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Summary y 

Chronicc bronchitis (CB) refers to a condition of chronic or recurrent increase in the volume 

off bronchial secretions sufficient to cause expectoration. CB can be associated with chronic 

airwayy obstruction (i.e. chronic obstructive pulmonary disease [COPD]). Both 

nonobstructivee and obstructive CB are characterized by chronic inflammation of the airway 

wall,, increased permeability of the airway mucosal microvasculature, and hypertrophy of 

submucosall glands. These altered local conditions are considered to favour bacterial airway 

infections.. In both nonobstructive and obstructive CB patients, in particular 

nonencapsulatedd Haemophilus influenzae frequently causes recurrent and chronic 

infectionss of the lower respiratory tract. These infections may be due to long-term 

persistencee of a distinct (persisting) strain or to recurrent infection with different 

(nonpersisting)) strains. Bacteria like H. influenzae, however, may also stimulate local 

inflammatoryy processes by inducing inflammatory mediators and by causing epithelial 

damage.. About the possible contribution of (chronic) bacterial infections to airway 

inflammation,, however, relatively little is known. Therefore, we employed both ex vivo and 

inin vitro approaches to study various aspects of H. influenzae in relation to airway 

inflammation. . 

Inn Chapter 2, we described our studies into the presence of H. influenzae in the airways 

off chronic bronchitis patients with a documented history of recurrent H. influenzae 

infections.. We demonstrated that the airways of most of these patients were chronically 

infectedd with either a persisting strain, consecutive unrelated nonpersisting strains, or a 

combinationn of both. The persisting strains were demonstrated to show antigenic variation 

inn their major outer membrane proteins (MOMPs). These observations were consistent with 

ann earlier study in less well-defined CB patients. In the earlier study, exacerbations in CB 

patientss were demonstrated to coincide with the occurrence of a new strain (exogenous 

reinfection)) or an antigenic variant (endogenous reinfection). In contrast, in the present 

studyy we found that in the airways of a number of patients distinct strains were 

demonstratedd to be present both before and after an exacerbation. 

Inn vieww of the concept that bacterial infections in CB patients are the consequence of the 

alteredd local conditions caused by chronic airway inflammation, we aimed to reduce local 

airwayy inflammation in these patients. Therefore, the patients were treated with an inhaled 

corticosteroidd (budesonide) or oral N-acetylcysteine (NAC) for 3 months. We could not 

demonstratee an effect of treatment with either budesonide or NAC on local airway 

inflammationn nor on bacterial persistence in these patients. 
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Inn the studies described in Chapter 3 and 4, we addressed mechanisms that might be 

implicatedd in bacterial persistence in the airways of CB patients. In Chapter 3, we showed 

thatt the induction of the pro-inflammatory mediators, interleukin (lL)-6 and IL-8, in airway 

epitheliall cells in vitro differed upon exposure to distinct clinical isolates of H. influenzae. 

Persistingg strains that had persisted for at least six months in the airways of CB, were shown 

too induce significantly lower amounts of both IL-6 and IL-8 as compared to nonpersisting 

strainss that were isolated in a series of analyses on one occasion only. An initial 

characterizationn of the stimulus indicated that it is released in the culture medium by the 

bacteria.. The stimulus was demonstrated to be heat stable, hydrophilic and non-proteinous. 

Wee suggested that lipopolysaccharides (LPS) and/or a component complexed to LPS are 

responsiblee for a major part of the interleukin induction, since approximately 70% of the 

activityy was removed by polymyxin B. Based on these studies, we proposed that persisting 

isolatess release a stimulus that activates epithelial cells to produce less IL-6 and IL-8 than 

thatt by nonpersisting isolates, which may contribute to the local persistence of persisting 

strains. . 

