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Juridisk information 

 
Denna kompletta guide ska beskriva hur man kan analysera utandningsluften och kunna genomföra en icke-

invasiv diagnostik i tidigt stadie. Denna guide beskriver också skillnader på teknologier och andra 

tradionella analyser som flytande biopsi. 

 

Informationen i denna guide är för att ge dig som läsare en överskådlig uppfattning om hur utandningsluft 

kan analyseras. Målet är att läsaren läser igenom samtlig dokumentation och syftet är att få en ökad 

förståelse och insikt om hur b.la. metaboliska förändringar kan kopplas till olika sjukdomar. 

 

Juridisk information på engelska: 

 

Labio Medical AB, med org. nr. (556254–8502)  

 

In English 

Labio Medical AB shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. The 

information in this document is provided “as it is” without warranty of any kind and is subject to change 

without notice. Should you find any errors, we would appreciate if you notified us. 
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Diagnostik av utandningsluften 

En icke-invasiv lösning 

 

Målbilden 

Att implementera en analysmetod som revolutionerar hur sjukdomar diagnosticeras, följs upp och 

behandlas genom en icke-invasiv lösning som reducerar vårdkostnader och dödsfall. 

Visionen 

Att bli en ledande aktör, samarbetspartner inom diagnostik och precisionsmedicin. Genom Labio 

Medical skapas nya möjligheter att i tidigt skede kunna detektera och analysera s.k. flyktiga 

organiska föreningar (VOC). Dessa kan vara biomarkörer för vissa sjukdomar som kan påträffas i 

utandningsluften och därmed finns potentialen att revolutionera en redan trängd sjukvård genom 

bättre och mer precis diagnosticering. 

Labio Medical deltar aktivt med projekt och försöker tillsammans med samarbetspartners utveckla 

och testa nya metoder för att hitta olika sjukdomar genom biokemisk analys där målet är att Labio 

Medical kan erbjuda produkter och tjänster till akademiska, kliniska och farmakologiska 

samarbetspartners som vill använda lösningarna för att hitta flertalet biomarkörer. 

Figur 1. Instrumentationen kan kopplas ihop med olika former av detektorer, exempelvis en spirometer för 
utandningsluft. Labio Medicals målbild är att utveckla masken och skaffa nya IP kopplat till spirometern. 
Detta kan ske med samarbetspartners vad gäller utveckling, distribution och försäljning av olika typer av 
testpaket, kemiska analyser med mera. 
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Bakgrund 

 
Varje människas andedräkt, eller utandningsluft innehåller mer än bara luft. Luften innehåller över 

1,000 olika flyktiga organiska föreningar (VOCs), och även mindre mikroskopiska aerosoler som 

kommer från lung-och luftvägarna. Dessa två är rika på kroppens biologiska information eftersom de 

påverkas av den metaboliska processen som sker i kroppen. 

 

Att kunna med precision insamla och analysera dessa VOCs i ett tidigt skede och fastställa diagnos 

är möjligt. I jämförelse med andra metodiker är det möjligt att analysera utandningsluften och få en 

realbild över cellerna, vävnaderna och mikrobiota (tarmkanalens bakterieflora). Med säkerhet kan 

alltså detta avslöja en patients hälsa i realtid.  

 

Metaboliter relaterar till aktuella symptom på sjukdom. DNA ger ett enkelt avtryck på symptom på 

sjukdom, medan metaboliterna ger information om det rådande stadiet av celler och vävnad. 

Förändrad ämnesomsättning påverkar och har direkt inverkan på olika stadier i en sjukdom och 

uppstår vid olika nivåer av genomiska, transkriptomiska och proteomiska förändringar. 

 

 

Flyktiga organiska föreningar (VOCs) 

- Omgivningen (exogena) 

- Metaboliska förändringar (endogena) 

Aerosoler 

- Läkemedel/Preparat 

- DNA/RNA 

- Virus 

- Proteiner 

- Icke-volatila metaboliter 

Några faktorer som påverkar mängden VOCs 

 

 
KÖN 

BMI 

LÄKEMEDEL 

LIVSSTIL 

KOST 

FYSISK AKTIVITET 

ÅLDER 

RÖKNING 

TID PÅ DYGNET 

Figur 2. Beskrivande illustration hur utandningsluften innehåller flera flytkiga organiska föreningar (VOCs) 
och aerosoler. Dessa ger biologisk information och kan användas för att se metaboliska förändringar. 

Figur 3. Beskrivande illustration om hur några exemplen på faktorer påverkar den biologiska informationen 
och mängden av biologisk information som kan ses i utandningsluften (50). 
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 PÅVERKAN PÅ HÄLSAN ÖVER TID 

1.  Introduktion 

 
I detta kapitel introducerar vi vad diagnostik av utandningsluften är 
och innebörden av VOCs. En beskrivning om hur diagnostiken kan 
tillämpas i kliniskt omfång kommer också beskrivas och hur olika 
sjukdomar som astma, cancer, leversjukdom och andra sjukdomar 
kan diagnosticeras. 
 
Det kommer också göras en kortare beskrivning av komplexiteten 

kring diagnostiken men också vilka fördelar som överväger 

användningen av metodiken beroende på olika analysteknologier.  

 

Genom att beskriva detta kommer läsaren få en uppfattning hur 

biomarkörer som hittas i utandningsluften kan användas i större 

kliniska användningar i en patientnära miljö med hjälp av olika 

teknologiska plattformar. 

 

 

BAKGRUND TILL 

SJUKDOM 
PÅVERKAN FRÅN EXTERNA 

FAKTORER 

AVGASER 

RÖKNING 

HUSHÅLL 

ARBETSMILJÖ 

HJÄRTSJUKDOM 

CANCER 

LUNGSJUKDOM 

ASTMA 

12.6  
MILJONER 
Dödsfall per år pga. exponering för farliga kemikalier och dålig arbetsmiljö. 25% 

av de totala dödsfallen globalt beror på för farlig exponering.  

25% 
DÖDSFALL GOBALT 

 

Figur 4. Beskrivande illustration av data från WHO om hur omgivningen kan påverka metaboliska 
förändringar och som kan leda till flera sjukdomsfall (51). 
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Information i luft och omgivning 

Biomarkörer kan studeras genom de VOCs som återfinns i vår atmosfär och omgivning eller bland 

aerosoler som finns i vår utandningsluft. Forskning har hittills varit fokuserat på att hitta olika 

typer av dessa och därmed kunna göra molekylära analyser av dessa VOCs man hittat. VOCs är 

mindre molekyler som uppstår inuti kroppen och reflekterar den metaboliska, och biokemiska 

aktiviteten men också utifrån omgivningens effekter. VOCs har tidigare blivit identifierade med 

olika typer av spektrometri, b.la. massspektrometri.  

Nu kan kvantitativa och kvalitativa analyser nu göras med hjälp av UV spektrometri som radikalt 

förändrar och revolutioner detektionsgränserna. Tack vare detta kan metodiken vara tillgänglig 

och anpassningsbar till en bredare patientkohort och för mer klinisk användning. 

Aerosoler är till skillnad från VOCs, större partiklar som inkluderar icke-volatila metaboliter, 

proteiner, virus och nukleotider. Att hitta dessa genom utandningsluften är också en möjlighet 

beroende på vilken typ av biomarkör man tenderar att leta efter. Andra möjliga metodiker kan 

exempelvis annars vara, antikroppstest, PCR eller DNA analys. 

 

Patientnära diagnostik 

Det är idag viktigt att en patients välmående tas om hand i en klinisk miljö där patientens tyckande 

är av vikt för vilken typ av screening som genomförs. Man vill reducera den smärta och generella 

negativa påverkan för långa, smärtsamma och kostsamma procedurer som krävs för att kunna 

fastställa diagnos i ett så tidigt skede som möjligt. Att analysera utandningsluften genom 

utandningsprover kan genomföras icke-invasivt, dvs. att ingenting sker invasivt med nålstick eller 

andra biopsimetoder. Det är då alltså smärtfritt och minimerar de risker som andra invasiva 

metoder för en patient annars kan åsamka. Det blir också en möjlighet att sänka vårdkostnaderna. 

Diagnostiken kan med rätt insamlingsmetodik ske utanför en patientnära miljö (om så vill), dvs. på 

distans då fler kan diagnosticeras med högre frekvens och därmed också leda till en bättre 

patientvård i en region med höga vårdköer och belastningar på sjukvården. Men då kräver de att 

utandningsprover görs möjliga genom att först implementera metoden i primärvården. 
 

 

 
  

Varför ska vi tänka på andedräkten? 

- VOCs är insamlat från hela kroppens blodcirkulation 

- Provsvar via andedräkten är icke-invasivt och smärtfritt 

- Biomarkörer i andedräkten kan påvisa flera svåra sjukdomar 

- Metaboliter påvisar real hälsa och sjukdomsaktivitet 

 

Läs mer på 

www.labio.se 
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Kunskap sedan Hippokrates 

Sedan antiken har man kunnat påvisa ett samband mellan dålig andedräkt och sjukdomar. Dåvarande 

doktorer fastställde diagnos genom att känna av en persons andedräkt. Hippokrates beskrev fetor oris och 

fetor hepaticus om andedräkt och sjukdomsfall, (mer om Hippokrates och leversjukdomar på sidan 32). 

Nu på senare tid har denna lära blivit mer populär och blivit massmedialt uppmärksammad. Ett tydligt 

exempel om sambandet mellan patienter som har en viss ”fruktig” lukt i andedräkten är de patienter med 

diabetes ketoacidos. Detta beror på att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin och detta 

resulterar därmed i brist på glukos i cellerna som påverkar cellerna att metabolisera fett i stället. Detta 

ökar produktionen av ketoner, som aceton som därmed påverkar lukten av andedräkten (resultatet av 

metaboliska förändringar). Mer om diabetes kan du läsa på sidan 34. 

 

Biomarkörers relation till sjukdom 

Genom att identifiera och analysera de biomarkörer som finns i utandningsluften kan en mer säker och 

icke-invasiv diagnostik genomföras. Att kunna analysera sjukdomar via utandningsluften har på senare tid 

forskats mer på och kemisten Linus Pauling har vunnit ett Nobelpris om de resultat om VOCs i 

utandningsluften han studerat och beskrivit. (1,2) Tidigt skedde också upptäckten av att man kunde 

identifiera mindre kedjor av kolväten som ett resultat av lipidperoxidation. Detta kan ge möjliga 

biomarkörer för b.la. oxidativ stress. Man kunde också relatera till isopren som ökar under fysisk aktivitet 

och som upptäckts i mevalonatvägen (återfinns i eukaryoter, archae, och vissa bakterier). 
 

 

 

 
 

VOCs I UTANDNINGSLUFTEN 

ENDOGENA EXOGENA 

OMGIVNING 

LÄKEMEDEL 

MIKRIOBIOTAN 

VOCs & AEROSOLER 

OMGIVNING & LIVSSTIL 

Externa faktorer som kost, fysisk 

aktivitet, medicinering, mikrobiota och 

generell påverkan från omgivning 

påverkar metaboliska förändringar. 

ANALYS AV HELA KROPPEN 

VOCs transporteras genom hela 

kroppen under (1 minut) och dessa 

kemiska föreningar kan ses i 

utandningsluften. 

GENETIK 

Genetiken påverkar hälsan och kan vara 

av betydelse för att förutse en sjukdom 

men ger inte nödvändigtvis en realbild 

över sjukdomen och dess utveckling. 

