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SAMENVATTING G 

HaemophilusHaemophilus influenzae is ccn kleine staafvormigc bacterie die in de ncus- en 
keelholtee van dc mens leeft. Van de gezonde mensen is 40 tot 80% drager van dc 
bacterie,, doorgaans zonder dat deze gastheer daar iets van merkt. Dc bacterie werd in 
18922 voor het eerst beschreven door Pfeiffer die veronderstelde dat Haemophilus dc 
oorzaakk was van griep (influenza). Hoewel later bleek dat dit geenszins het geval was, is 
dcc naamgeving ongewijzigd gebleven. 

H.H. influenzae wordt onderverdeeld in gckapscldc en ongekapseldc stammen. Beide 
soortenn veroorzaken infecties: gckapscldc H. influenzae met een type b polysaccharide 
kapsell  (Hib) is ccn belangrijke oorzaak van invasieve infecties zoals meningitis 
(hersenvliesontsteking)) bij jonge kinderen, terwijl infecties door ongekapseldc H. 
influenzaeinfluenzae vooral gelokaliseerd zijn in dc bovenste en onderste luchtwegen. Omdat 
tegenwoordigg alle kinderen in westerse landen gevaccineerd worden tegen Hib, zijn 
infectiess door Hib vrijwel verdwenen. Het vaccin werkt echter niet tegen ongekapseldc 
H.H. influenzae die nog steeds een belangrijke oorzaak is van otitis media 
(middenoorontsteking),, sinusitis, en bronchitis. Bovendien wordt H. influenzae frequent 
geïsoleerdd uit dc lagere luchtwegen van patiënten die lijden aan chronisch obstructief 
longlijdcnn (COPD) en cystische fibrose (CF). 

Gezondee individuen krijgen ondanks het veelvuldig inademen en aspireren van 
bacteriënn geen infecties in de longen, omdat dc bacteriën uit de onderste luchtwegen 
wordenn verwijderd door aspecifieke afweermechanismen. Een van die 
afweermechanismenn is de mucociliairc klaring, het proces waarbij de vloeistofiaag die 
hett respiratoire slijmvlies bedekt, richting dc mondholte wordt voortbewogen door dc 
trilharcnn van bepaalde epitheclcellen van hel luchtwegepithcel. Het respiratoire slijmvlies 
bestaatt uit een cpithcelccllaag, dc basaal membraan en dc lamina propria. Daaronder 
bevindtt zich dc submucosa. Dc epitheclcellaag is een aaneengesloten laag cellen die ccn 
barrièree vormt voor bacteriën die niet door dc mucociliairc klaring verwijderd zijn. In 
verschillendee studies waarbij de lokalisatie van H. influenzae in dc luchtwegen van 
chronischh geïnfecteerde COPD en CF patiënten is bestudeerd, werden H. influenzae 
bacteriënn echter tussen de respiratoire epitheclcellen en in dc submucosa van dc bronchi 
aangetroffen.. Ook in gezonde individuen wordt H. influenzae onder dc epitheclcellen van 
hett slijmvlies in de mondkcclholtc aangetroffen. 

Inn eerder onderzoek werd aangetoond dat H. influenzae moeilijk uit dc luchtwegen 
vann deze patiënten kan worden verwijderd ondanks dc afweer van de patiënt en 
behandelingg met antibiotica. Een verklaring hiervoor is dat H. influenzae in staat is om 
oppervlakte-eiwittenn te veranderen waardoor dc bacterie niet meer herkend (en 
verwijderd)) wordt door specifieke antistoffen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 
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H.H. influenzae zich op plaatsen in de onderste luchtwegen bevindt die slecht bereikbaar 

zijnn voor antibiotica en antistoffen. 

H.H. influenzae is in staat te hechten aan het epitheel en door te dringen (invasie) tot in 

hett subepitheliale weefsel. Het hechtingsmechanisme draagt er waarschijnlijk in 

belangrijkee mate toe bij dat de bacteriën de epitheelccllen kunnen koloniseren ondanks de 

actievee mucociliairc klaring. Invasie van H. influenzae door het luchtwegepitheel en 

lokalisatiee in het subepitheliale weefsel zou ertoe kunnen leiden dat de eradicatic van de 

bacteriee door antibiotica en antistof-gemcdieerde klaring niet mogelijk is. Het doel van 

hett in dit proefschrift beschreven onderzoek was eigenschappen van H. influenzae te 

vindenn die verantwoordelijk zijn voor de invasie in luchtwcgslijmvlies. De bevindingen 

kunnenn worden gebruikt om strategieën te ontwikkelen waarmee dit proces kan worden 

geblokkeerd. . 