Inn Chapter 4 we described studies on the adherence of clinical isolates of H. influenzae 

too extracellular matrix (ECM) proteins. We demonstrated that the isolates could be divided 

intoo two groups, strains that adhered very well to tested ECM proteins, and strains that 

showedd only a very weak level of adherence to some ECM proteins. In addition, in the 

studiess described in Chapter 4, plasmin formation by part of the isolates tested was 

demonstrated,, indicating that these strains expressed plasminogen receptors on their 

surface.. Degradation of ECM components by plasmin generated on nonencapsulated 

H.H. influenzae plasminogen receptors may promote bacterial spread through subepithelial 

layerss and thereby bacterial persistence. Persisting strains and nonpersisting strains, 

however,, did not differ with respect to the adherence to ECM proteins and in their ability 

too induce plasmin formation. From these studies we concluded that although adherence to 

extracellularr matrix components, as well as plasminogen receptor expression on 

H.H. influenzae may contribute to local bacterial persistence they both seem, however, 

factorss of limited importance. 

Ourr studies on local airway inflammation in CB patients and on the contribution of 

chronicc H. influenzae infection to local airway inflammation in these patients, are 

describedd in Chapter 5. We demonstrated that local airway inflammation in chronically 

H.H. /'nf/uenzae-infected CB, as assessed by the analysis of spontaneously expectorated 

sputum,, differed between nonobstructive and obstructive patients. Higher levels of tumor 

necrosiss factor-a (TNF-a) and myeloperoxidase (MPO) were detected in the sputum sol 
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phasee of obstructive as compared to nonobstructive CB patients, pointing to differences in 

pathophysiology.. Since TNF-a has been implicated in the development of chronic airway 

obstructionn in smokers, the high levels of TNF-a in obstructive CB patients as compared to 

thee levels in nonobstructive patients are of particular interest. 

Inn addition, we compared airway inflammation in chronically infected and noninfected 

obstructivee CB patients. High levels of TNF-a were detected in SSP from infected as 

comparedd to noninfected obstructive CB patients. The SSP levels of IL-8, MPO, and the 

degreee of plasma protein leakage in the infected obstructive CB patients, were 

retrospectivelyy compared with and found significantly higher than those of noninfected 

obstructivee CB patients. This suggests that chronic infection in obstructive CB patients is 

associatedd with a more pronounced airway inflammation. In view of the concept that 

bacteriall infections in (obstructive) CB are the consequence of the local airway 

inflammation,, however, the observed differences in airway inflammation between infected 

andd noninfected obstructive CB patients may also represent a primary difference between 

thee two groups of patients. It could be envisaged that obstructive CB patients with an 

exaggeratedd TNF-a production have a more marked airway inflammation, as result of which 

bacteriaa like H. influenzae can more easily colonize the airways of these patients. 

Inn Chapter 6 we described studies into the effect of a parainfluenza type IV virus 

infectionn of H292 airway epithelial cells upon the regulation of the production of IL-6 and 

IL-8.. We demonstrated that virally infected cells become more responsive to stimuli, as 

shownn by an increased reactivity (higher response) and sensitivity (lower threshold) for IL-8 

andd to a lesser extent IL-6 response. This change in responsiveness of airway epithelial cells 

mayy play a role in the pathophysiology of CB patients, particularly during exacerbations. 

Finally,, in Chapter 7 our findings are discussed in the context of what has been known 

soo far and several foci of future study are proposed. 
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Samenvatting g 

Bijj patiënten met chronische bronchitis is er sprake van een chronisch ontstekingsproces 

inn de luchtwegen. Kenmerken van ditt ontstekingsproces zijn onder andere een toegenomen 

lekkagee van plasma eiwitten naar de luchtwegen en een abnormale lokale secretie van 

eiwitten.. Dit geeft aanleiding tot een verhoogde secretie van slijm, resulterend in het voor 

chronischee bronchitis karakteristieke (semi-)permanente opgeven van slijm (sputum). Bij 

patiëntenn met chronische bronchitis kan tevens sprake zijn van chronische obstructie 