GENOMIK 

Figur 5. Ännu mer detaljerad beskrivning hur omgivning och livsstil kan påverka metaboliska förändringar. 
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Dagens patientnära diagnostik 

Idag testar man patienter för sjukdomsfall via blodprov och urinprov. Dessa metoder har begränsningar 

genom att resultatet från analys av blodprov och urinprov föreligger först relativ lång tid efter det att 

proverna togs och ännu längre tid efter den specifika händelse inträffade som föranledde 

provtagningen. Dessa provtagningsmetoder avslöjar heller inte momentana symptom utan enbart mer 

permanenta. GC-UV tekniken har inte nu nämnda begränsningar och kan dessutom användas för långt 

fler potentiella diagnoser. Att genomföra diagnostik via utandningsprov leder således till snabbare 

diagnos innan symptom föreligger och är en bidragande faktor till reducering av vårdrelaterade 

kostnader och minskade dödsfall av för sen diagnos av nuvarande traditionella metoder. 

 

Att kunna mäta förändringar 

Det är tydligt att ämnesomsättningen i cancerceller skiljer sig från friska celler. Metaboliska 
förändringar kan vara detekterbara förändringar som leder till cancer, något som blir mer uttalande när 
sjukdomen utvecklas. 

Förändringarna hos cellerna blir mer påtagligt i de utandande VOCs som följer av immunsystemets 
svar. Den nyutvecklade GC-UV tekniken möjliggör analys av gaser av fler än 100,000 olika substanser. 
För att öka analyskänsligheten nyttjas olika och ämnesspecifika uppsamlingsmetodiker vilket medför 
att känsligheten ökar med 100–1000 ggr. Att kunna analysera och fastställa innehållet i gas, luft och 
vätska har numera stor betydelse. 

Det finns ett stort behov idag för att på kort tid kunna ta ett utandningsprov i patientnära miljö genom 
att kunna föra snabb diagnostik (point-of-care). 
 

Att analysen blir en del av den patientnära diagnostiken 

 

Figur 6. Schematisk bild av antal publikationer som studerat sambandet mellan VOCs i utandningsluften och sjukdomar (49). 

 

 

 
  

Hyphenated techniques
Medicinskt 

behov
Icke-invasiv 
diagnostik

Analys av gaser
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Nutid 
 

Varför denna icke-invasiv diagnostik har fått massmedial uppmärksamhet beror på den utvecklingen som 

skett i form av den tekniska instrumentation som används för att kunna genomföra analysen. Tekniker som 

kan användas är gaskromatografi massspektrometri (GC-MS), gassensorer (éNoses´), proton-överföring-

reaktion (PTR-MS), jonflödesrör (SIFT-MS). De teknologiska plattformarnas utveckling bidrar till en drivande 

faktor för ökade forskningsstudier och kommersialisering. Det finns idag dock ingen teknik och 

insamlingsmetodik som är så pass högkvalitativ att den kan genomföra analyser utanför laboratorium, i en 

patientnära miljö för detektionen av flera sjukdomar med samma bakomliggande teknik och 

insamlingsmetodik, sen har vi Labios GC-UV teknologi som bygger på gaskromatografi UV-spektrometri. 

Mer om den teknologiska plattformen beskrivs på sidan 41 och hur den teknologiska plattformen är 

grunden för att skapa förbättrade analysprover och tillämpa en insamlingsmetodik som gör att det går att 

tillämpa denna analysmetod. Nedan illustreras olika områden på var forskningen om allvarliga sjukdomar 

generellt inriktar sig på. 

 

 

 

Gener mRNA Protein Metaboliter 

Genomik Transkriptomik Proteomik Metabolomik 

Figur 7. Metaboliter ger mer biologisk information om sjukdomsutveckling och sjukdomens aktivitet, till 
skillnad från andra metoder som enbart ger ett avtryck, inte ett fingeravtryck på sjukdomen. 
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Godkända analyser i klinisk användning 

Nedan finns de utandningsprover som blivit godkända i kliniska studier som biomarkörer för vissa sjukdomar. 

Men det behövs mer än enbart kliniska studier för att nå ut till kommersialisering. Mer kommer att beskrivas 

om bristen på standardiserad utrustning och de brister analysmetoder har som inte gjort att 

analysmetoderna blivit implementerade. Mellan åren 1997 fram till 2020 har över 700 kliniska prövningar (3) 

gjorts av, analys av utandningsluften. Ökade studier och prövningar har kunnat genomföras pga. den 

vetenskapliga dokumentation och framgångar forskningen bidragit med. Data är inhämtat från 

clinicaltrials.gov. Dessa publikationer omfattar hur diagnostik av utandningsluften kan tillämpas och flertalet 

av dessa har givit information om uppföljning och resultat. Vissa kategoriserades efter sjukdom och andra 

efter läkemedelsutveckling.  

Test Typ av VOC 

Kapnografi CO2 

13C-urea utandningstest (H. pylori infection) 13CO2 

Test för neonatal jaundice CO 

Astma NO 

Överväxt av bakterier I tunntarmen H2, CH 

Utandningstest för heart transplant rejection Alkanes 

13C-octanoic acid gastric emptying utandningstest (GEBT)  13CO2 

Test mot rökning CO 

Alkohol/Rattfylla EtOH 
Tabell 1. Godkända analyser för klinisk användning (48). 

Sjukdomar i kategori och dess studier 

Ny statistik från https://clinicaltrials.gov/ har beräknat hur många av de totala studier som genomförts inom 

respektive sjukdom. Statistiken avslöjar bristen på studier inom b.la. cancer och övriga sjukdomar som 

diabetes. Detta beror dock på bristen av den analytiska instrumentation som de facto gör studierna möjliga 

att genomföra. Olika studier har haft olika typer av analysinstrument, vissa för helt nya pilotstudier och andra 

valideringsstudier. Vissa förenklade instrument har lyckats bli kommersialiserade men saknar den 

högkvalitativa teknologin som gör den teknologiska plattformen intressant att kunna användas för detektion 

av flera sjukdomar. Flera faktorer beskrivs även på sidan 44 som påverkar utformningen av studierna och de 

olika mål som kan avgöra en kommersialisering.  

 

 

 

 
  

Övriga 11,76%

Hjärt-och kärl 1,84%

Exponering 4,25%

Terapi/läkemedel 
14,73%

Infektionssjukdomar 
2,26%

Mental hälsa 4,25%Respiratoriska 
12,89%

Metaboliska 12,89%

Metoder & 
utveckling 4,96%

Neurologiska 2,26%

Gastrointestinala 
20,93%

SJUKDOMAR I KATEGORI SOM DET FORSKATS OM 
GENOM ATT ANALYSERA UTANDNINGSLUFTEN

Figur 8. Över 700 hittills publicerade vetenskapliga artiklar om VOCs i utandningsluften och användningen av biokemisk 
analys tillsammans som en teknologisk plattform för att kunna genomföra utandningsprover. Data inhämtad från 
https://clinicaltrials.gov/. 
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Biomarkörer och aerosoler 

Droppar som vi människor andas ut, är s.k. aerosoler. Dessa aerosoler är ofta inte större än (<5 mikron). Dessa 

aerosoler kan innehålla icke-volatila metaboliter, proteiner, nukleotider, och virus. Mer information om 

infektionssjukdomar på sidan 33. 

I och med att dessa aerosoler kan innehålla så mycket biologisk information, skapar detta nya möjligheter att 

använda analyserna för flertalet applikationsområden. Det är en stark möjlighet att utifrån den biologiska 

information som kan hämtas, kan exempelvis analys mot doping och mot olika narkotikapreparat kunna 

genomföras. Det är utöver detta en möjlighet att dessutom kunna identifiera en inflammation genom att kunna 

hitta cytokiner och andra molekyler. Det finns också evidens som påpekar utandningsprover genom RNA och 

DNA som kan hitta olika patogener. 

Att hitta dessa aerosoler kan göras kostnadseffektivt och lättillgängligt utan behovet av någon 

specialkompetens för slutanvändarna. Att genomföra dessa analyser kan göras icke-invasivt och smärtfritt och 

vara ett komplement till PCR-tester och mer avancerad laboratorieutrustning som GC-MS och andra 

teknologiska plattformar som GC-UV. I de mindre luftvägarna i djupet av lungorna stängs luftvägarna mot slutet 

av utandningen, medan vid inandning öppnas luftvägarna och skapar aerosoler. 

Varför är detta intressant? 

Aerosoler bildas i luftvägarna genom den process som kallas (bronchiole fluid film burst). De formar sig alltså när 

gas bildas i samband med där lunginfektioner bildas. Luftvägarna innehåller gedigen information om vätskorna 

om de kemiska ämnen som finns aktiva och i och med en utandning kan dessa vätskor bilda mönster i de 

mindre luftvägarna. Idag kan man genom att använda sig av vätskekromatografi masspektrometri (LC-MS) b.la. 

kunna identifiera dessa aerosoler och flera applikationsområden kan vara av intresse att upptäcka. 
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2.  Analys av hela kroppen genom metabolomik 

 

Vad är VOCs? 

De så kallade flyktiga organiska föreningarna, s.k. VOCs är gasmolekyler som har ett högt ångtryck i 

normal rumstemperatur. VOCs skapas av metaboliska förändringar inuti kroppen och produktionen 

beror till stor del av ämnesomsättningen, där olika sjukdomar kan påverka metaboliska förändringar. 

Det går alltså att särskilja en persons hälsa utifrån förändrade volymer av VOCs som är representerade i 

utandningsluften. 

Dessa VOCs kan vara representerade i urin, avföring och saliv men till skillnad från dessa genomiska 

analyser kan en mer relevant avläsning och kontroll av en persons förändrade värden göras genom att 

se de olika koncentrationerna med högre känslighet kopplade till de processer som sker i cellerna, 

vävnaderna och mikrobiomet. 

Diagnostik av utandningsluften har flera fördelar än genomik, transkriptomik och proteomik då 

man kan analysera metaboliterna. Dessa ger en real nulägesbild över sjukdomsaktiviteten och de 

metaboliska förändringarna i kroppen. VOCs i utandningsluften kan produceras biokemiskt av de 

celler och vävnader som finns i kroppen (endogena) eller uppstå av omgivningen (exogena). 

 

Att kunna insamla information om hälsa och välmående kan göras mer effektivt och med högre 

känslighet än genom b.la. blodprov om man kan analysera utandningsluften över tid (runt 10 

minuter). Det blir då en möjlighet att insamla och detektera dessa biomarkörer som finns i hela 

kroppen.  

 

Traditionella alternativ för diagnostik är via blod- och urinprov. Din utandningsluft innehåller flera 

olika kemiska föreningar och genom att diagnosticera den utandade luften, går det att se 

förändrade värden hos en patient. Detta eftersom lättflyktiga organiska föreningar (VOC) är 

biomarkörer som kan ses i utandningsluften och detta beror på den metaboliska processen, som 

sker i kroppen. 

 
Det finns endogena VOCs som kommer inifrån kroppen, medan det finns exogena VOCs som 
kommer från externa källor som, läkemedel, kost och från miljöexponering. Förändringar hos 
dessa endogena VOCs kan vara karakteristiska för specifika sjukdomar. Det finns idag ett stort 
behov för att på kort tid, ge precis diagnostik i ett tidigt stadie. Att kunna ta ett utandningsprov i 
patientnära miljö är således lösningen och bidrar till snabbare diagnostik och bättre uppföljning 
(point-of-care). 
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Instrumentationen kan kopplas ihop med olika former av detektorer, exempelvis en spirometer för 
utandningsluft. Labio Medicals målbild är att utveckla masken och skaffa nya IP kopplat till spirometern. 
Detta kan ske genom samarbetspartners vad gäller utveckling, distribution och försäljning av olika typer av 
testpaket, kemiska analyser med mera. 

Livsstil har direkt påverkan på hälsan 

Påverkan på graden av VOCs som är representativa i utandningsluften beror till stor del av den 

diet och kost som är del av vardagen. Rökning påverkar mängden av acetonitril och är en kemisk 

signatur som inte kan bli producerad endogent. Vilken kost en person förtär har en direkt inverkan 

på den mängd kolhydrater och fett som påverkar metabolismen och därmed mängden VOCs. 

