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DUTCH SUMMARY FOR NON-MEDICS

Acute lung injury (ALI), ook wel bekend als acute respiratory distress syndrome (ARDS), 

is een acute ernstige levensbedreigende longaandoening. ALI/ARDS is een uitgebreide 

ontstekingsreactie in beide longen die ontstaat door een ziekte van de longen zelf (bijvoorbeeld 

een longontsteking) of een ziekte ergens anders in het lichaam, zoals bloedvergiftiging of 

een ernstig trauma. Door de uitgebreide ontsteking ontstaat schade aan het longweefsel en 

treedt massaal vocht, eiwitten en ontstekingscellen uit de longbloedvaten. Dit is zichtbaar 

op een röntgenfoto van de longen. Door de ontstekingsreactie wordt de zuurstof opname 

vanuit de longen in het bloed ernstig bemoeilijkt.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 8000 patiënten opgenomen op de intensive care 

voor kunstmatige beademing vanwege ALI/ARDS. Hoewel ALI/ARDS aanvankelijk vooral 

bij volwassenen is beschreven kan het ook bij kinderen voorkomen, zij het minder vaak. 

Ongeveer één derde van de kinderen met ALI/ARDS overlijdt, terwijl bij volwassenen 

ALI/ARDS in de helft van de gevallen fataal is. Het lijkt er dus op dat kinderen iets 

minder gevoelig zijn voor deze ziekte. Mogelijk wordt de gevoeligheid beïnvloed door 

de ontwikkeling en groei van de longen bij jonge kinderen. Van de andere kant zou het 

kunnen zijn dat de groei van de longen op de lange termijn verstoord wordt door ALI/

ARDS op jonge leeftijd. Hiernaar is nog te weinig onderzoek gedaan. Er is momenteel 

geen specifieke behandeling voor ALI/ARDS; de patiënten kunnen slechts ondersteund 

worden met kunstmatige beademing en extra zuurstof. Pas als we meer inzicht in de 

precieze ontstaansmechanismen, maar juist ook de leeftijd afhankelijke verschillen 

krijgen, kunnen we misschien nieuwe behandelmethoden voor ALI/ARDS vinden.

Dit proefschrift richt zich op de ontstaansmechanismen van schade aan long epitheelcellen bij 

ALI/ARDS bij kinderen. Epitheelcellen bekleden de binnenkant van de longen en luchtwegen 

en staan dus direct in contact met de buitenlucht, waar ze zuurstof uit kunnen opnemen. 

Ze vormen bovendien een barrière tegen bacteriën en virussen, maar zorgen er ook voor 

dat er geen vocht uit de bloedvaten de longen in lekt. Er zijn tal van aanwijzingen dat 

ALI/ARDS ontstaat doordat de epitheelcellen in de longen doodgaan. Eén van de manieren 

waarop cellen kunnen doodgaan is het proces van ‘apoptose’, ook wel cel zelfmoord of 

geprogrammeerde celdood genoemd. Apoptose van cellen in het lichaam is normaal 

gesproken zeer gereguleerd: het zorgt ervoor dat organen hun vorm krijgen, dat cellen 

die niet meer nuttig zijn opgeruimd worden en dat weefsels niet ‘overgroeien’ (kanker). 

Er zijn tal van eiwitten en cellulaire paden die apoptose van long epitheelcellen kunnen 

veroorzaken (hoofdstuk 1). Het blijkt dat deze eiwitten tijdens ALI/ARDS in een verhoogde 

concentratie aanwezig zijn in het longvocht van patiënten (longvocht is af te nemen via een 

zogenaamde broncho-alveolaire lavage, BAL). Het identificeren en onderzoeken van deze 

specifieke eiwitten, zoals FasL, TRAIL en granzymen (hoofdstuk 3-6), is belangrijk voor het 

vinden van nieuwe aanknopingspunten voor het maken van medicijnen voor ALI/ARDS.