Inn hoofdstuk 2 van het proefschrift wordt een in vitro model beschreven dat 

ontwikkeldd is om invasie van H. influenzae door het luchtwegepitheel te kunnen 

bestuderen.. In deze proefopstelling was H. influenzae aanwezig tussen de cellen van de 

intactee cpithccllaag, een proces dat ook in vivo voor H. influenzae is waargenomen. 

NeisseriaNeisseria gonorrhoeae, de bacterie die gonorroe veroorzaakt, passeerde de cellaag niet 

maarr werd opgenomen door de cellen. De intercellulaire passage van H. influenzae wordt 

paracytosee genoemd. Hoewel alle H. influenzae stammen die wc getest hebben 

paracytoscc vertonen, was deze voor stammen die specifiek aan de cellen konden hechten 

hett grootst. Verder bleek dat als de eiwitsynthese van H. influenzae werd geremd H. 

influenzaeinfluenzae geen paracytose vertoonde. 

Inn hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de effectiviteit van verschillende antibiotica 

off  antistoffen en complement op H. influenzae bacteriën die in de cellaag waren 

gelokaliseerd.. Het bleek dal bacteriën die zich in de cellaag bevonden niet gedood 

werdenn door bepaalde antibiotica waarvoor H. influenzae goed gevoelig was. Ook werd 

H.H. influenzae niet door antistoffen en complement gedood, terwijl dit wel het geval was 

wanneerr ze zich in de vloeistof boven de cellen bevonden. Na langdurige incubatie van 

dee bacteriën met de epitheel cellen in aanwezigheid van antistoffen tegen het P2-eiwit en 

complementt traden veranderingen op in het P2-eiwit. Deze antigene variatie is 

representatieff  voor de antigene variatie van H. influenzae afkomstig uit de onderste 

luchtwegenn van patiënten. Dit betekent dat paracytosc bescherming biedt tegen 

antibioticaa en antistof gemedieerde klaring. Als dit proces ook in vivo aanwezig is kan het 

dee persistentie van H. influenzae in de onderste luchtwegen van COPD en CF patiënten 

meee verklaren. 

Wcc concludeerden wc dat we een relevant in vitro model hadden ontwikkeld waarmee 

dee intercellulaire passage van H. influenzae door luchtweg epitheel kon worden 

bestudeerd.. In het tweede deel van dit proefschrift werden bactcricle structuren die een 

roll  bij de passage van het epitheel zouden kunnen spelen onderzocht. 

Aangezienn //. influenzae stammen die specifiek hechten aan de epitheelccllen meer 

paracytosee vertoonden dan niet hechtende stammen werd de hechting van 58 
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H.H. influenzae isolatcn aan twee verschillende humane cpithcclccllijncn onderzocht 
(Hoofdstukk 4). H. influenzae stammen uit sputum van COPD-patiëntcn, uit de keel van 
gezondee dragers en stammen die middenoorontsteking hadden veroorzaakt werden 
vergeleken.. Het bleek dat COPD stammen niet significant vaker hechtten aan de cellijnen 
dann stammen van gezonde dragers, in tegenstelling tot otitis media stammen. Het zou 
kunnenn zijn dat hechting van H. influenzae van groter belang is bij het ontstaan van otitis 
mediaa dan bij dragers of COPD patiënten. Bij de laatste groep is de mucociliairc klaring 
initieell  verstoord. Bovendien zijn door een chronische ontstekingsreactie in de longen 
vann deze patiënten kleine anti-microbiclc eiwitten (defensins) aanwezig die in vitro 
hechtingg van normaliter niet hechtende H. influenzae aan de cellen kunnen 
bewerkstelligen.. De meeste van de hechtende H. influenzae stammen brachten het 
zogenaamdee HMW eiwit tot expressie. Dit adhesine is een immunogeen eiwit en zou 
eventueell  als vaccin component gebruikt kunnen worden om infecties met ongckapsclde 
H.H. influenzae te voorkomen. Het bleek echter dat HMW eiwitten minder geschikt zijn als 
vaccinn component. HMW eiwitten van //. influenzae stammen van COPD patiënten en 
vann gezonde dragers vertoonden een aanzienlijke variatie waardoor deze eiwitten niet 
meerr algemeen herkend werden door antistoffen. 