Förändrade nivåer förändrar produktionen av isopren och aceton som i sin tur påverkar 

kolestrolsyntesen, proteinmetabolismen och som resulterar i ökad produktion av ammoniak och 

kväveoxid. 

De metaboliska processerna har också direkt påverkan på kroppens mikrobiota och ökar mängden 

VOCs. Detta kan kopplas till bakteriell fermentering av komplexa proteiner och kolhydrater i 

tarmkanalen som genererar gaser som väte, vätesulfid, metan och ammoniak. Dessa VOCs kan 

vara patogena mikroorganismer som C. difficile eller M. tuberkulos vilket kan vara värdefull 

information vid diagnostik av dessa infektioner.   

Läkemedelsmetaboliter 

Att analysera utandningsluften genom utandningsprover kan vara användbart vid vissa typer av 

läkemedel som Propofol under en behandling och/eller efter en behandling. Vissa flyktiga ämnen 

kan ge en uppfattning om farmakokinetik som farmakodynamik och metodiken kan också 

användas för att kontrollera och analysera missbruk av narkotikapreparat eller upptäckten av 

sådana vilket gör det användarbart av blåljuspersonal att använda denna typ av analys och få ett 

juridiskt bindande resultat ute i fält. Idag finns ingen sådan möjlighet, förutom ett alkoholtest. 
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Påverkan från omgivning 

 
Även om dessa VOCs produceras inuti kroppen, är alltid exogena VOCs närvarande i utandningsluften på 

grund av omgivningen, livsstil, diet, mikrobiotan och på grund av detta och dess påverkan på sjukdomar är 

exogena VOCs viktiga för att kunna fastställa diagnos och koppla det till forskningen. Den amerikanska 

Försvarsmakten har gjort tester av personal som blivit exponerade av flygplansbränsle genom att analysera 

utandningsluften (4,5). Här kunde man se ett samband mellan alifatiska och aromatiska kolväten som 

biomarkörer för att påvisa korrelation och grad av exponering.  

Faktorer i vår omgivning och exponering mot dessa påverkar en människas välmående och hälsa kortsiktigt 

och långsiktigt. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att dödsfall kopplade till arbetsmiljöhälsa och 

den exponering som man utsätts för är bland toppen av de riskfaktorer för att utveckla svåra sjukdomar 

som cancer b.la. (6). 

Det bedrivs idag forskning utifrån exponeringen och detta görs utifrån ett långsiktigt perspektiv för att 

förstå påverkan över tid, dvs. under en livstid. Att kunna få adekvat information är därför svårt och den 

biologiska informationen kan inte ge resultat om man analyserar data över tid. Däremot, om 

analysmetoden kan detektera biomarkörer i utandningsluften och mäta dessa förändringar och det kan 

implementeras, kan detta ge tidiga indikationer om farlig exponering genom ökade chanser att se de 

flyktiga organiska föreningarna i väldigt låga koncentrationer. Först då kan man vidta förbättrade åtgärder 

som minimerar riskerna för utveckling av sjukdomar och som då reducerar riskerna för arbetsrelaterade 

och/eller dödsfall som påverkats av exponering från omgivningen. 
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Ett tydligt exempel som förklarar ett sådant samband är hur rökning som extern faktor påverkar 

och utvecklar lungcancer. GC-UV tekniken har genom studier undersökt rökning (7). Ett annat 

tydligt exempel är hur asbest, dvs. mineraler från naturen kan leda till cancer (mesoteliom). Det är 

framför allt personer inom byggbranschen som riskerar att bli exponerade för asbest. 

Att implementera analysen minimerar riskerna för att behöva göra estimat på de risker som finns 

på olika arbetsplatser. Riskerna minimeras om det finns lättillgänglig utrustning. Att analysera blod 

ger en direkt mätning om den kemiska signaturen i kroppen. Dock är det en icke-invasiv metod 

som förenklar analysen och av expomics, dvs. (Environmental Exposure), där det behövs insamling 

från personer som inte är sjuka eftersom man vill mäta utvecklingen över tid.  

Att använda en invasiv metod för att kontrollera och mäta utvecklingen över tid försvårar arbetet 

och den frivilligheten hos friska människor finns idag inte. Att genomföra en sådan studie över 

lång tid på friska människor, så behöves en annan analysmetod som är bekväm att delta i och 

utföra. 

Att analysera utandningsluften är därför enkelt att utöva och enkelt att integrera med andra 

metoder och eftersom metoden är icke-invasiv ökar det chanserna att analysera en bredare 

målgrupp.  

Det blir också en möjlighet att kunna analysera hälsotillstånd genom att identifiera biomarkörer 

kopplade till arbetsmiljön genom att studera kemiska signaturer som bensen, toluen, etylbensen 

och xylener, som brukar förklaras för BTEX. Att analysera dessa genom parts per million (ppm) 

eller billion (ppb) kan göras möjligt genom GC-UV teknik. Att studera BTEX är ofta av intresse i 

studier för att se hur kroppens metabolomik förändras genom exponering av dessa ofta 

förekommande substanser på arbetsplatser. Det är därför ett stort intresse att analysera och mäta 

dessa substanser (8). 

 

 

 

Malignt mesoteliom 

 
Malignt mesoteliom är en aggressiv cancersjukdom som dock står för mindre än 1% av samtliga fastställda 

cancerdiagnoser världen över. 2018 rapporterades 30,000 nya sjukdomsfall. De individer som arbetar aktivt 

inom branscher där exponeringen mot asbest är hög, exempelvis inom bygg och rivning har större risk att 

drabbas av malignt mesoteliom. Potential finns därför att kunna implementera utandningsprover för att 

förhindra eller förbättra tidig upptäckt av malignt mesoteliom genom att kunna erbjuda regelbundna 

utandningsprover.  

 

Att kunna erbjuda analyser utanför sjukhus och laboratorium skapar bättre förutsättningar att reducera 

sjukdomar och dödsfall. Möjligheterna att kunna använda en analysmetod utanför sjukhus och nära en 

provtagningsplats gör att man kan övervaka exponeringar och effekterna på individer och grupperingar. 

Frekvensen av antal tänkbara analyser som kan genomföras för att kunna mäta en sådan exponering görs 

mer flexibelt än flytande biopsier.  

 

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  
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3.  Metabolomik vs. Genomik 

 
Diagnostik av utandningsluften har flera fördelar än genomik. Gener 

ger ett avtryck på biologiska funktioner i kroppen. Forskning har än 

inte kunnat påvisa hur genetiken påverkar sjukdomar och dessutom 

inte heller hur man ska kunna behandla sjukdomar.  

 

Det har sedan en lång tid tillbaka bedrivits forskning världen över 

(GWAS) för att kunna identifiera genuppsättningen och sambandet 

till flertalet olika sjukdomar. GWAS (9) har misslyckats med att hitta 

bra evidens mellan sambanden med gener och sjukdomar. Det är 

bara 10% av varianterna som har en direkt koppling till sjukdomar 

och detta grundar sig i olika uppsättningar av DNA.  

 

Det har påvisats att enbart 5% av mutationer leder till cancer och 

detta beror till högsta grad av problem vid DNA replikering. Det finns 

alltså för mycket felmarginaler för att kunna förlita sig på genomik. 

Det har dock konstaterats att enbart en mutation sällan leder till mer 

utvecklade sjukdomsfall, utan mutationer behöver ske i större 

utsträckning för att påverka och intensifiera sjukdomar.  

 

Genomiken kan ge adekvat information men inte i den utsträckning 

att den ger information om sjukdomsaktiviteten i realtid. Att enbart 

dra kopplingen mellan genomik och insjuknande kan inte göras 

eftersom sjukdomsfallen beror på flera omständigheter där flera 

epigenetiska och genetiska attribut interagerar med faktorer som val 

av kost och diet, livsstil, miljö och en mikriobiom där alla dessa 

faktorer kombineras och producerar olika mängd fenotyper som 

reflekteras av metabolomen. 

 

Att analysera utandningsluften ger ett fingeravtryck i stället för ett 

avtryck, dvs. analys med högre känslighet. 

Utandningsluften ger bättre förutsättningar än blodprov 

eftersom biomarkörer identifieras från hela blodsystemet. 

Därav uttrycket ”whole blood sampling”. 
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Diagnostik och precisionsmedicin 

En organisms metabolism är den biokemiska process som bidrar till ett fungerande liv. Metabolisk 

aktivitet producerar en mängd mindre molekyler som betecknas som ”metaboliter”. Dessa är av 

vikt för att livet ska kunna fungera. Den biokemiska sammansättningen kallas för metabolom. 

Cellernas processer av inre och yttre påverkan resulterar i metaboliska förändringar. Genom att 

analysera metaboliterna ges en ökad chans att hitta biomarkörer. Genom förmågan att kunna 

analysera dessa kan man få information om en persons hälsa i ett tidigare skede då dessa 

reflekterar och förstorar förändringar bättre än genomiska, transkriptomiska och proteomeiska 

analyser. I tidigt utvecklingsstadiet av en sjukdom sker metaboliska förändringar. 

VOCs i hela blodet 

Traditionella alternativ för att genomföra analys och diagnostik har inte möjligheten att insamla 

samtliga VOCs som det är genom utandningsluften. Detta då man insamlar alla biomarkörer i ett 

utandningsprov och det är då större chans att hitta flera sjukdomar, och inte enbart de sjukdomar 

som är förknippade med lungorna. Varför är det så? 

Ett utandat andetag, dvs. utandningsluften innehåller ett brett spektrum av VOCs som kommer 

från blodsystemet. Under 1 minut transporter sig blodet runt genom hela kroppen och därefter 

når alveolerna i lungorna där dessa VOCs passerar effektivt från blodsystemet till alveolarluften 

och som därefter andas ut. Att kunna insamla och mäta en persons utandningsluft över tid, dvs. 

några minuter gör att man med säkerhet och hög känslighet kan få biologisk information på ett 

icke-invasivt sätt. Varför analysen måste göras över tid beror på att annars kommer dessa VOCs, 

som fungerar som biomarkörer vara i låga koncentrationer. Genom att göra analysen över tid, 

genom en kvalitativ undersökning på (<10min) kan man fastslå med säkerhet även de låga 

koncentrationerna av VOCs och ta med dessa i diagnosticeringen utan att fastställa dessa som 

data med felmarginal. Genom att kunna analysera även de låga koncentrationerna görs analysen 

kvalitativ. 
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Skillnader mot flytande biopsi 

Idag insamlar och analyseras blod för att kunna identifiera sjukdomar som cancer. Tekniken går ut 

på att insamla de celler som är angripna av tumörer och DNA/RNA i blodet. Denna teknik har haft 

mindre positiva framgångar där nackdelarna är; 

1. Tumörer DNA/RNA (ctDNA/RNA) är bara presenterade på lägre nivåer, och detta i ett 

tidigt utvecklingsstadium för en sjukdom. (Blir alltså svårare att med metodiken upptäcka 

sjukdomar i ett tidigt skede). 

2. Blod kan vara insamlat i små mängder vilket påverkar vilken precision och känslighet som 

analysen kan resultera i. 

3. Att kunna detektera enstaka mutationer i ctDNA är inte en säker detektion av cancer 

eftersom den flytande biopsin inte kan detektera cancer i ett tidigt stadie. 

Högre känslighet och kvantitativt 

Även om dessa traditionella tekniker idag används, är förhoppningen att kunna implementera 

analys av utandningsluft i primärvården som en effektivare lösning som kan detektera och 

kvantifiera dessa VOCs som ger gedigen biologisk information om förändrade värden i ett tidigare 

skede än via blodprov. Det är dessutom en möjlighet att samla och analysera större mängd 

biologisk information än enbart via blod. 

