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“Acute respiratory distress syndrome,” afgekort ARDS, is een acuut ontstane, 
ernstige ziekte van de long, waarbij de long ontstoken raakt en de longblaasjes, 
die lucht horen te bevatten, volstromen met ontstekingsvocht. Dit zorgt voor 
ernstige ademhalingsproblemen. Bijna altijd is dan kunstmatige beademing 
nodig. ARDS is in feite een overdreven ontstekingsreactie van de long, die kan 
ontstaan bij een ernstige ziekte van de long zelf, of als complicatie van een ziekte 
elders in het lichaam. Voorbeelden zijn een luchtweginfectie, verdrinking, een 
grote operatie, of een ernstig ongeval. 
In vergelijking met volwassenen komt ARDS bij kinderen minder vaak 
voor, namelijk 5-15 keer per 100.000 kinderen per jaar. Maar het is wel een 
levensgevaarlijke ziekte: ongeveer 1 op de vijf kinderen met ARDS overlijdt. Er is 
nog geen specifieke behandeling voor ARDS. De onderliggende ziekte wordt, indien 
mogelijk, behandeld en de patiënt wordt kunstmatig beademd zodat zuurstof 
opname in het lichaam is gewaarborgd en de longen in de tussentijd kunnen 
herstellen. De omstandigheden die kunnen leiden tot ARDS zijn grotendeels 
hetzelfde bij volwassenen en kinderen. Of iemand wel of geen ARDS ontwikkelt 
en hoe ernstig het beloop is, hangt echter niet alleen of van de uitlokkende ziekte, 
maar ook van eigenschappen van de patiënt zelf, oftewel gastheerfactoren. Bij 
volwassenen is veel meer bekend over deze gastheerfactoren dan bij kinderen.
Het doel van de studies in dit proefschrift was om gastheerfactoren bij kinderen 
te onderzoeken die het risico op ARDS en de ernst van het beloop van de ziekte 
beïnvloeden.

In hoofdstuk twee beschrijven we een studie die ons vermoeden bevestigt 
dat ARDS vaak voorkomt bij kinderen met Down syndroom (DS). Ongeveer de helft 
van de kinderen met DS die opgenomen zijn op een IC en kunstmatig beademend 
moeten worden, lijden aan ARDS. Juist daardoor moeten deze kinderen vaak 
langdurig beademend worden. Anderzijds gaan kinderen met DS en ARDS niet 
vaker dood dan kinderen zonder DS met ARDS. Het is mogelijk dat kinderen met 
DS sneller ARDS ontwikkelen dan andere kinderen, dus ook bij minder ernstige 
ziekten, terwijl kinderen zonder DS pas ARDS krijgen bij veel ernstiger ziekten, 
waardoor het risico op overlijden bij hen a priori al groter is.  
We formuleerden verschillende theoretische verklaringen voor de hoge frequentie 
van ARDS bij kinderen met DS. Uit eerdere studies blijkt dat de regulering van 
ontstekingsreacties bij DS gestoord is. Daarnaast hebben sommige cellen, zoals 
hersencellen, de neiging om sneller af te sterven door activatie van een zelfmoord-
programma dat is ingebouwd in iedere cel. Dit proces, dat apoptose heet, is 
een normaal fysiologisch proces dat door tal van oorzaken kan worden uitgelokt, 
bijvoorbeeld door  een verhoogde blootstelling aan zuurstofradicalen. Deze twee 
verstoorde processen bij DS, ontsteking en apoptose, spelen een belangrijke rol 
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bij het ontstaan van ARDS. Of ARDS daarom vaker optreedt bij kinderen met DS 
was nog niet onderzocht. 
Apoptose speelt ook een belangrijke rol in normale groei en ontwikkeling. We 
onderzoeken in hoofdstuk 3 of bij DS de cellen van de luchtwegen sneller in 
apoptose gaan. Daartoe bestudeerden we de longen van foetussen met DS en 
controle foetussen. Het bleek niet het geval: in beide groepen waren evenveel 
cellen in apoptose. We vonden wel een ander groeipatroon van luchtwegcellen 
bij foetussen met DS. Dit kan helpen bij de verklaring waarom de longen van 
kinderen met DS bij de geboorte minder goed zijn aangelegd dan bij andere 
kinderen.