Mett behulp van moleculair biologische technieken werden vervolgens genen van H. 
influenzaeinfluenzae geïdentificeerd die van belang zijn voor de interactie van H. influenzae met de 
epitheelccllcn.. Het chromosoom van H. influenzae bevat ongeveer 1800 genen, maar om 
diversee redenen wordt meestal slechts een beperkt aantal genen tot expressie gebracht, 
d.w.z.. het bijpassende genproduct is aantoonbaar aanwezig in de bacterie. In hoofdstuk 2 
hebbenn wc laten zien dat H. influenzae nieuwe eiwitten moet synthetiseren om de ccllaag 
tee kunnen passeren. In hoofdstuk 5 maken we gebruik van een techniek die het mogelijk 
maaktt om genen te identificeren die specifiek tot expressie worden gebracht door 
bacteriënn in het cclkweekmodcl en niet door bacteriën die op agarplaten worden 
gekweekt.. Analyse van een aantal genen die codeerden voor eiwitten met bekende 
algemenee functies toonde aan dat H. influenzae in aanwezigheid van de cellen genen tot 
expressiee bracht die groei en eiwitsynthese bevorderen. Bovendien duidt de expressie van 
eenn aantal genen erop dat H. influenzae in aanwezigheid van de cellen weinig zuurstof tot 
zijnn beschikking heeft en kampt met hoge zoutconcentraties. Verder codeerden een aantal 
genenn voor eiwitten met een nog onbekende functie. Hiervan zou een aantal direct 
betrokkenn kunnen zijn bij de interactie tussen H. influenzae en de epitheelccllen. 

Omm het eiwit dat de passage van H. influenzae door de epitheelccllen bewerkstelligt te 
identificeren,, hebben we een genenbank gemaakt van H. influenzae DNA in Escherichia 
colicoli (hoofdstuk 6). Wc hebben gebruik gemaakt van E. coli omdat deze bacterie normaal 
gesprokenn niet kan passeren door de epitheelcellaag. Een E. coli kloon dal een gcncluster 
mett daarop de genen HI0636 en HI0638 tot expressie bracht kon dat echter wel. Door 
dezee genen een voor een uit te schakelen in H. influenzae, konden wc aantonen dat voor 
passagee van de epitheelcellaag het HI0638 gen noodzakelijk was. Het product van 
HI06388 werd daarom het paracytine genoemd. Uitschakelen van HI0636 in H. influenzae 
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hadd daarentegen geen effect op de passage van H. influenzae. Omdat expressie van dit 

genn wel de passage van E. coli beïnvloedde zou dit genproduct passage kunnen 

ondersteunen. . 

Hett onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal genen betrokken zijn bij de 

interactiee van H. influenzae met longepitheclccllcn en belangrijk zijn voor de overleving 

vann //. influenzae in aanwezigheid van de cellen. In de discussie in hoofdstuk 7 wordt 

ingegaann op de mogelijkheden om de genen die direct betrokken zijn bij de interactie met 

dee cellen te gebruiken als vaccincomponent om infecties met ongckapseldc //. influenzae 

tee voorkomen. Het paracytinc lijk t een geschikte component voor cen vaccin, omdat het 

eenn geconserveerd eiwit is. Antistoffen legen dit paracytinc zouden paracytose. en 

daarmeee infecties door ongckapseldc H. influenzae kunnen voorkomen. Verder kan 

onderzoekk naar de invloed van hel paracytinc op de cpithcclccllcn tijdens paracytose van 

ƒƒ.. influenzae, een bijdrage leveren aan kennis met betrekking lot het mechanisme van 

invasie. . 

146 6 






