218/36,28)

0,021

gem. Gleason-score 7,21 (6–9) – – –

Gleason-score

3+3 9 – – –

3+4 9 – – –

4+3 5 – – –

4+4 6 – – –

4+5 2 – – –

5+4 1 – – –

gem. BMI (SD) 25,78 (2,91) 26,89 (3,59) 26,47 (3,38) 0,144
aPatiënten met negatieve biopten (n = 30) gecombineerd met de BPH-groep (n = 23)
SD standaarddeviatie, BMI body mass index, PSA prostaatspecifiek antigeen

stoffen in de omgevingslucht te verminderen. Na deze
5 minuten kan de AeonoseTM op tafel geplaatst worden
en start het spoelen van de sensoren met schone lucht.
Vervolgens wordt een preconcentrator verwarmd (een Te-
nax-buisje) waaraan VOC’s geadsorbeerd zijn. Ook deze
worden langs de sensoren geleid, waarna een tweede rege-
neratie met schone lucht plaatsvindt. Het totale meetproces
duurt op deze manier 15 minuten, waarna de AeonoseTM

weer gereed is voor een volgende meting. De gegenereerde
data worden via een bluetoothverbinding naar een iPad
verstuurd, en doorgestuurd naar een server in Amsterdam.
Daar worden de meetwaarden door een getraind artificieel
neuraal netwerk (ANN) geleid, waardoor binnen enkele
seconden de uitslag ter beschikking komt. Dit resultaat
wordt teruggestuurd naar de iPad.

Het ontwikkelen van een algoritme om de verschillende
patronen in uitademingslucht van elkaar te kunnen onder-
scheiden, vereist training van een ANN.

Trainen van een artificieel neuraal netwerk

Bij het trainen van een ANN worden initieel ademprofie-
len verzameld, tezamen met een gekende diagnose, om een
neuraal netwerk te trainen het ademprofiel te herkennen.
Een enkel ademprofiel bevat duizenden waarden voor de
geleidbaarheid, voortkomend uit de moleculen in de uit-
geademde lucht, die interacteren met de metaaloxidesen-
soren in de AeonoseTM. Om overfitting van deze grote
hoeveelheid data te voorkomen, moeten deze data eerst ge-
comprimeerd worden [11]. Na voorbewerking (preproces-
sing), worden de gegenereerde data gereduceerd met be-
hulp van een Tucker3-solution, waardoor er een vector van

gelimiteerde grootte voor elke patiënt kan worden gegene-
reerd [13]. Dit wordt gedaan om een zogenaamde Voodoo-
analyse te voorkomen, ofwel een analyse waarbij onder-
scheid tussen de verschillende groepen wordt gemaakt, on-
geacht de gemeten uitkomstwaarden [11]. Tezamen met de
patiëntclassificatie worden de gevonden waarden gebruikt
voor het trainen van het ANN. Resultaten werden gege-
nereerd met behulp van de leave-10%-out crossvalidatie.
Via deze methode wordt 10% van de patiënten geclassifi-
ceerd, wat is gebaseerd op het berekende algoritme van de
overige 90%. Deze 10% heeft steeds een andere samen-
stelling, die opnieuw geclassificeerd wordt op basis van
de resterende 90%. Dit proces wordt tien keer herhaald,
totdat alle patiënten geclassificeerd zijn op basis van het
ANN. Alle resultaten in deze studie zijn op deze wijze tot
stand gekomen. De nauwkeurigheid van het algoritme is
gekwantificeerd door middel van de oppervlakte onder de
curve (AUC), waarbij de analyse van een ROC-curve is
gebruikt.

Statistische analyse

Basisgegevens van de patiënten werden verzameld met een
korte vragenlijst en verkregen uit het medisch dossier (o. a.
serum-PSA). Verschillen in de basisgegevens werden ge-
toetst middels een onafhankelijke t-toets, Fisher-exacttest
of een Pearsons chi-kwadraattoets. De ROC-curves zijn
tot stand gekomen middels de leave-10%-out kruisvalida-
tiemethode, waarbij de nauwkeurigheid van het algoritme
is gekwantificeerd middels een AUC. Een p-waarde klei-
ner dan 0,05 werd beschouwd als statistisch significant. De
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Figuur 2 ROC-curve van de relatie tussen de verschillen in uitade-
mingslucht van patiënten met prostaatkanker en controles

analyses zijn uitgevoerd met behulp van IBM SPSS statis-
tics for Windows, versie 23.0 (IBM Corp, Armonk, NY,
USA). Een gedetailleerde beschrijving van de data-analyse
die voor het ANN is gebruikt, is beschreven door Kort et al.
[12].