Förbättrad och effektivare analys 

Blodprov låter bara en del av ditt blod bli analyserat med en viss tidsförskjutning. Det är invasivt 

och smärtsamt. En analys av utandningsluften samlar alla VOCs som precis har passerat hela 

kroppen under 1 minut. Detta kan genomföras på ett icke-invasivt sätt som också är smärtfritt.  

Detta resulterar därför i en ökad känslighet och man kan insamla biologisk information via de 

VOCS som passerat hela kroppen via blodsystemet utan att behöva genomföra flytande biopsi. 

Kontentan är att detta medför förbättrad analytisk förmåga och praktisk tillämpning än flytande 

biopsi. I och med användandet av Labios teknologiska plattform kan känsligheten av analyserna 

öka och bidra till en kostnadseffektiv lösning. Att genomföra analys av flytande biopsi kräver 

planering och är inte speciellt kostnadseffektivt och proverna tar tid att analysera vilket påverkar 

arbetsbelastningen på sjukvården och ökar vårdkostnaderna. 

- Tidig detektion och screening 

- Precisionsmedicin 

- Klinisk diagnosticering 

- Övervakning av sjukdom och uppföljning 
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Att möjliggöra en patientnära diagnostik 
- Innan insjuknande och dödsfall 

 

 

Applikationer 

Precisionsmedicin Tidig screening 

Cancer Astma Diabetes Omgivning Leversjukdom 

Och mer sjukdomar kan diagnosticeras om man fastställer nya biomarkörer. Läs mer på sidan 22 

Genom att analysera utandningsluften på ett smärtfritt sätt som är icke-invasivt kan man få 

en realbild över en persons hälsa och upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede genom att mäta 

olika mängd av flyktiga kemiska föreningar (VOCs) som kan finnas i utandningsluften. 

Att hitta dessa biomarkörer har en lovande framtid där flera applikationsområden i klinisk 

diagnostik och precisionsmedicin kan göras. 

Figur 9. Ett urval av hur en icke-invasiv analysmetod kan användas för att dels kunna genomföra tidig screening och 
diagnostik samtidigt som en icke-invasiv lösning med en högkvalitativ teknologisk plattform kan påverka 
precisionsmedicinering.  
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Resultat och uppföljning över tid 

De alternativ som idag finns är inte integrerade tekniker som gör användningen skalbar eller 

acceptabel att använda kontinuerligt. Procedurer kan vara för kostsamma, komplexa, invasiva och 

där det behövs användas med begränsade resurser och onödiga analyser kan behövas göras som 

en konsekvens av för dålig känslighet som i slutet av dagen drabbar patienten. Material och 

utrustning som gör vävnad och blodbiopsier möjliga idag, är begränsade och det betyder att bara 

dessa resurser för analys kan användas där det redan finns en sedan innan, fastställd diagnos på 

en patient. Detta betyder att de patienter som i tidigt skede utvecklar en sjukdom kan inte få en 

diagnos fastställd eftersom resurser saknas. 

Fördelarna med att analysera utandningsluften gör det möjligt att inhämta biologisk information 

som ge bättre bedömning av en patient, och möjligheter att upptäcka, uppfölja men förhindra 

sjukdomens utveckling. Det är också en möjlighet att kunna övervaka en patients tillstånd efter att 

ha fått behandling av läkemedel då det är en möjlighet att se om läkemedlet ger effekt eller inte.  

Kostnadseffektiva analyser 

Dessa analyser är kostnadseffektiva och dem kan implementeras och bli en del av ett 

standardiserat vårdpaket. Genom att ha utandningsprover i primärvården kan information och 

data om analys och precisionsmedicin om samtliga patienter insamlas och följas upp och ge en 

förbättrad vetenskaplig dokumentation om användningen och tillämpningen av dessa analyser 

och ge en uppfattning om hur den biologiska informationen som ges i utandningen påverkas eller 

förändras. 

Läran om läkemedels omsättning i kroppen 

Den datainformation vi får av VOCs i utandningsluften är information som visar metaboliska 

förändringar och kroppens påverkan på läkemedel och andra kroppsfrämmande ämnen 

(xenbiotika). Analysen kan mäta de förändringar som sker över tid i de utandade VOCs som ett 

resultat av de biologiska förändringar som sker och därmed kan analysen användas för att 

kontrollera bl.a.; 

1) Utvecklingen av läkemedel och dess behandling, 2) Komplikationer av medicinering och 3) 

Farmakokinetik 

Utandningsluften innehåller över 1,000 flyktiga organiska föreningar, som reflekterar den 

metaboliska aktiviteten av celler och vävnader där dessa VOCs fungerar som biomarkörer där 

analyserna kan tillämpas i klinisk miljö med olika användningsområden inom precisionsmedicin 

och tidig diagnostik. Det är därför av intresse att kunna ha en högkvalitativ instrumentation som 

klarar av att analysera fler kemiska klasser än enbart en. 
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Tidig klinisk prövning 

De alternativ som idag finns är inte integrerade tekniker som gör användningen skalbar eller 

acceptabel att använda som en patientnära lösning till sjukvården. Bristen på standardiserad 

insamling och analytiska verktyg som klarar av de krav som ställs är avgörande för 

implementeringen av teknologin.  

Utandning och den metaboliska profilen (metabolom) utvärderas kontinuerligt av kliniska studier 

och applicering i olika kontexter. Att kunna hitta biomarkörer i utandningsluften och tidigt kunna 

detektera olika sjukdomar och i olika utvecklingsskeden gör metoden okonventionell men 

revolutionerande och kan användas som ersättande analysmetod eller komplement till de mer 

traditionella alternativen.  

De upptäckter som genomförts i korrelation med de ökade studier tillåter användningen av 

analysmetoden som ett alternativ i patientvården. Effekten av att kunna använda analysmetoden 

kommer tillåta läkemedel och farmakologiska bolag att upptäcka och använda biomarkörer i ett 

tidigare skede för läkemedelsframtagning och kan bidra att nå ´Time-To-Market´ mycket snabbare 

och få snabbare regulatoriskt godkännande. 

Precisionsmedicin 

Att nå ´Time-To-Market´ är av vikt för läkemedelsframtagning. Att kunna använda analysmetoden 

för att dels kunna analysera fysiskt tillstånd, och till att använda samma analysmetod för att kunna 

utveckla läkemedel bidrar till en hel pipeline.  

Genom metaboliterna kan man få en mycket säker biologisk information av en sjukdom och dess 

utveckling genom sambandet metaboliter har med sjukdomsaktiviteten. Om dessa VOCs 

(biomarkörerna) kan bli identifierade och förutse hur efterbehandlingen kommer att påverka en 

patients välbefinnande kan det leda till utvecklingen av dessa analyser av utandningen som en del 

av sjukvården. Tester kan bidra och påverka behandlingen av astmatiker, dvs. de som är 

mottagliga för behandlingen och de som inte är det (10,11). 

Sammanfattning 

Att analysera utandningsluften innebär många fördelar mot traditionella alternativ där analyser 

inte kan genomföras med hög känslighet, effektivt och lättillgängligt. 

Utandad luft är i obegränsad volym och ger fördelar mot exempelvis flytande biopsi. Framtiden för 

analys av utandningsluft är mycket förhoppningsfull där målet är att finna fler biomarkörer för 

sjukdomar i ett tidigt skede.  

Det handlar om att kunna mäta förändringar och det bästa sättet att inhämta den biologiska 

informationen är att se på de metaboliska förändringar som sker. Möjligheterna att kunna hitta 

den kemiska sammansättningen i utandningsluften görs genom att insamla den utandade luften 

över tid, dvs. (<10 min) för att få en kvalitativ undersökning. Detta möjliggör detektionen av 

biomarkörer i väldigt låga koncentrationer, vilket annars är svårt med andra traditionella biopsier 

som blod och urinprov och framför allt omöjligt i ett tidigt skede. 
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Fördelar med instrumentationen 

Mobilt 
→ Genom att ha ett lättanvänt och mobilt instrument som kan genomföra analysen kan den 

implementeras i en patientnära miljö. Dessa kan vara vårdcentraler, primärvården, akutenheter 

eller på intensivvårdsavdelningar. 

 

Kräver oftast inte specifik kompetens 
→ Användare som genomför analysen ska med enkelhet kunna genomföra analysen till skillnad 

från de sjukhuslaboratorier som annars kräver tekniskt kunnig personal. 

 

Tids- och kostnadseffektivt 
→ Analyserna kan göras utanför sjukhuslaboratorium där syftet är att snabbare kunna upptäcka en 

sjukdom som kan medföra snabbare tid till vård och medicinering.  

 

Uppföljning/Integration 
→ Genom att analysera fås väsentlig ny information där testresultaten kan integreras med 

patientjournaler eller e-hälsa.  

 

Snabbt och kvalitativt 
→ Chanserna att kunna genomföra snabb diagnostik innebär att man kan påvisa sjukdomar i ett 

tidigt stadie och förhindra dess utveckling. Tekniken möjliggör kvalitativa analyser inom 10 

minuter.  

 

Förhoppningen är att analysen kan bidra till säkrare patientprioriteringar och förbättrat 

patientflöde. 

 

Patientnära analyser 
→ Detta innebär att vårdgivare/personal kan utföra diagnostiseringen direkt på plats vid patientens 

sida. 
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Möjliga sjukdomar att kunna diagnosticera 

 
Diagnostik kan göras genom att analysera utandningsluften. Exempel på dessa sjukdomar är de som 

har ett samband till de metaboliska förändringarna.  Nedan är de sjukdomar som är listade i 

litteraturen som kan ha ett samband mellan VOCs och sjukdomar.  

 

- Multipel skleros 

- Parkinsons 

- Huvud & halscancer 

- Astma & kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

- Lungemboli 

- Bröstcancer 

- Pseudomonas-infektion 

- Aspergillos 

- Akut andningsbesvärssyndrom 

- Åderförkalkning 

- Levercancer 

- Levercirros 

- Alkoholhepatit 

- Alkoholfri fettleversjukdom 

- Diabetes 

- Sepsis 

- Inflammatorisk tarmsjukdom 

- Ärftliga metabola sjukdomar 

- Alzheimers 

- Schizofreni 

- Tuberkulos 

- Mesoteliom 

- Lungcancer 

- Interstitiell lungsjukdom 

- Cystisk fibros 

- Allotransplantatavstötning 

- Hjärtsjukdom 

- Magcancer 

- H. pylori-infektion 

- Bukspottkörtelcancer 

- Njursvikt  

- Kolhydratmalabsorption 

- Äggstockscancer 

- Reumatoid artrit 
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Metabolomik 
 

Metabolik är en approach som fokuserar på analys 

(<1.5kDa) molekyler, metaboliter, i deras 

koncentrationsvariation med tiden och i olika system 

som respons på interna eller externa stimuli. 

Traditionell bioanalys fokuserar på en substans eller 

grupp av dessa. Genom metabolomik är ingen specifik 

substans eller grupp i förväg av särskilt intresse.  

 

Metabolomik är ett mått på den biokemiska fenotypen 

vid ett givet tilfälle, en ´-omics´-teknik som beskriver 

snabbare biologiska förändringar än genomik och 

proteomik. Genom att analysera metaboliterna är målet 

att hitta metabolitprofiler som avspeglar olika metabola 

tillstånd. 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

  

4.  Detaljerat om sjukdomar 

 
Populariteten att undersöka VOCs i kliniska studier har markant ökat de senaste åren.  

 

I följande kapitel beskrivs; 

 

• Cancer 

o Lungcancer 

o Kolorektalcancer 

o Magcancer 

o Andra typer av cancer 

• Lungsjukdomar (COPD) 

• Inflammatoriska och smittsamma sjukdomar 

• Leversjukdom 

• Andra sjukdomar 
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KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen gör att du får svårare att andas och 

orkar mindre. KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av 

tobaksrökning. KOL kan likna astma. Det är ibland svårt att skilja KOL från astma varvid nya analysmetoder 

behöver göra det enklare att identifiera sjukdomen. En studie, Global Burden of Disease från 2016 (12) 

visade att 251 miljoner nya fall av KOL rapporterades in, varvid dessa motsvarade 5% av de totala globala 

dödsfallen föregående året 2015 (3,17 miljoner). KOL är den tredje ledande dödsorsaken i världen enligt 

rapporter från 2019 (6). 