In hoofdstuk vier wordt een studie beschreven waarin we testen wat het 
effect van zuurstofradicalen is op de luchtwegcellen die de binnenbekleding 
vormen van de longen. Zuurstofradicalen zijn moleculen die door hun energetisch 
instabiliteit snel reageren met andere moleculen. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld 
als signaaloverdracht, maar in te hoge concentraties kunnen deze moleculen 
onderdelen van de cel beschadigen. Er zijn aanwijzingen dat kinderen met DS 
zuurstofradicalen minder goed kunnen wegvangen. Mogelijk komt dit door een 
disbalans tussen de enzymen die het lichaam hiervoor gebruikt. De genetische 
code voor één van deze enzymen staat op chromosoom 21, waar kinderen met 
DS er drie in plaats van twee van hebben. Door luchtwegcellen te kweken en 
bloot te stellen aan zuurstof radicalen, toonden we aan dat de enzymen die de 
zuurstofradicalen moeten opruimen weliswaar in andere verhoudingen voorkomen 
bij DS, maar dat dit niet leidt tot meer apoptose of ontsteking van luchtwegcellen. 
We vonden dus nog geen oorzaak voor het vaak optreden van ARDS bij kinderen 
met DS.
De laatste hoofdstukken van dit proefschrift gaan niet over DS, maar over andere 
gastheerfactoren. In hoofdstuk 5 bestuderen we de voorspellende waarde 
van een bloedtest, C-reactive protein (CRP), met betrekking tot de uitkomst van 
ARDS bij kinderen. De aanleiding was een studie bij volwassenen waarin een 
hoog CRP geassocieerd was met een gunstige uitkomst van ARDS. Bij kinderen 
blijkt dit verband niet aanwezig; sterker nog, de relatie lijkt juist omgekeerd te 
zijn. We concluderen dat de hoogte van het CRP geen goede voorspeller is voor 
de uitkomst van ARDS bij kinderen.
Variaties in het genetisch materiaal zijn ook gastheerfactoren. Een bepaalde 
variant van het zogenaamde ACE-gen is bij volwassenen gerelateerd aan de ernst 
van ARDS. In hoofdstuk 6 beschrijven we dat deze gen-variant net zoveel 
voorkomt bij gezonde kinderen als bij kinderen die ARDS hebben gekregen door 
een infectie met het respiratoir syncytieel virus (RSV). De variaties in het ACE-
gen bleken geen effect te hebben op de activiteit van het enzym ACE, waar het 
gen voor codeert.
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Het RS-virus is een belangrijke oorzaak voor ARDS bij kinderen. Bij ARDS zijn 
er verschillende signalen op celniveau die er toe leiden dat luchtwegcellen in 
apoptose gaan. Een van die signalen wordt doorgegeven door de stof TRAIL. We 
laten zien in hoofdstuk 7 dat er verhoogde concentraties van TRAIL zijn in de 
longen van kinderen met een RSV infectie en dat TRAIL inderdaad kan leiden tot 
celdood van luchtwegcellen bij kinderen. 
In hoofdstuk acht geven we een samenvatting van onze resultaten en 
plaatsen we het proefschrift in een breder kader. We concluderen dat we geen 
goede verklaring hebben kunnen vinden voor het sneller ontstaan van ARDS bij 
kinderen met Down syndroom en dat we vooralsnog geen voorstellen kunnen 
doen voor het opzetten van een klinische studie ter preventie van ARDS bij deze 
groep. We hebben laten zien dat bevindingen uit studies bij volwassenen met 
ARDS niet altijd hetzelfde zijn als bij kinderen. Daarom is het belangrijk dat er ook 
bij kinderen onderzoek gedaan wordt en conclusies uit studies bij volwassenen 
niet zonder meer overgenomen worden. 
Om verder te komen in wetenschappelijk onderzoek naar ARDS bij kinderen 
zullen verschillende kinderziekenhuizen moeten samenwerken. Anders zijn de 
onderzoeksgroepen te klein en te divers om tot goede resultaten te komen. 
Omdat gastheerfactoren een belangrijke rol spelen in het beloop van ARDS, lijkt 
het ons productief om onderzoek te doen bij groepen patiënten die onderling 
weinig van elkaar verschillen. Hoewel de verzamelnaam ARDS van pas komt 
bij het beschrijven van een groep patiënten, is het mogelijk dat er tot dusver 
relatief weinig vooruitgang wordt geboekt in het onderzoek naar ARDS, omdat de 
resultaten vertroebeld worden door variaties tussen de patiënten.