(vernauwing)) van de kleinere luchtwegen (chronisch obstructief longlijden [COPD]). De als 

gevolgg van de chronische ontsteking optredende veranderingen in het lokale milieu werken 

hett ontstaan van bacteriële luchtweginfecties in de hand. Bij patiënten met chronische 

bronchitiss is dan ook vaak sprake van recidiverende en chronische bacteriële infecties van 

dee lagere luchtwegen. Infecties met ongekapselde Haemophilus influenzae komen hierbij 

hett meest frequent voor. Deze chronische infecties kunnen worden veroorzaakt door een 

specifiekee stam die langdurig aanwezig blijft (persisterende stam), of door elkaar 

opvolgendee niet-verwante (niet-persisterende) stammen. Hoewel het optreden van de 

bacteriëlee infecties het gevolg is van de veranderde lokale omstandigheden, kunnen 

bacteriënn zoals H. influenzae het ontstekingsproces ook stimuleren. H. influenzae kan ter 

plekkee cellen stimuleren om specifieke produkten uit te scheiden die het ontstekingsproces 

versterkenn (ontstekingsmediatoren), zoals de interleukines (IU-6 en IL-8. Ook kan 

H.. influenzae schade veroorzaken aan de bekledende cellen van de luchtwegen, het 

luchtwegepitheel.. Over deze mogelijke bijdrage van (chronische) bacteriële infecties aan 

dee lokale ontsteking is echter nog weinig bekend. Dit was de aanleiding om een aantal 

aspectenn van H. influenzae te bestuderen in relatie tot de ontsteking van de lagere 

luchtwegen. . 

Inn Hoofdstuk 2 beschrijven we een studie naar de aanwezigheid van H. influenzae in 

dee lagere luchtwegen van chronische bronchitis patiënten bij wie in het recente verleden 

recidiverendee infecties met H. influenzae waren gedocumenteerd. Deze patiënten werden 

gerekruteerdd van de polikliniek van ons ziekenhuis. We hebben hierbij aangetoond dat de 

luchtwegenn van de meeste van deze patiënten gedurende de duur van de studie permanent 

geïnfecteerdd waren met ofwel een persisterende stam die continu aanwezig bleef, ofwel 

opeenvolgendee niet-verwante (niet-persisterende) stammen dan wel een combinatie van 

beide.. De persisterende stammen vertoonden soms (antigene) variatie in bepaalde 

buitenmembraann eiwitten, de zogenaamde major outer membrane proteins (MOMPs). 

Dezee bevindingen komen overeen met eerdere waarnemingen in minder goed 
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gedefinieerdee chronische bronchitis patiënten. In óeze eerdere studie hebben we 

aangetoondd dat exacerbaties in deze chronische bronchitis patiënten samengingen met het 

aantoonbaarr worden in het sputum van een andere H. influenzae stam. Dit betrof ofwel 

eenn niet-verwante stam (exogene herinfectie), ofwel een antigene variant van de tevoren 

aanwezigee stam (endogene herinfectie). In de huidige studie waren exacerbaties evenwel 

slechtss in een deel van de gevallen geassocieerd met een exogene of een endogene her-

infectie.. In een aantal patiënten was daarentegen een specifieke stam zowel voor als na de 

exacerbatiee aantoonbaar in het sputum. 

Uitgaandee van het concept dat infecties met bacteriën bij chronische bronchitis patiënten 

hett gevolg zijn van de veranderde lokale omstandigheden, veroorzaakt door de chronische 

ontstekingg van de luchtwegen, hebben we getracht de lokale ontsteking met behulp van 

bepaaldee medicijnen te verminderen. Hiervoor hebben we de chronische bronchitis 

patiëntenn gedurende drie maanden behandeld met het corticosteroid budesonide 

(ontstekingsremmer)) via inhalatie of met het mucolyticum (slijmoplossend middel) 

N-acetylcysteinee als bruistablet. Behandeling met deze middelen had echter geen 

aantoonbaarr effect op de lokale luchtwegontsteking of op de aanwezigheid van 

hi.hi. influenzae in deze patiënten. 