 

Att kunna detektera KOL genom analys av utandningsluften skulle reducera antal dödsfall markant. När en 

person andas in passerar luft genom allt mindre luftrör och hamnar sen i lungblåsorna, även kallat för 

alveolerna. Lungorna har flera hundra miljoner lungblåsor som gör att blodet kan ta upp syre från luften du 

andas in. Samtidigt bildas koldioxid och andra gaser som lämnar blodet, dessa gaser försvinner ut ur 

kroppen med luften vid utandning, ett fenomen som kallas för gasväxling. De med KOL har svårare att ha 

ett stabilt flöde av luft genom de mindre luftvägarna. Gasväxlingen slutar när lungorna får sjukliga 

förändringar i både lungblåsorna och de mindre luftvägarna. Med tiden förstörs väggarna i lungblåsorna 

och bildar större hålrum (lungemfysem). Detta resulterar i att lungorna fungerar sämre och skapar andnöd.  

 

 

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

 

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) 

 

Pulmonell arteriell hypertension, även kallat för PAH innebär att blodkärlen i lungorna blir för trånga. PAH 

kan lätt förväxlas med KOL och astma. Blodtrycket i lungorna blir onormalt höga, och detta beror på att 

blodet försöker tränga igenom trängre blodkärl. Eftersom samma volym blod måste bearbeta sig igenom 

kärlen får hjärtat att arbeta hårdare. Alla oavsett ålder kan drabbas av PAH eftersom orsakerna till 

sjukdomen är okänd, men kan uppstå till följd av en annan sjukdom, även kallad associerad eller sekundär 

PAH. Personer med befintliga sjukdomar löper därför större risk.  

 

Liknande symptom på PAH stämmer in på KOL och astma varvid ett spirometritest kan göras för att 

fastställa andningsvolym och syretransport i lungornas kärl. Om patienter kan få rätt diagnos i ett tidigt 

skede kan möjligheterna till behandling göras. Specifika PAH-läkemedel ges till patienter med diagnosen. 

Om en analysmetod som kan mäta effekten av behandlingen används, kan också koncentrationerna av 

VOCs kunna mätas, och bättre samla in data för att förstå mer om sjukdomen och dess behandling 

eftersom sjukdomen idag inte kan behandlas med rätt läkemedel utan specifika läkemedel. PAH kan också 

leda till ökad produktion av ketoner och alkoholer och en ökning av kolesterolsyntes som skulle kunna bidra 

till ökade nivåer av VOCs.  

 

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  
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Astma 

 
Astma är en global sjukdom där upp till 339 miljoner människor världen över har insjuknat i astma 

(10). Det är idag svårt att fastställa diagnos på astmatiker, där ofta långa tider av evaluering och 

uppföljning påverkar vårdkostnaderna. Att fler insjuknar i astma leder till ökade vårdköer och förvärrar 

intensifieringen av sjukdomstillstånd om inte effektiv och snabb behandling kan ges till de som 

insjuknar.  

 

Allergisjukdomar startar ofta med eksem och födoämnesallergier som kan resultera i olika följsamma 

sjukdomar som astma och ytterligare förvärrade allergier. Vid Linköpings Universitet har det redan 

bedrivits forskning som undersöker tarmflorans betydelse för utvecklingen av allergier (13). 

 

Man kan fastställa diagnos av astmatiker genom att mäta kvävemonoxid, dvs. NO värdena i en 

persons utandningsluft (14). Idag är målet att kunna övervaka och kontrollera symptomen på 

astmatiker för att på så sätt reducera riskerna för att sjukdomen utvecklas och intensifieras. Var 

tionde svensk medborgare har diagnosen astma och det har skett en ökning av allergiska sjukdomar 

där andelen 4-åringar mellan 2003 och 2011 fått 50% mer astmadiagnoser.  
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Totalt prognosticeras att astma kommer öka från dagens 339 miljoner till 400 miljoner fram till år 

2025 (15). Barn har ofta stor risk att drabbas av någon form av allergisk sjukdom. Redan år 2005 

uppskattades den totala kostnaden för samhället i Sverige kosta över 7 miljarder kronor per år, och 

där det beräknades år 2014 uppgå till 12 miljarder kronor per år i Sverige (16). 

 

I USA kostar astma totalt 819 miljarder, inkluderande 98 miljoner kronor i doktorsbesök och totalt 18 

miljoner kronor för akutbesök (11). Men implementeras en effektiv analysmetod som kan analysera 

utandningsluften kan analyser genomföras effektivt för att kunna stratifiera patienter och därmed 

kunna ge bättre precisionsmedicin och terapibehandling.  

 

Ett flertal studier har kunnat påvisa hur olika analyser av utandningsluften kan genomföras. De 

primära studierna har enbart fokuserat på att undersöka effekterna av att analysera utandningsluften 

med snabbare diagnostik, men det börjas också uppmärksammas hur analyser också skulle kunna 

övervaka efterbehandling och kontrollera symptomen. 

 

Att kontrollera astmatiker är svårt pga. av de olika fenotyperna och de olika inflammatoriska subtyper 

och endotyper (molekylär mekanism eller respons på behandling) som påverkar hur effektiv en 

behandling av astman funkar. Metabolomik är ett alternativ som övervägs för att kunna hitta 

biomarkörer som kan identifiera rätt typ av behandling av astman. 

 

Patient med luftvägssymtom 

Är symtomen typiska för astma? 

JA 

Detaljerad historisk/undersökning för 

astma 

Stödjer historiken/undersökningen diagnosen 

astma? 

JA 

Utför spirometri/PEF med 

reversibilitetstest 

Stödjer resultaten diagnosen astma? 

Kliniskt brådskande och andra 

diagnoser osannolika 

Empirisk behandling 
med ICS och prn SABA 

 
Granska resultat 

Diagnostisk testning 
inom 1-3 månader 

NEJ 

NEJ 

Repetera vid ett annat tillfälle eller 

arrangera för andra tester 

Bekräftelse på diagnosesn astma? 

JA 

NEJ 

JA 

Behandla för astma Behandla för alternativ diagnos 

Överväg behandlingsalternativ för 

den mest troliga diagnosen, eller 

remittera för ytterligare utredning. 

NEJ 

Ytterligare historik och test för 

alternativa diagnoser 

Bekräftelse på alternativ diagnos? 

JA 

NEJ 

Figur 10. Flödesschema – Diagnostik för astma i klinisk praxis  

”Pocket guide for asthma managment and prevention” av GINA (2019) 
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Svårt att behandla astmatiker 
Astma är svårt att behandla eftersom komplexiteten kring fenotyper är annorlunda och kräver olika 

behandlingar. Att identifiera flera endotyper kan möjliggöra en förbättrad precisionsmedicin och 

förståelsen kring heterogeniteten kopplad till sjukdomen.  

Vissa läkemedel har blivit utvecklade av andra läkemedelsbolag som inriktar sig på att behandla 

inflammatoriska subtyper, men eftersom kostnaden för dessa behandlingar är dyra, har godkännandet 

för dessa för klinisk användning tagit ut på tiden. Exempel på dessa läkemedel är XOLAIR®, CINQAIR®, 

NUCALA®, FASENRA® och DUPIXENT®. Det är svårt att ge en astmatiker rätt behandling eftersom det är 

svårt att identifiera en astmatikers fenotyper och som därmed kan få rätt respons på den behandling 

som är mest lämplig.  

Att i stället identifiera metaboliterna i utandningsluften kan vara avgörande att se de metaboliska 

förändringar som sker pga. av inflammerade luftvägar (17,18,19,20). Forskning har påvisat och 

undersökt hur de flyktiga organiska föreningarna i 20 olika studier insamlats på 1,400 personer där 

studierna påvisat mer evidensbaserat material hur analys av utandningsluften kan användas i kliniska 

prövningar och applikationer för att se ett samband mellan de VOCs i utandningsluften och 

korrelationen med sjukdomen. Genom att analysera de olika kemiska föreningarna kan mer biologisk 

information och grundande evidens ges för bättre ställda diagnoser och stratifiering av patienter 

baserade på metaboliska särskillnader. Att hitta dessa VOCs i utandningsluften är ett bättre 

tillvägagångsätt än att använda sig av exempelvis (FENO) och andra tester som kontrollerar 

lungfunktionen. (21) 

 

Pediatrisk astma 
Det är av intresse att kunna diagnosticera astma utifrån att analysera de VOCs i utandningsluften som är 

förknippade med sjukdomen. Nuvarande tester som genomförs är ofta för komplexa och invasiva som 

inte kan genomföras av yngre barn. Att analysera VOCs kan bli tillämpad exercis för att kunna särskilja 

barn med astma och dem med andnöd (22). 

2017 kunde en granskning identifiera 12 publikationer som undersöker hur VOCs i utandningsluften kan 

detektera astma (23). Tillsammans identifierade dessa 111 potentiella biomarkörer som kan användas 

för diagnosticeringen av astma men där enbart 6 till 28 VOCs var av markant intresse. Osäkerheten kring 

precisionen av de biomarkörer som är av intresse beror på att det finns begränsningar på den data av de 

analytiska instrument som kan identifiera dessa biomarkörer bäst och ge upphov till förbättrad 

datainsamling. Enbart 13 VOCs blev identifierade i flertalet studier och detta kan bero på komplexiteten i 

det statistiska slutresultatet eftersom studierna haft olika mål, insamling och provpopulation (sampel 

population). 

Givande resultat har indikerat att analys av VOCs i utandningsluften reflekterar specifika molekylära 

processer som resulterar i kronisk inflammation i astma. Detta gör dem bra för biomarkörer i 

precisionsmedicin och stratifiering av patienter. Bensen (benzene) är en VOC som kan användas som 

biomarkör för symptom på astma för både barn och vuxna. (20). Hexanal är ocskå en VOC som kan 

användas som biomarkör för att skilja på friska individer från astmatiker eller från patienter med 

lungcancer. 
 

 



 

29 
 

  

Cancer 

 
Att kunna detektera cancer i ett tidigt skede kommer revolutionera den patientnära diagnostiken och 

reducera riskerna för fler dödsfall pga. av för sen detektion och behandling.  

 

Cancer är ett resultat av komplexa faktorer som påverkar olika utvecklingar av cancersjukdomar. 

Cancer kan uppstå av flertalet faktorer som mutationer, livsstil, diet, genetik eller andra faktorer som 

exponering i farliga miljöer. Att detektera cancer och att behandla patienter med cancer är två skilt 

olika saker. Däremot, att se de metaboliska förändringarna som har ett samband till 

cancersjukdomar ökar förståelsen kring celler och ger en mer indikativ realbild över hälsan. Att 

analysera metaboliterna och se förändrade värden av VOCs i utandningsluften är ett mer effektivt sätt 

än genetik och dess sätt att förstå, identifiera och behandla cancer (24). 
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 Att kunna särskilja friska celler från celler som är angripna med cancer kan ses genom att studera 

metabolismen. I ett sådant tidigt skede i en sjukdomsutveckling förändrar sig cancercellernas 

metabolism och detta beror i hög utsträckning om hur mekanismerna för onkogener kan omforma 

metaboliska förändringar för att möta de förändrade näringsbehoven som cancercellerna kräver (25). 

En tydlig beskrivning om hur de metaboliska förändringarna kan leda till cancer beskrivs i den s.k. 

Warburg-effekten. Cancerceller har upp till 200 ggr. högre nivåer av glykolysen än vanliga friska celler. 

Dessa förhöjda nivåer är en påverkande faktor till spridningen och bildningen av nya cancertumörer. 