157

D
utch sum

m
ary

proefschrift Bem.indb   157 7-12-2009   13:57:39



In hoofdstuk 1 stellen wij dat de onbalans van apoptose tijdens ALI/ARDS mogelijk beïnvloed 

wordt door de ontwikkeling en groei van de longen bij jonge kinderen. In hoofdstuk 2 

onderzochten wij longweefsel van kinderen die zijn overleden met ALI/ARDS. We vonden 

een hoge mate van variabiliteit in de mate van apoptose van long epitheelcellen bij deze 

kinderen en inderdaad een aanwijzing dat leeftijd hierbij een rol speelt: apoptose in de 

longen leek minder uitgebreid te zijn bij de jonge kinderen. Dit zou dus kunnen aansluiten bij 

de bevinding dat jonge kinderen minder gevoelig zijn voor ALI/ARDS.

Aan de andere kant weten we dat er ook specifieke oorzaken van ALI/ARDS op jonge 

leeftijd zijn, zoals een longinfectie met het respiratoir syncytiaal virus (RSV), waarbij 

wél een verhoogde mate van apoptose van epitheel cellen aanwezig kan zijn. Om dit 

verder te onderzoeken hebben we gekeken naar de concentraties van twee van de 

bovengenoemde eiwitten (TRAIL and granzymen) in de longen van kinderen met een 

ernstige RSV infectie, in vergelijking met kinderen zonder longaandoening (hoofdstuk 

4 en 5). Nadat we hadden aangetoond dat deze eiwitten in hoge mate aanwezig zijn 

bij kinderen met een RSV infectie, vroegen wij ons af of dit verhoogde longschade 

zou kunnen veroorzaken. In hoofdstuk 4 laten we zien dat TRAIL inderdaad celdood 

veroorzaakt van long epitheel cellen die in het laboratorium gekweekt zijn. In hoofdstuk 

6 tonen we aan dat granzymen kunnen bijdragen aan de schade en apoptose in de 

longen van muizen die geïnfecteerd zijn met een ‘knaagdiervariant’ van RSV. Mogelijk 

spelen deze eiwitten dus een belangrijke rol in het veroorzaken van een ernstige RSV 

infectie bij kinderen.

Zoals gezegd zijn de behandelmogelijkheden van patiënten met ALI/ARDS tot op heden zeer 

beperkt. De twee belangrijkste pijlers voor behandeling in de intensieve geneeskunde zijn 

kunstmatige beademing en zuurstof therapie. Hoewel deze behandelingen levensreddend 

kunnen zijn, komen er steeds meer aanwijzingen dat ze tegelijkertijd de patiënt kunnen 

schaden (iatrogene effecten): ze kunnen bijdragen aan het ontstaan van longschade tijdens 

ALI/ARDS. Deze iatrogene effecten kunnen met name een grote rol spelen bij patiënten 

met een longontsteking, omdat het is gebleken dat longcellen die door een bacterie zijn 

geïnfecteerd extra gevoelig zijn voor schade en ontsteking. In hoofdstuk 7 laten wij zien 

dat kunstmatige beademing echter ook tijdens een virale longontsteking, zoals door RSV, 

kan bijdragen aan de mate van apoptose en ontsteking in de longen. Hieruit volgt dat 

kunstmatige beademing van kinderen met een ernstige RSV infectie dus voorzichtig, dat wil 

zeggen zonder hoge rek van de longen, dient te gebeuren. 

Concluderend, ALI/ARDS is een zeer ernstige en levensbedreigende ziekte waar vooralsnog 

geen specifieke behandeling voor bestaat. Dit proefschrift verbreed het inzicht in de 

ontstaansmechanismen van ALI/ARDS, specifiek gericht op de rol van apoptose van long 

epitheelcellen in kinderen. Het draagt bij aan het identificeren van eiwitten die hierbij van 

belang zijn, met als doel om nieuwe aanknopingspunten voor therapie te vinden. 
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