Inn de studies beschreven in Hoofdstuk 3 en 4, hebben we ons gericht op mechanismen 

diee mogelijk kunnen bijdragen aan het persisteren (aanwezig blijven) van bacteriën in de 

luchtwegenn van patiënten met chronische bronchitis. In het onderzoek beschreven in 

Hoofdstukk 3, hebben we aangetoond dat bepaalde, uit patiënten geïsoleerde, H. influenzae 

stammenn verschillen in het induceren van de produktie van bij ontsteking betrokken 

mediatorenn door luchtwegepitheel. Persisterende stammen, waarvan was aangetoond dat 

zee tenminste zes maanden aanwezig waren geweest in de luchtwegen, induceerden in een 

luchtwegepitheell cellijn het vrijkomen van belangrijk minder IL-6 en IL-8 dan niet-

persisterendee stammen die bij herhaalde kweken gedurende zes maanden slechts op een 

momentt aantoonbaar waren gebleken. Een eerste karakterisering van de stimulus gaf aan 

datt het een produkt is dat door de bacteriën wordt uitgescheiden in het kweekmedium. De 

stimuluss weerstaat koken, is oplosbaar in water en is naar alle waarschijnlijkheid geen 

eiwit.. Voorbehandeling van het kweekmedium met polymyxine B leidde er toe dat 

ongeveerr 70% van de activiteit van stimulus verdween. Dit doet ons vermoeden dat 

bepaaldee bacteriële membraan componenten, lipopolysacchariden (LPS) en/of een hieraan 

gekoppeldee component verantwoordelijk zijn voor de stimulatie. Gebaseerd op deze 

studiess concluderen we dat persisterende stammen een stimulus uitscheiden die epitheel 

cellenn aanzet tot de produktie van minder IL-6 en IL-8 dan niet-persisterende stammen. Dit 
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verschill ligt mogelijk mede ten grondslag aan het wel of niet lokaal persisteren van een 

bepaaldee H. Influenzae stam. 

Inn Hoofdstuk 4 beschrijven we onze studies naar de hechting van H. influenzae 

stammenn aan bepaalde eiwitten die onderdeel uitmaken van het steunapparaat van de long. 

Dezee eiwitten gelegen in de extracellulaire matrix (ECM) zijn normaal door het epitheel 

afgeschermd.. Bij beschadiging van het bekledende epitheel komen extracellulaire matrix 

eiwittenn bloot te liggen en bacteriën kunnen dan aan deze eiwitten hechten. We hebben 

aangetoondd dat de stammen verdeeld konden worden in twee groepen. Stammen die zeer 

goedd hechtten aan verschillende van de geteste extracellulaire matrix eiwitten en stammen 

diee slechts in zeer geringe mate hechtten aan enkele van de geteste eiwitten. Persisterende 

stammenn verschilden echter niet van niet-persisterende stammen in hun vermogen aan de 

getestee ECM eiwitten te hechten. Tevens hebben we bestudeerd in hoeverre H. influenzae 

eenn receptor op het oppervlak tot expressie brengt waaraan het eiwit-splitsende enzym 

plasminogeenn kan hechten. Plasminogeen gebonden aan deze receptor kan worden 

geactiveerdd tot piasmine. Piasmine kan extracellulaire matrix eiwitten afbreken en daarmee 

hett doordringen van de bacteriën in het subepitheliale weefsel bevorderen. Hoewel een 

deell van de stammen de plasminogeen receptor tot expressie lijkt te brengen, konden we 

ookk hier geen verschil aantonen tussen persisterende en niet-persisterende stammen. Op 

grondd van deze studies concludeerden we dat hoewel hechting aan ECM eiwitten, alsook 

expressiee van plasminogeen receptoren kan bijdragen aan lokale persistentie van bacteriën, 

beidee evenwel in dit verband van beperkt belang lijken. 