Warburg-effekten ger en effektiv bild av cancer (26) och påverkar förändrade värden av de VOCs som 

finns representerade i utandningsluften. Den beskriver också hur många celler som växer in vitro.  

 

Förändringar av koncentrationer av VOCs i utandningsluften är alltså av intresse att kunna identifiera. 

Eftersom utvecklingen av cancer har ett direkt samband till de metaboliska förändringarna i kroppen 

så kan analys av utandningsluften detektera dessa förändringar i ett tidigt skede beroende av 

chanserna att se väldigt låga koncentrationer med hög känslighet.  

 

Att kunna identifiera cancer i ett väldigt tidigt skede kan öka chanserna till överlevnad med upp till 

90%, till skillnad mot 10% om man detekterar cancer i ett väldigt sent skede. Att kunna identifiera 

dessa biomarkörer i utandningsluften har på senare tid uppmärksammats så att flertalet studier 

påbörjats för att hitta fler samband till flera olika cancersjukdomar som kolorektalcancer, 

lungcancer, bröstcancer, hals och huvudcancer, levercancer, magcancer, äggstockscancer och 

malignt mesoteliom.  

 

Utandningsprover skulle kunna vara en del av tester i primärvården för att kunna förhindra tidig 

sjukdomsutveckling. Möjligheterna för detta görs genom att kunna detektera mer symptom på cancer 

genom att mäta väldigt låga koncentrationer av biomarkörer i utandningsluften. Detta skulle förhindra 

sjukdomsutveckling och eftersom utandningsprover är icke-invasiva, och kan fånga VOCs från hela 

blodet, s.k.´whole bood sampling´ gör det aktuellt att utandningsprover kan bli effektiva 

analysmetoder för screening av cancer. 

 

För att kunna fastställa diagnos måste man få reda på om cancertumörer är godartade (benigna) eller 

elakartade (maligna). Vet man detta vet man också bättre hur man ska behandla en patient. 

Dessvärre genomförs idag vävnadsbiopsier som kräver kirurgiskt ingrepp vilket är smärtsamt för 

patienter och ökar vårdkostnaderna för sjukvården. Dessa cancertumörer har olika metabolism och 

det är därför av stort intresse att kunna detektera dessa förändringar genom utandningsluften. 

Eftersom dessa biomarkörer har chans att bli identifierade skulle utandningsprover bidra till 

förbättrade chanser att i tidigt skede upptäcka och behandla symptom på sjukdom och följa upp med 

precisionsmedicin. Alla dessa aspekter gör utandningsprover applicerbart inom onkologin. 

 

Magcancer 
 

En av de mer vanliga cancersjukdomarna är magcancer som redan år 2012, hade 456,000 som levde 

med magcancer och upp till 952,000 nya diagnoser rapporterades in globalt samma år (27). Det är 

idag svårt att se symptom på magcancer, eftersom dessa enbart visas när sjukdomen utvecklats och 

intensifierats. Eftersom symptomen väl blir synliga i ett senare skede är det därför svårt för patienter 

att ha en högre chans att överleva sjukdomen. Metoder som används för att detektera magcancer är 

invasiva och kostsamma. Detta begränsar användningen av traditionella analysmetoder på de 

patienter som visar symtom på gastrointestinala symtom och blödningar. 
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  Det måste göras fler studier där man i djupet försöker få fram modeller som ser ett samband mellan 

utandningsluften från luftvägarna och magsäcken för att försöka se hur flyktiga fettsyror är olika i 

volym från friska patienter och de som tidigt har insjuknat i magcancer.  
 

Kolorektalcancer 
 

Den fjärde mest vanliga cancerformen är kolorektalcancer, där det upptäcktes totalt 4702 tumörer 

hos 4576 personer enbart i Sverige år 2016 (28). I USA insjuknade år 2019 145,000 nya patienter med 

kolorektalcancer där 50,000 nya dödsfall rapporterades in samma år. Kolorektalcancer är den andra 

vanligaste cancerformen i USA, där risken att dö inom en femårsperiod är så hög som 33%. 

Diagnosen på kolorektalcancer görs idag där man tror att sjukdom finns (diagnos görs med 

osäkerhet), eftersom samtliga symptom är uppfyllda. De som diagnosticeras i ett tidigt skede, har 

upp till 90% att överleva nästkommande femårsperiod, medan den chansen reduceras till 13,5% om 

cancern blir metastaserad (29). Diagnostik av kolorektalcancer kan genomföras icke-invasivt men har 

väldigt låg känslighet och precision på de tester som genomförs med FOB eller FIT. Många patienter 

vill inte delta i dessa prover eftersom dessa två metoder kräver prover på ens avföring. Användningen 

av dessa är så lågt som 3% i Indien och Kina, och 8% i USA. 

 

Det viktigaste är att kunna förhindra sjukdomar att utvecklas, men det är också av vikt att få 

patienter att känna sig bekväma med att utföra en analys och att denna analys är kostnadseffektiv 

för sjukvården. Det finns minst 15 VOCs som kan användas som biomarkörer för att särskilja friska 

personer och de som har utvecklat kolorektalcancer (30,31). Samtidigt har det också gått att hitta 

cancer genom att studera VOCs i utandningsprover för bröst, lung och prostatacancer (32). Forskning 

har också kontrollerat och jämfört hur VOCs kan bli producerade ex vivo av celler med 

kolorektalcancer, där likheter mellan dessa cancerceller funnits med de som utandats dessa (33). 

 

Lungcancer 
 

Lungcancer är den vanligaste och dödligaste cancerformen i världen idag. I Sverige är det den sjätte 

vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor (34).  

 

Globalt, visade statistik från 2018 att 2,1 miljoner nya personer insjuknade i lungcancer varje år och 

att 1,8 miljoner nya dödsfall sker årligen. Prognosen att överleva efter diagnosen på en femårsperiod 

är chockerande lågt, där enbart chansen för överlevnad är 18,6% i USA, visade statistik från 2015. Att 

tidigt kunna detektera lungcancer kommer därför öka chanserna för överlevnad med hela 55% för de 

som diagnosticeras i tidigt skede, i motsats till enbart 4,3% chans till överlevnad i ett senare skede 

(35). Att idag detektera lungcancer försöks göras genom olika röntgenutrustning och/eller med 

datortomografi. Dessa har en hög felmarginal i sina analyser och eftersom dessa inte har en så hög 

känslighet kan det resultera i för många invasiva efterföljande ingrepp och risker för de patienter som 

blivit undersökta med de traditionella tidigare nämnda alternativen. Det behövs alltså en annan icke-

invasiv analysmetod som är kostnadseffektiv och kan upptäcka lungcancer i ett tidigt skede. 

Luftvägarna och andningen är direkt sammankopplade och eftersom lungorna påverkar andningen 

och därmed koncentrationerna av VOCs som härstammar från dessa områden gör att man kan 

detektera metaboliterna som relaterar till cancercellerna i lungorna. 
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Biomarkör CAS number Sjukdom 

Dimethy sulphide 75-18-3 Skrumplever (cirros) 

2-pentanone 107-87-9 Skrumplever (cirros) 

2-butanone 78-93-3 Skrumplever (cirros) 

Indole 120-72-9 Skrumplever (cirros) 

Dimethyl selenide 593-79-3 Skrumplever (cirros) 

Acetaldehyde 75-07-0 AFLD, FLD, leversjukdom 

Ethanol 64-17-5 AFLD, NAFLD, cirros, leversjukdom 

Ethane 74-84-0 Alkohol relaterat 

Isoprene 78-79-5 AFLD 

2-propanol 67-63-0 Leversjukdom 

1-propanol 71-23-8 NASH 

Acetone 67-64-1 Leversjukdom 

Trimethylamine 75-50-3 Leversjukdom, alkoholhepatit 

n-tridacene 629-50-5 NASH 

Limonene 5989-27-5 Cirros, hepatisk encefalopati 

3-methylbutanontrile 625-28-5 NASH 

Methanol 67-56-1 Cirros 

M103  AFLD 

M67  AFLD 

M60  AFLD 

Det har bedrivits forskning som intygar att man kan fastställa diagnos genom detektion av VOCs i 

utandningsluften (36). Det saknas dock generella standardiserade lösningar för sjukvården att 

implementera analysmetoder och bristen på flertalet kliniska studier som bidrar till en helt slutgiltig 

lösning. Att genom Labios lösning kunna implementera en kompakt men effektiv teknologisk 

plattform gör det möjligt och lovande att kunna detektera lungcancer i ett väldigt mycket tidigt skede. 

Detta genom att hitta biomarkörer i utandningsluften och jämföra de förändringarna i en fullt frisk 

person för att se skillnader. På detta sätt kan man med säkerhet kunna detektera elakartade celler 

pga. de förändringar man ser i utandningsprovet. 
 

Leversjukdomar 
Redan på antiken kunde Hippokrates se ett samband med dålig andedräkt och skador på levern. (1). 

Detta kallade Hippokrates för fetor hepaticus. Idag vet man genom forskning att det samband 

Hippokrates såg de facto beror att levern slutar bearbeta svavelhaltiga föreningar och detta resulterar 

i att förändringarna syns i blodet och därefter överförs föreningarna till luft i lungorna och påverkar 

utandningsluften. Eftersom det är ett sådant tydligt samband med förändringar i levern i tidigt skede 

och påverkan på utandningsluften finns det därför potential att använda en analysmetod som kan 

diagnosticera detta samband som Hippokrates just kallade för, fetor hepaticus. Nedan följer ett urval 

av samband mellan biomarkörer och leversjukdomar som det studerats om (37, 38, 39, 40, 41). Att 

kunna använda utandningsprover för leversjukdomar är möjligt men det behöver göras fler kliniska 

studier för att hitta biomarkörer som kan identifiera flera stadier av en sjukdomsutveckling. 
 

 

 

Tabell 2. Ovan är en samling av flera biomarkörer som studerats genom flera vetenskapliga studier.  
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Covid-19 och infektionssjukdomar 

 
Covid-19 startade som ett virus, och övergick från epidemi till pandemi. Förståelsen hos nationer, 

samhällen och individer ökade om hur snabbt infektionssjukdomar kan spridas till nära och kära och 

personer i vår omgivning. Insikten och förståelsen ökade om att snabbt kunna identifiera och 

detektera sjukdomar. Genom att identifiera infektionssjukdomar i ett tidigare skede gör att man kan 

begränsa deras spridning genom att erbjuda förhindrande åtgärder och påbörja vaccinering och 

medicinering mot dessa (42). Att erbjuda analysmetoder som på ett icke-invasivt sätt kan göras nära 

provtagningsplatser kan reducera riskerna att infektionssjukdomar sprids. Bakterier producerar flera 

VOCs som särskiljer sig från de som produceras av metaboliska förändringar.  

 

 

Varje år insjuknar 10 miljoner människor världen över av tuberkulos (TBC) och årligen dör 1,5 miljoner 

människor av sjukdomen. I många utvecklingsländer insjuknar personer i TBC. Diagnostiken av TBC 

tar idag lång tid eftersom bakterien identifieras i laboratorium och under mikroskop. Metaboliter kan 

användas som biomarkörer för TBC (43).  
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Diabetes 
 

Diabetes är en sjukdom som utvecklas när bukspottkörteln förlorar sin kapacitet att producera 

insulin och bibehålla blodsockernivåerna. Det är totalt över 500 miljoner diabetiker i världen, där 

antal insjuknande i diabetes har ökat från 108 miljoner från 1980 (43). Att inte behandla diabetes 

leder nästan till 5 miljoner dödsfall årligen. Över 500,000 människor i Sverige har diabetes, utifrån det 

Nationella Diabetesregistret (44).  

