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Acute longbeschadiging, in zijn meest ernstige vorm ‘acute respiratory distress syndrome

(ARDS)’ genoemd, is een ernstige aandoening die ontstaat ten gevolge van een ziekte

van de long zelf (bijvoorbeeld een longontsteking) of een ziekte elders in het lichaam.

Het geeft regelmatig aanleiding tot kunstmatige beademing, zowel bij kinderen als bij

volwassenen. Het voorkomen van ARDS bij volwassenen in Nederland is 24 tot 29.3 

per 100.000 volwassenen per jaar. Bij kinderen ligt dit aantal ongeveer tien keer 

lager. Volwassenen en kinderen met ARDS hebben een hoog risico op een langdurige

beademingsperiode en het ontwikkelen van infecties. Daarnaast hebben ze een verhoogd

risico op lange termijn complicaties zoals achteruitgang van de longfunctie en afname

van cognitief functioneren. De sterfte bij volwassenen ten gevolge van ARDS is de laatste 

jaren enigszins afgenomen door verbeterde beademingstechnieken, maar is nog altijd

rond de 40%. Bij kinderen ligt de sterfte rond de 20%. Tot op heden is er geen specifieke 

behandeling voor ARDS voorhanden. De behandeling bestaat uit het bestrijden van de 

onderliggende oorzaak van ARDS en ondersteuning van de ademhaling, veelal door

middel van kunstmatige beademing en / of door het toedienen van extra zuurstof.

ARDS ontstaat doordat de primaire ziekte op nog onbekende wijze een heftige 

ontstekingsreactie in de long veroorzaakt. Door deze ontstekingsreactie “lekken” vocht,

eiwitten en ontstekingscellen uit de bloedvaten in de long naar het longweefsel. Hierdoor 

wordt de opname van zuurstof vanuit de long naar het bloed bemoeilijkt, waardoor een

tekort aan zuurstof in het bloed ontstaat. Onderzoek naar het ontstaansmechanisme 

van de heftige ontstekingsreactie zou een aanknopingspunt kunnen zijn voor een

doelgerichte behandelingsmethode voor ARDS. Een systeem dat wel eens een

belangrijke rol zou kunnen spelen in het veroorzaken van deze heftige ontstekingsreactie

is het renine-angiotensine aldosteron systeem (RAAS). Het RAAS speelt een centrale 

rol bij de regulatie van de bloeddruk, zoutbalans en waterhuishouding van het lichaam. 

Het voornaamste enzym van het RAAS is angiotensine-converting enzyme (ACE). ACE 

bevindt zich voornamelijk op de oppervlakte cellen van de kleine vaten in de long. ACE

zet angiotensine I om in angiotensine II (Ang II). Binding van Ang II aan zijn type 1

receptor leidt tot vaatvernauwing en daarmee een verhoging van de bloeddruk. Naast 

een vaatvernauwend effect, heeft binding van Ang II aan zijn receptor ook allerlei 

schadelijke effecten in verschillende organen. Zo stimuleert Ang II ontstekingsreacties

en beschadiging van vaatwandbekledende cellen, waarbij lekkage van vocht vanuit 

de bloedbaan ontstaat. Daarnaast stimuleert Ang II de vorming van littekenweefsel in 

organen. Deze processen spelen ook een rol bij ARDS. In dit proefschrift werd de rol

van RAAS in het ontstaan van ARDS onderzocht om na te gaan of dit systeem een 

aanknopingspunt is om deze ziekte te behandelen.

PROEFSCHRIFT.indb   119PROEFSCHRIFT.indb 119 14-11-2011   08:24:0614-11-2011 08:24:06



Nederlandse samenvatting

120

RAAS en longschade

In de laatste jaren is gebleken dat bepaalde beademingsstrategieën longschade kunnen

verergeren of zelfs induceren. Dezelfde processen die verantwoordelijk zijn voor het

ontstaan van ARDS, zijn ook betrokken bij door beademing geïnduceerde longschade.

Patiënten met acute longbeschadiging/ARDS worden tegenwoordig beademd met kleine 

teugen, met het idee dat dit de longen beschermd tegen overrekking. In hoofdstuk 2 

wordt beschreven dat beademen van gezonde ratten met grote teugen aanleiding geeft

tot RAAS activatie in de longen. Na vier uur beademing werd een verhoogde ACE activiteit 

en verhoogde spiegels van Ang II gevonden in het longvocht. Dit ging gepaard met een

sterke ontstekingsreactie. De ontstekingsreactie kon worden verminderd door het RAAS

te remmen middels toediening van een ACE remmer (captopril) of een Ang II receptor 

blokker (losartan).