Resultaten

Karakteristieken van de in het onderzoek opgenomen
patiënten zijn weergegeven in tab. 1. Alle deelnemers
hebben de ademtest succesvol afgelegd. De gemiddelde
leeftijd en body mass index (BMI) was vergelijkbaar tussen
de groepen. Het gemiddelde serum-PSA en het prostaat-
volume was significant verschillend. De distributie van de
Gleason-score binnen de prostaatkankergroep is eveneens
weergegeven in tab. 1.

In de subgroepanalyse werd de groep met prostaatkanker
(n = 32) vergeleken met de groep met negatieve biopten
(n = 30). De gemiddelde leeftijd was 67,7 jaar, met een
standaarddeviatie (SD) van 7,0. Er werd geen statisch sig-
nificant verschil gevonden tussen de groepen (p = 0,640).
Het gemiddelde serum-PSA in de prostaatkankergroep was
9,27 ng/ml (SD = 4,93), versus 7,09 ng/ml (SD = 3,65) in de
negatieve bioptengroep (p = 0,054). Het gemiddelde pros-
taatvolume in de prostaatkankergroep was 52,38 cc, versus
81,07 cc in de controlegroep (p = 0,003).

De ROC-curve in fig. 2 geeft het onderscheidend vermo-
gen weer tussen de prostaatkanker- en de controlegroep van

Figuur 3 ROC-curve van de relatie tussen de verschillen in uitade-
mingslucht van patiënten met prostaatkanker en patiënten met nega-
tieve biopten

de AeonoseTM (AUC = 0,79). De nauwkeurigheid van het
model is 0,77. De sensitiviteit en specificiteit zijn respec-
tievelijk 0,84 (95%-BI = 0,66–0,94) en 0,70 (95%-BI =
0,55–0,81). De negatief voorspellende waarde (NVW) is
0,88. Het onderscheidend vermogen van het model tussen
de groep met prostaatkankerpositieve en -negatieve biopten
is weergegeven in fig. 3. De AUC van het model is 0,81,
met een nauwkeurigheid van 0,75. De sensitiviteit en de
specificiteit zijn respectievelijk 0,84 (95%-BI = 0,66–0,94)
en 0,70 (95%-BI = 0,50–0,85). De NVW is 0,81.

Discussie

Het doel van deze pilotstudie was te onderzoeken of een
elektronische neus onderscheid kan maken tussen patiën-
ten met bewezen prostaatkanker en controlepatiënten. De
AeonoseTM heeft in deze studie een hoge sensitiviteit en
specificiteit voor het detecteren van prostaatkanker.

In het laatste decennium zijn er meerdere moleculaire
markers op de markt gekomen voor de diagnostiek van
prostaatkanker. Dit zijn onder andere prostaatkankeranti-
geen 3 (PCA3) en het 4-kallikrein (4K) panel. Dergelijke
testen zijn echter kostbaar en ook zijn de uitslagen niet di-
rect beschikbaar. De sensitiviteit (PCA3 0,67; 4K-panel
0,74) en de specificiteit (PCA3 0,83; 4K-panel 0,60) van
de tests biedt ruimte voor verbetering [14].

De aanschafprijs van de AeonoseTM wordt geschat op
1.500 C; de analysekosten worden geschat op 140 C (dit is
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inclusief 15 minuten tijd van een verpleegkundige). Omdat
het een point-of-care-apparaat is, heeft men in de kliniek
vrijwel direct de beschikking over de testuitslag, en gaat er
geen tijd verloren met inzetten van aanvullende diagnostiek.