 

Att tidigt detektera symptom på diabetes är avgörande för att kunna reducera riskerna för de 

långtgående effekterna och medicineringen av sjukdomen. Typ 2-diabetes är vanligast, typ 1 är 

mindre vanligt. Enbart i Sverige har 85–90% av de insjuknande i diabetes typ 2-diabetes. Typ 2-

diabetes ökar med stigande ålder där de över 65 år har störst risk att drabbas av diabetes. Ungefär 

10–20% av alla över 65 år insjuknar i diabetes. Ca. 50,000 människor i Sverige har typ 1-diabetes 

varvid runt 8000 av dessa är barn. Antalet barn som har insjuknat i typ 1-diabetes har fördubblats 

sedan 1980-talet. Redan 2011 insjuknanden 801 barn upp till 18 år, motsvarande siffra på 1980-talet 

var enbart ca. 400 barn. 
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Att tidigt kunna detektera symptom på diabetes gör att man kan implementera livsstilsförändringar 

som gör det möjligt att förbättra, och inte förvärra att symptomen intensifieras och utvecklas till 

diabetes.  

 

De metaboliska förändringarna kan öka mängden av ketoacidos som påverkar lukten i 

utandningsluften. Ketoacidos är ett livshotande tillstånd som beror på att ketonkroppar frisätts och 

gör blodet surt. Detta händer pga. bristen av insulin hos personer med typ 1-diabetes. Dessa ketoner 

frisätts i blodet när kroppen övergår till att använda fett som bränsle i stället för kolhydrater. Tecken 

på akut brist på insulin är när blodsocker är högre än 15 mmol/L och då utvecklar man ketoacidos 

med risk för att hamna i diabetskoma (45). GC-UV har använts i en klinisk studie för att mäta isopren 

(isoprene) och aceton (acetone) i utandningsluften från fyra olika grupper av barn. Dessa var 1) 

nyfödda barn, 2) friska förskolebarn, 3) friska skolbarn och 4) barn med diabetes i olika metaboliska 

stadier. Både isopren och aceton kunde detekteras i en enda analys av 250-mL prov av luften.  

 

Nyfödda barn under den första postnatala veckan hade väldigt låga koncentrationer, till nästan inga 

koncentrationer alls av isopren i utandningsluften, oavsett kataboliskt eller anabolt tillstånd. 

Koncentrationerna av isopren ökade med åldern och friska skolbarn hade högre koncentrationer än 

de yngre friska förskolebarnen. Aceton i utandningsluften var i korrelation med de metaboliska 

förändringarna i nyfödda barn och barn med diabetes. Detta illustrerar användandet av att kunna 

analysera utandningsluften för att se skillnader på friska barn och barn med diabetes. Att kunna 

detektera aceton i utandningsluften kan också vara en indikator för andra katabola situationer som 

under intensivvård, efter operation eller efter cancerbehandling (46).  

 

 

 

 

Till vänster ser man hur 

gaskromatografi med UV-spektrometri 

visar  

 

1) Den UV-spektrala våglängden i 

nanometer längs x-axeln 

 

2) Absorptionen för de två 

föreningarna (proportionell mot 

koncentrationen) längs y-axeln 

 

3) Retentionstiden (i sekunder) av de 

separerade föreningarna längs z-axeln 

 

 

 

Figur 11. Nelson, N., Lagesson, V., Nosratabadi, A. et al. Exhaled Isoprene and Acetone in Newborn Infants and in Children 
with Diabetes Mellitus. Pediatr Res 44, 363–367 (1998). https://doi.org/10.1203/00006450-199809000-00016 
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5.  Analysering av VOCs genom Labio Medical 

 
Populariteten att undersöka VOCs i kliniska studier har markant ökat de senaste åren. 1971 startade 

den moderna eran att förstå sambandet mellan biomarkörer i utandningsluften och vissa sjukdomar. 

Linus Pauling fick ett Nobelpris för hans upptäckter inom området. (1) Sedan 1971 har flertalet 

studier publicerats om sambandet. Att identifiera dessa biomarkörer (VOCs) har gjorts genom olika 

typer av analysinstrument och insamlingsmetodiker (47) 

 

Det har också varit svårt att genomföra studier pga. få deltagare i studierna och därför har inte 

studierna kunnat bli validerade och analysmetoderna introducerade till sjukvården kommersiellt.  

 

Vi på Labio Medical försöker kontinuerligt förstå och samarbeta med andra företag för att realisera att 

utandningsprover genomförs i klinisk praxis. Vi försöker samtidigt att evaluera vår egen verksamhet 

för att skapa en effektiv struktur och organisation som är väl sammankopplad till forskning som till 

kommersialisering.  

 

Med hjälp av egna teknologiska plattformar som med samarbetspartners inom medicinteknik, 

bioteknik och elektroniktillverkning kan Labio Medical bli en ledande partner inom såväl forskning 

som länk till slutmarknad och applicering av nya analysmetoder. 

 

Det är därför viktigt att förstå de historiska utmaningarna som ligger till grund för att lösa framtida 

kommersialisering. Utan att förstå det blir det svårare att förstå hur analysmetoden kan 

implementeras och bli en del av ett standardiserat vårdpaket.  
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Historiska utmaningar 

 
Lösningar 

Insamlingsmetodik • Variationer i volymen av luften som 
analyseras 

• Kontamination från exogena VOCs 

• Brist på standardiserad utrustning 
 

Olika lösningar är möjliga. Nedan följer 
exempel 

• Cold Trap 

• Spirometri 

• Breath Mask 
 

Analys Analytiska instrument som GC-MS 

• Dyrt och stort 

• Ej lättanvänt 

• Begränsad förmåga 

• Olika förmågor på instrument 
 
”Elektroniska gassensorer” (eNose) 

• Bristfällig stabilitet 

• Dålig känslighet och precision 
 

Gaskromatografi-UV spektrometri (GC-UV) 
 

• Gjord för industriellt ändamål 

• Kompakt och robust 

• Användarvänligt 

• 3D mjukvara 

• Förbättrad känslighet och precision 

• UV ljusdetektion 

 

Bristen på kvalitativ utrustning och problemet med för dyr analytisk utrustning 

En av utgångspunkterna varför det har varit svårt att implementera utandningsprover har att göra med att det dels 

har varit svårt att validera olika analysmetoder, dels att den utrustning som primärt används idag är 

laboratorieutrustning som är väldigt kostsamma och ineffektiva att applicera som tilltänkt slutlösning till slutkund.  

Det går inte att ha instrument som är dyra, klumpiga och inte flexibla att använda i ett patientrum för effektiv och 

kvalitativa undersökningar.  

Frågeställningar 

 Varför används inte utandningsprover i primärvården 

redan? 

Har det funnits brist på evidensbaserat material och olika 

typer av insamlingsmetodiker? 

Har det funnits olika mål med studierna och har olika 

typer av utrustningar använts för att validera studierna? 

För att kunna genomföra en gedigen klinisk studie som kan användas som grund för vidare 

kommersialisering av produkten behövs ett standardiserat protokoll som kan användas i 

nästkommande studier och praktiska genomföranden.  Flera faktorer måste spela in för att förstå hur 

faktorer kan påverka slutresultaten.  
hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av ett vårdpaket.  
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Från analys till svar 

 

PATIENT TA UTANDNINGSPROV INVÄNTA SVAR 

FASTSTÄLLA DIAGNOS 

Flera möjligheter till analysprover 

• Patientnära analys 

• Test i hemmet, analysprov via laboratorium 

 

Med utgångspunkt att förstå hur analysmetoden kan tillämpas i klinisk praxis är det enklare att anpassa en 

produkt tillämpad att kommersialiseras och klara av de regulatoriska krav som ställs på en sådan produkt. 

Att kunna hitta biomarkörer i utandningsluften kräver att man hittar optimala klassificerare som kan 

verifieras i en större patientkohort. Att då fastställa biomarkörerna tillsammans med ett analytiskt 

instrument, exempelvis ett GC-UV instrument gör det enklare att få ett myndighetsgodkännande, dvs. att 

både analysmetod och produkt blir validerade och godkända.  

 

Eftersom många studier haft olika tillvägagångsätt med olika analytiska instrument och ibland olika 

insamlingsmetodiker har gjort det svårt att förstå hur en sådan teoretisk lösning kan realiseras och 

kommersialiseras. Vet man det medicinska behovet, och samtidigt förstår det regulatoriska kraven för att 

lyckas nå ut med en färdig lösning till marknaden kan utandningsprover först då kunna kommersialiseras. 

Det är därför viktigt att förstå de två olika sidorna, dels den kliniska prövningen och det praktiska 

genomförandet. 

 

Det är också av vikt att kunna förstå att olika faktorer genom själva testet kan påverka provtagningen och 

därmed också slutresultatet. Enstaka andetag kan påverka resultatet att man inte hinner få en kvalitativ 

undersökning, till skillnad om protokollen för analystestet är fastslaget där en bestämd tid gör att en viss 

volym av utandningsluften kan analyseras och ge adekvat information.  

 

Därför är det viktigt att ha ett protokoll som testet genomförs efter med standardiserad utrustning. Detta 

är för att helt minimera eventuella fel och samtidigt kunna göra diagnosticeringen trovärdig. 

 

Tidigare studier har försökt undersöka hur externa faktorer påverkar olika analysmetoder. När det gäller 

pilotstudier med olika nya typer av instrumentation eller metoder är det först viktigt att förstå hur dessa 

faktorer kan påverka resultaten. Det betyder att de svar som hållits i en pilotstudie inte kan bekräftas i en 

efterföljande verifieringsstudie med större patientkohorter. Med större patientgrupper som kan studeras 

kan mer statistik ge trovärdighet för olika typer av analysmetoder.  

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  

Figur 12. Antal steg för att kunna uppnå effektiv diagnosticering bör vara så korta som möjligt. Att inte kunna ha en 
högkvalitativ teknologisk plattform i en patientnära miljö gör att enbart vissa kemiska klasser kan analyseras med 
enklare instrumentation och andra instrument kan enbart samla in prover som sedan behöver analyseras på 
laboratorium. Idag finns inte effektiva analysmetoder i primärvården som kan genomföra kvalitativa analyser genom 
utandningsluften. 
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Det är en sak att bedriva forskning på heltid och en annan att realisera och kommersialisera en 

analysmetod som är så pass bra att den kan användas för att dels hitta biomarkörer i primärvården för en 

eller flera specifika sjukdomar, dels samtidigt ha förutsättningar för att kunna använda samma 

standardiserad utrustning för att kunna tillämpa den i ytterliga valideringsstudier för att forska om andra 

sjukdomar samtidigt som den erhållit praktisk användning.  

 

Det skall kunna genomföras kvalitativa analyser i en patientnära miljö utan specialkompetenser. Det 

betyder att man behöver ta samma kvalitativa laboratorieutrustning till en patientnära miljö samtidigt som 

den är lättanvändarvänlig, och att en som inte är läkare, utan arbetar som sjuksköterska eller vårdgivare, 

har möjligheten att kunna genomföra själva analysen. Därefter kan en läkare eller behörig person fastställa 

den formella diagnosen.   

 

De andra teknologiska plattformarna är inte gjorda för att vara användarvänliga och flertalet brister i en 

eller flera faktorer som inte gör någon teknologisk plattform möjlig att användas som slutlösning eller 

implementeras i sjukvården. Dessa har heller inte samma förutsättningar att kunna användas för att 

detektera flertalet olika sjukdomar. Andra teknologiska plattformar kan användas som komplement till 

andra biokemiska analyser. 

 

GC-MS, är gaskromatografi med masspektrometri. Det är ofta dessa som säljs in till laboratorium för att 

genomföra biokemiska analyser. Tekniken bygger på att använda sig av stora teknologiska plattformar som 

inte är anpassade för industriellt bruk. Dessa är dyra och kräver särskild kompetens för att bemanna. För att 

kunna analysera och realisera en analysmetod till slutkund behöver flera kravspecifikationer ställas på den 

analytiska instrumentation som väljs, varvid ett GC-MS inte kommer klara de kravspecifikationer som ställs 

utav marknad och kund.  