Inn Hoofdstuk 5 beschrijven we onze studies over de ontsteking in de luchtwegen van 

chronischee bronchitis patiënten en over de bijdrage van chronische infectie met 

H.H. influenzae aan de ontsteking in deze patiënten. De ontsteking werd bestudeerd door 

analysee van eiwitten betrokken bij het ontstekingsproces in de vloeibare fractie (sputum sol-

fasee [SSP]) van spontaan geproduceerd sputum. We hebben hierbij aangetoond dat de 

ontstekingg in de luchtwegen van chronisch met H. influenzae geïnfecteerde chronische 

bronchitiss patiënten verschilde afhankelijk van de aan- of afwezigheid van chronische 

luchtwegobstructiee (COPD). In chronische bronchitis patiënten met luchtwegobstructie 

werdenn hogere concentraties aangetoond van een bepaalde ontstekingsmediator, tumor 

necrosiss factor-a (TNF-a) en van myeloperoxidase (MPO), een eiwit dat gezien kan worden 

alss een maat voor de aanwezigheid van een specifieke witte bloedcel (de neutrofiele 

granulocyt),, welke geacht wordt een belangrijke rol te spelen in het lokale 

ontstekingsprocess bij chronische bronchitis. Aangezien TNF-a gezien wordt als een 

mediatorr betrokken in de processen leidende tot het ontstaan (pathofysiologie) van 
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chronischee luchtweg obstructie bij rokers, is deze waarneming mogelijk van bijzonder 

belang. . 

Tevenss hebben we de ontsteking in de luchtwegen van chronische bronchitis patiënten 

mett chronische luchtwegobstructie (obstructieve chronische bronchitis) bestudeerd in 

relatiee tot de aan- of afwezigheid van een chronische infectie met H. influenzae. 

Vergelekenn met niet-geïnfecteerde patiënten, werden bij chronisch geïnfecteerde 

obstructievee chronische bronchitis patiënten veel hogere concentraties TNF-a aangetoond 

inn SSP. Ook de concentraties van IL-8, MPO en de mate van lekkage van plasma eiwitten 

naarr de luchtwegen in de chronisch geïnfecteerde patiënten bleken verhoogd ten opzichte 

vann de concentraties in niet-geïnfecteerde patiënten welke door ons eerder waren 

bestudeerd.. Deze waarnemingen geven aan dat chronische bacteriële infecties de 

ontstekingg in de lagere luchtwegen van patiënten met obstructieve chronische bronchitis 

samengaann met een ernstiger ontsteking. Bacteriële infecties die optreden bij chronische 

bronchitiss worden geacht het gevolg te zijn van de veranderde omstandigheden ten 

gevolgee van de lokale ontsteking. Het is derhalve ook voorstelbaar dat bij patiënten bij wie 

sprakee is van een ernstiger ontsteking van de luchtwegen eerder infecties optreden dan bij 

patiëntenn met minder uitgesproken ontsteking. De aanwezigheid van bacteriën zoals 

H.H. influenzae is dan het gevolg van de ernstiger ontsteking en niet de oorzaak. 

Inn Hoofdstuk 6 beschrijven we onze studies naar het effect op de regulatie van de 

produktiee van IL-6 en IL-8 in luchtwegepitheel cellen (H292 cellijn) in reactie op een 

infectiee met het parainfluenza type IV virus. We toonden hierbij aan dat de met virus 

geïnfecteerdee cellen in reactie op een stimulus heftiger reageren. De cellen reageren niet 

alleenn op een stimulus met de produktie van meer IL-8 (hogere respons), maar ook treedt 

dee IL-8 produktie bij een lager concentratie van de stimulus al op (lagere drempel). 

Dezelfdee fenomenen, zij het in geringere mate werden aangetoond voor de produktie van 

IL-6.. Deze verandering in gevoeligheid van luchtwegepitheel voor stimuli kan mogelijk een 

roll spelen in de pathofysiologie van chronische bronchitis, in het bijzonder tijdens 

exacerbaties. . 

Tott slot bespreken we in Hoofdstuk 7 onze bevindingen in relatie tot de huidige 

inzichtenn en formuleren hiervan uitgaande een aantal vragen voor verder onderzoek. 
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