Daar waar beademen van de gezonde long al aanleiding geeft tot longschade, leidt 

beademen van de zieke long tot substantieel meer schade o.a. door een hevigere 

ontstekingsreactie. Ook hierbij blijkt het RAAS een grote rol te spelen. In hoofdstuk 3

wordt een model van ARDS beschreven waarbij een longontsteking wordt nagebootst

door het toedienen van lipopolysaccharide (LPS; een bestanddeel van bepaalde bacteriën)

in de luchtwegen van de rat. Na 24 uur werden de ratten gedurende 4 uur beademd. In 

vergelijking met gezonde beademde ratten, vertoonden de ratten met een geïnduceerde

longontsteking een sterke activatie van het RAAS. Het longvocht laat een forse toename

zien van ACE activiteit met hoge spiegels van Ang II. De hevige ontstekingsreactie kon

worden geremd door de dieren te behandelen met ACE remmers of Ang II receptor 

blokkers voorafgaand aan de toediening van LPS en de beademing. 

Recent is een nieuwe route binnen het RAAS beschreven. Het voornaamste enzym van

deze route is ACE2. ACE2 zorgt voor de omzetting van Ang II naar Angiotensine (1-7) 

[Ang-(1-7)]. Hiermee vermindert ACE2 de hoeveelheid Ang II en zou hierdoor aanleiding 

kunnen geven tot minder schade. Er zijn echter ook aanwijzingen dat Ang-(1-7) zelf de 

effecten van Ang II kan onderdrukken. Samenvattend vormt de ACE2-Ang-(1-7) route de 

tegenhanger van de ACE-Ang II route. In hoofdstuk 4 wordt beschreven dat deze twee 

routes elkaar in de gezonde situatie in balans houden. Echter, bij het ontstaan van ARDS 

in ratten door LPS en beademing ontstaat een verstoring in de balans van het RAAS. 

Daar waar de ACE activiteit en Ang II spiegels toenemen tijdens ARDS, dalen de ACE2

activiteit en de Ang-(1-7) spiegels. De longfunctie verbeterde sterk door de balans tussen 

de twee routes te herstellen. Dit werd bewerkstelligd door het remmen van de ACE-Ang

II route (met behulp van Ang II receptor blokkers) of het stimuleren van de ACE2-Ang-

(1-7) route (door middel van het toedienen van Ang-(1-7)). Concluderend kan worden 

gesteld dat ACE werkt als een longbeschadigende factor via Ang II. Dit in tegenstelling 

tot ACE2 dat werkt als een longbeschermende factor via Ang-(1-7). Het evenwicht tussen 

PROEFSCHRIFT.indb   120PROEFSCHRIFT.indb 120 14-11-2011   08:24:0714-11-2011 08:24:07



Nederlandse samenvatting 

121

deze twee enzymsystemen vormt de spil van het uiteindelijke effect van het RAAS op het

verloop van ARDS.

RAAS en longschade in de klinische situatie

Bij de mens leiden twee ACE gen varianten, de I- en de D-variant, tot verschillen in ACE

activiteit in bloed en weefsel. Personen met de D-variant hebben van nature een hogere

ACE activiteit dan personen met de I-variant. Uit onderzoek bij volwassenen bleek dat 

de D-variant veel vaker voorkomt bij patiënten met ARDS in vergelijking tot de gezonde 

populatie. Tevens bleek dat het hebben van de D-variant geassocieerd is met een ernstiger 

beloop van ARDS en een hogere sterfte.

Jaarlijks krijgen talloze zuigelingen een longinfectie met het respiratoir syncytieel virus 

(RSV). Bij een deel van deze kinderen verloopt de infectie zo hevig dat zij kunstmatige

beademing nodig hebben. Een kenmerk van een dergelijke ernstige RSV-infectie is

een hevige ontstekingsreactie in de long. Deze patiënten voldoen aan alle kenmerken

van ARDS. In hoofdstuk 5 is gekeken naar het voorkomen van de twee varianten van

het ACE gen. In tegenstelling tot wat gevonden werd bij volwassenen, was er bij deze 

groep patiënten geen relatie tussen de ernst van de ziekte en de ACE gen varianten. Dit

benadrukt nog maar eens dat kinderen niet als “kleine volwassenen” moeten worden 

beschouwd en dat kinderen met een ARDS mogelijk een andere behandeling behoeven

dan volwassenen.

Samenvattend, heeft dit proefschrift laten zien dat er sprake is van een activatie van 

het RAAS in de longen bij ARDS. Beïnvloeding van het RAAS lijkt in ons diermodel een 

veelbelovende behandelingvorm voor ARDS te zijn. Of beïnvloeding van het RAAS ook 

een rol kan spelen bij de behandeling van ARDS bij de mens, zal moeten blijken uit

vervolgstudies.

PROEFSCHRIFT.indb   121PROEFSCHRIFT.indb 121 14-11-2011   08:24:0714-11-2011 08:24:07