 

Ett GC-MS ger kvalitativ och kvantitativ biokemisk analys. Det kan användas i ett laboratorium för at kunna 

komplettera en annan analysmetod. Men målet för att göra utandningsprover en verklighet kräver att 

instrumentationen kan vara installerad nära en patient för att göra det konkurrenskraftigt med existerande 

analysmetoder, som med flytande biopsier. Andra alternativa analysmetoder kan vara eNose som använder 

sig av gassensorer för att genomföra den biokemiska analysen. Känsligheten för dessa analyser är väldigt 

begränsade med tanke på den relativt enkla tekniken som används. Dessa är också strukturmässigt känsliga 

för att klara yttre påfrestningar.  

 

Att lyckas med en standardiserad teknologisk plattform och analysmetod kräver en stabil och gedigen 

strategi med flertalet tänkta lösningar men med samma grund och utgångspunkt. Hur analyserna kan 

genomförs beskrivs på nästkommande sida där målet är att skapa effektiva analyser som dessutom ger 

trovärdighet och som kan göras i hög utsträckning. 

 

 

 

 

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  

Att realisera analysmetoden 
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Strategi 

 

Labio Medical kan delta i diverse pilotstudier för att skapa framtida underlag med den teknologiska 

plattformen och därmed bidra med utökad generell datainsamling. Labio Medical kan också medverka i 

valideringsstudier av tekniken för att på så sätt arbeta närmare att nå möjligheterna för kommersialisering. 

 

Det finns olika tänkta strategier som kan möjliggöra flera olika mål men där utgångspunkten är densamma, 

dvs. att realisera en analysmetod för detektering av sjukdomar via utandningsprover. Arbetar Labio Medical 

genom ett ackrediterat laboratorium kan detta möjliggöra flera scenarion som kan påverka Labio Medical 

positivt. Utrustning som inte används för validering eller används enbart för forskning och utveckling kan i 

stället användas som utrustning för andra tjänster, exempelvis andra biokemiska analyser som generar 

ökade intäkter som kan generera likvida medel som i sin tur kan användas för att täcka kostnader för 

medicinska studier.  

 

Genom att också ha tillgång till andra teknologiska plattformar ökar trovärdigheten för att leverera 

trovärdiga analyser samtidigt som fokus dessutom kan ligga på att delta i flertalet medicinska studier med 

GC-UV tekniken. Det skapar också tillfällen att tillsammans med samarbetspartners samverka och utveckla 

nya tekniker och lösningar.  

 

 

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  

Tillvägagångsätt 

 

Målet är att implementera ett analytiskt instrument som är modifierat med en så pass standardiserad 

insamlingsmetodik som gör att det kan användas i en patientnära miljö. Det första alternativet som ska 

tänkas att nå detta mål är genom att använda sig av ett kompakt, flexibilitet, och användarvänligt GC-UV 

instrument som i princip är ett ”plug and play” instrument.  

 

Utvecklas konceptet kan möjligheterna finnas att erbjuda insamlingsmetodiken utanför sjukhusmiljö, där en 

form av mask eller Tedlar påse kan användas och därefter skicka in testet till ett av Labios då tänkta 

ackrediterat laboratorium där dessa kan analyseras med hjälp av GC-UV och andra teknologiska plattformar 

som lämpar sig för ett sådant hemmatest.  

hur analysmetoden kan implementeras och bli en del av 

ett vårdpaket.  Genomförande av 

analys på plats 

Analys utanför 

patientnära miljö. 

Test skickas till laboratorium. 

Figur 13. Målet är att implementera en teknologisk plattform som kan användas i primärvården. Alternativet är att 
erbjuda biokemisk analys genom ett laboratorium. 
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6.  Teknologisk plattform 

 
Den produkt med bakomliggande teknik som avses utvecklas och kommersialiseras finns ej idag på 

marknaden. Genom att mäta en persons utandningsluft kan man få ett fingeravtryck på hälsan och 

som kan jämföras med ett spektrumbibliotek. Biblioteket av substanser kan fungera som ett register 

som vägleder diagnosticeringen och förbättra eventuell efterbehandling och uppföljningskontroll av 

en patient och därmed kunna bidra till en mer effektiv behandling. 

 

Genom tekniken kan omfattande kvalitativ information och identifiering om en kemisk substans 

kunna göras genom att analysera ett okänt prov. Ett GC-UV instrument kan göras kompakt och lätt 

genom en konstruktion som ger möjligheter att göra analyser i nära anslutning till 

provtagningsplatsen. Det blir alltså en möjlighet att ta analytisk kemi från laboratoriemiljö till en 

patientnära miljö. Konstruktionen ger också en kort uppstartstid och har relativt låga 

instrumentkostnader. Genom GC-UV teknik fås en mycket hög känslighet vad gäller 

identifieringsgränser, klassificeringsgränser och detektionsgränser. Tekniken är särskilt lämplig för 

identifiering av strukturella isomerer. Förutom organiska föreningar kan även oorganiska föreningar 

bestämmas med hög känslighet. Selektiv analys kan utföras för de flesta kemiska klasser som till 

exempel alifatiska aldehyder, pyridiner, naftalener. Genom UV-spektrometri kan en mycket säker 

identifiering göras i ett annat okänt våglängdsområde.  

 

Genom datorbaserad sökning efter okända substanser mot ett referensbibliotek kan identifiering och 

klassificering av okända substanser göras.  
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Nya möjligheter 

Den teknologiska plattformen har kapaciteten att idag nå ner till ett våglängdsområde om 155nm. 

Målbilden är att nå ner till ett mycket lägre våglängdsområde, dvs. 120nm. Något som idag inte kan 

genomföras av andra teknologiska plattformar. Genom UV-spektrat kan ett fingeravtryck göras av 

molekyler och dess sammansättning. Genom ett spektrumbibliotek anpassat för diagnosticering 

av diverse sjukdomar kan tillämpas. De spektrala mätningarna med referensbibliotek uppdateras 

kontinuerligt.  

Den teknologiska plattformen är avsedd att skötas 24/7 och är således inte begränsad av antal test 

per dag. Inga komplexa tillbehör behövs för att genomföra standardiserade prover förrän de som 

avses kunna säljas på repeat, dvs. munstycken och engångsartiklar för varje analystest som 

genomförs av respektive patient.  

 

Möjligheterna att upptäcka fler VOCs 
 

✓ Icke-invasiv metod 

✓ Kvalitativ analys 

✓ 3D mjukvara 

✓ Enkel konstruktion 

✓ Engångsartiklar 

 

Att avläsa resultat i 2D och 3D 
 

▪ Förbättrat resultat 

▪ Enkel avläsning 

▪ Automatiserad rapport 

▪ Bidrar till förbättrad diagnostik 

▪ Data i realtid 

▪ CE godkända komponenter 
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En jämförande överblick 

Ovan illustreras exempel på hur GC-UV skiljer sig gentemot andra tekniker. Detta illustrerar användandet 

av pay-per-use. Dock finns det restriktioner hur ett analysinstrument kan köpas upp till svenska 

slutkunder genom lagen om offentlig upphandling. Eftersom man vill implementera en ny analysmetod 

som är mer kostnadseffektiv än traditionella analysmetoder, kan det innebära att det är svårt att erbjuda 

pay-per-use per analystest, om inte det förutsätter att testet skickas till ett laboratorium som illustreras 

på sida 40. Högst troligt blir analysmetoden mer konkurrenskraftig om instrumentation säljs eller leasas 

och därefter kan repeat-försäljning inbringa nya intäkter. Varje analystest som genomförs kommer behöva 

tillbehör som kan konsumeras per test. Dessa tillbehör kan vara munstycken, testkit och andra 

engångsartiklar som kan göra det möjligt att genomföra rena tester som inte är kontaminerade (detta är 

vad som avses med s.k. repeatförsäljning). 

Det är också av vikt att förstå behovet från marknad och slutanvändare av produkten och den tänkta 

slutlösningen. Utandningsprover måste kunna vara en effektiv lösning för sjukvården, tillika 

användarvänlig och bekväm för patient.  

Återigen måste man göra en behovsanalys och förstå komplexiteten huruvida ett högkvalitativt instrument 

kan vara av intresse att implementera, eller är ett mindre förenklat analysinstrument som enbart kan 

mäta vissa (av intresse) kemiska klasser för detektion, mer intressant för slutkund? 

Allt baseras på en kostnadsfråga. Att enbart erbjuda förenklad instrumentation kan i och för sig valideras 

och nå slutmarknad, men behovet av att på riktigt kunna erbjuda instrumentation som kan detektera flera 

sjukdomar gör det enklare att få in en produkt och analysmetod som kan bli del av den standardiserade 

utrustning som används i sjukvården och därmed på riktigt ha möjligheten att förutom identifieringen av 

vissa biomarkörer också kunna detektera flera sjukdomar.  

Figur 14. Ovan illustreras en jämförande överblick av de teknologiska plattformar som har avvikande resultat och som 
tidigare jämförts i olika avseenden. Ovan är om olika tekniker skulle användas för industriella ändamål. 
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Kombinerad lösning leder vägen framåt 

Kombinationen av flertalet teknologier och kostnadseffektiva alternativa lösningarna av GC-UV och 

andra insamlingsmetodiker gör att analys av utandningsprover kan realiseras och leda vägen framåt 

inom både analytisk kemi och medicinteknik. 

Brister i alternativa insamlingsmetodiker 

 

Den kvalitativa analysen genomförs i laboratorium 

Att inte kunna analysera i direkt anslutning till provtagningsplatsen gör inte andra alternativa 

insamlingsmetodiker intressanta som alternativ att implementeras i en patientnära miljö där kvalitativa 

analyser måste genomföras kontinuerligt. Att enbart ha ett mindre förenklat instrument som en 

slutlösning för analyser i en patientnära miljö räcker inte för att kunna benämna den som kvalitativt 

pålitlig. Att vara beroende av kvalitativa analysinstrument i ett laboratorium används som motiv för de 

analysinstrument som inte klarar av att genomföra kvalitativa analyser på plats.  

PRESTANDA 

KOSTNAD 

GC-UV 
GC-MS 

FTIR 

eNose 

En kemisk klass apparat 

I olika jämförelser 

Det är av vikt att förstå olika tekniker, deras konstruktion, deras användning och kapacitet. Ovan är en 

schematisk övergripande illustration. Flera faktorer i x-axeln och y-axeln kan definieras olika. Prestandan i 

y-axeln kan avse den flexibilitet och kapacitet teknikerna kan ha i den kontext att kunna använda tekniken 

för identifieringsgränser, detektionsgränser och klassificieringsgränser. Detta är helt beroende till vilket 

ändamål teknologierna är tänkt att användas för. Det måste kunna sättas in i ett samband utifrån olika 

perspektiv sett till den övergripande helhetsbilden av vad som kan tänkas vara den mest lämpade tekniken 

för sitt ändamål. Ovan kan illustreras vad som är den mest lämpade tekniken för att realisera en 

analysmetod som kan klara av att detektera flera VOCs men också vara en kostnadseffektiv slutlösning. 

Kostnadseffektiv 

Användarvänlig 

Högteknologisk 

Ej begränsad 

Pålitlig 

Figur 15. Ovan illustreras olika teknologiska plattformar och hur de generellt enligt observation skulle kunna passa in som 
diagnostiskt verktyg som en del av en standardiserad utrustning i primärvården. 
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7.  Referenser 

 
Ta del av information 

 
Sök efter generella publikationer, broschyrer och annat på Labios hemsida: 

www.labio.se/publikationer 

 

Ta del av ny information genom att anmäla din e-mail på Labios hemsida: 

www.labio.se 

 

Mer generella publikationer finner du på olika internetbibliotek och akademiska lärosäten. 
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