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Dissertation
On the 13th of September 2013, Martijn Bruijn, a paediatrician 
at Alkmaar Medical Center (MCA), successfully defended his 
thesis on the importance of host factors in paediatric acute 
respiratory distress syndrome (ARDS) at the University of 
Amsterdam. His promoter and co-promoter were Professor 
A.P. Bos and Dr. J.B.M van Woensel, respectively. Both are 
paediatric intensivists at the paediatric intensive care unit of 
the Emma Children’s Hospital/AMC.

Background
In comparison to adults, ARDS is a relatively uncommon, but 
life-threatening condition in children. The events that lead to 
ARDS can be very different in adults and children, which might 
explain age-dependent differences in morbidity and mortality. 
In addition, host factors might not be the same across the 
ages. The principal aim of this thesis was to investigate 
the importance of host factors in modulating the risk for 
developing ARDS and modulating disease severity in children.

Findings
First, Bruijn and co-workers described a very high incidence of 
ARDS in mechanically ventilated children with Down syndrome 
(DS). This was associated with high morbidity, but not with 
increased mortality. Next, several hypotheses to explain this 
increased incidence of ARDS in DS were investigated. In DS, 
the regulation of inflammation and apoptosis, both important 
in ARDS pathophysiology, are abnormal. This has been linked 
to an imbalance in free radical scavengers. Interestingly, 
apoptosis is also an important physiological process in normal 
foetal lung development. The authors hypothesized that DS 
foetal pulmonary epithelial cells have an increased tendency to 
undergo apoptosis. However, they found no difference in the 
expression of a marker for apoptosis in pulmonary epithelial 
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cells in lung tissue sections from autopsies of foetuses with DS 
when compared with controls.
Next, the expression of free radical scavengers and the effect of 
oxidative stress in terms of apoptosis and inflammation were 
investigated in cultured primary respiratory epithelium from 
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children with DS. The authors confirmed the imbalance in 
free radical scavengers in DS compared to controls. However, 
this did not result in significant differences in apoptosis and 
inflammation between DS and controls after exposure to 
oxidative stress.
Besides DS, several other host factors in paediatric ARDS 
were investigated. In adults, high plasma CRP levels have 
been associated with favourable outcome in ARDS. Such an 
association was not found in children.
Also, polymorphism of the angiotensin converting 
enzyme (ACE) gene has been associated with an enhanced 
susceptibility for ARDS in adults. In this thesis, the authors 
did not find an association between ACE gene polymorphism 
and predisposition to and severity of RSV-induced ARDS in 
children.
Finally, the authors found elevated levels of soluble tumour 
necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (sTRAIL) 

in BALF of children and expression of TRAIL-receptors on 
bronchial epithelial cells, suggesting that TRAIL-signalling 
may contribute to lung epithelial injury in severe RSV infection 
in children.

Conclusion and implications
In conclusion, Bruijn and co-workers found that Down 
syndrome is an important risk factor for developing ARDS in 
children, but this was not explained by a higher susceptibility 
to oxidative stress induced apoptosis in respiratory epithelium. 
In addition, several differences between adult and paediatric 
ARDS are described, supporting the concept that ARDS 
pathophysiology is not readily comparable between adults and 
children. The ARDS research group of the Emma Children’s 
hospital/AMC is exploring this field using various animal 
models, and is setting up collaborative projects with both the 
adult intensive care unit and the neonatal intensive care unit.
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Referenties: 1. Sinds 2002; aantal patiëntendagen berekend over aantal verkochte Kg (Bron: IMS 12/02- 09/12)/
gemiddelde dagdosering gedurende 14 aanbevolen behandeling (bron: SmPC).Veronderstelde behandelduur is 14 dagen.  
2. SmPC Mycamine januari 2013  14-MYC-002
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