De laatste jaren is er bij de diagnostiek steeds meer aan-
dacht gekomen voor het gebruik van VOC-patroonherken-
ning in uitademingslucht bij een brede variatie aan ziekte-
beelden (o. a. tuberculose, Barret-oesofagus en hoofd- en
halstumoren) [15–18]. Wij vonden slechts twee studies over
het vaststellen van prostaatkanker op basis van uitademings-
luchtanalyse. Een studie door Peng et al. [19] onderzocht
18 patiënten met prostaatkanker en vergeleek de uitkomst
met die van 22 gezonde individuen. Nakhleh et al. deed
hetzelfde met 11 patiënten met prostaatkanker en vergeleek
hun uitkomsten met die van 35 gezonde individuen. Deze
groep werd echter niet meegenomen in de statistische ana-
lyse van het onderzoek, omdat de studiepopulatie te klein
was. Het voornaamste verschil tussen deze technieken en de
onze is dat GC-MS VOC’s identificeert en kwantificeert en
de AeonoseTM het collectieve VOC-patroon bepaalt. Des-
alniettemin tonen de meeste studies die gebruikmaken van
de VOC-patroonherkenning veelbelovende resultaten, die
wijzen in de richting van toekomstig diagnostisch hulp-
middel. VOC-patroonherkenning is, in tegenstelling tot de
AeonoseTM, echter een tijdrovende en kostbare methode.

De AenoseTM heeft echter beperkingen. Ten eerste kan
contaminatie optreden door variatie in samenstelling van de
omgevingslucht, eetgewoonten van mensen of andere op dat
moment nog niet geopenbaarde ziekte. In onze studie zijn
alle metingen uitgevoerd op de urologische polikliniek, om
de omgevingsvariatie tot een minimum te beperken. De
omgevingslucht wordt grotendeels gezuiverd door de kool-
stoffilters in de AeonoseTM. De invloed van het uitvoeren
van metingen in meerdere ruimten, met mogelijk een an-
dere samenstelling van de omgevingslucht, is nog niet be-
studeerd. In de studie van Peng et al. [19] werden aan de
patiënten strikte eisen gesteld. Zo mochten deelnemers in
de 12 uur voorafgaand aan de analyse niet roken of alcohol
gebruiken. Een ademtest werd ook niet uitgevoerd binnen
vier dagen na het biopteren van de prostaat. De invloed
van dergelijke factoren moet in toekomstige studies verder
onderzocht worden. De invloed van nog niet ontdekte ma-
ligniteiten elders in het lichaam op het moment dat getest
wordt op prostaatkanker, is ook nog niet bekend. Van Goor
et al. [20] hebben aangetoond dat het mogelijk is om on-
derscheid te maken tussen diverse maligniteiten op basis
van de analyse van uitademingslucht. Helaas was pros-
taatkanker in deze studie niet als ziektebeeld geïncludeerd.
Een tweede beperking is de grootte van de studiepopulatie,
hoewel onze studie naar het vaststellen van prostaatkanker
op basis van analyse van uitademingslucht de grootste tot
dusver is. Grotere studies zijn nodig om de validiteit van
de huidige resultaten te bevestigen.

Een ander essentieel aspect is de samenstelling van de
controlegroep. In onze studiepopulatie bestond de contro-
legroep uit mannen met (herhaalde) negatieve biopten of
mannen bij wie BPH was vastgesteld. Binnen de negatieve
bioptengroep werd er bij 14 van de 30 patiënten op één
moment in de tijd een biopsie verricht. Bij de overige 16
werden op twee of meer momenten een biopt genomen.
Potentieel zijn er patiënten aan deze groep toegewezen die
een fout-negatieve uitslag hadden van de biopsie. Dit risico
is aanzienlijk gereduceerd doordat meer dan de helft meer
dan één keer biopten heeft laten afnemen. Bovendien kun-
nen ook diegenen met negatieve biopten en een afwijkende
ademtest een nog niet aangetoonde prostaattumor hebben.
Omdat dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat, be-
stond onze studiepopulatie uit een selecte groep patiënten.
Als de AeonoseTM voor prostaatkanker getraind is, kan pros-
taatkanker worden onderscheiden van andere maligniteiten
of infecties. Dit zal er ook toe leiden dat de techniek minder
gevoelig is voor storingen.

Het primaire doel van deze pilotstudie bestond uit het
antwoord geven op de vraag of de Aeonose™ onderscheid
kan maken tussen het gezonde individu en de patiënt met
prostaatkanker. Omdat een uroloog met name is geïnte-
resseerd in het vinden van significante prostaatkanker, is
het interessant om in een vervolgstudie het onderscheidend
vermogen van de Aeonose™ voor niet-significante en sig-
nificante prostaatkanker na te gaan (Gleason 7).

Conclusie

Het resultaat van deze prospective proof of concept study
toont aan dat het, op basis van analyse van uitademingslucht
middels een elektronische neus (AeonoseTM), onderscheid
gemaakt kan worden tussen patiënten met prostaatkanker
en controles.
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