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Summary 

Diseases of the lower conducting airways, the air passages betvveen larynx and the dveoliar 
space, are extremely common due to the fact that the rnucosal surface IS exposed to a 
considerable numbe~r of airborne pathogens. Prerequisites for an adequate descrlpt~~on of 
airway pathology are a comprehensive knowledge of normal histollogy. A defin~tlon of the 
normal human tracheobrorrchld rnucosa comprislng all epithelial cell types at a!l &way 
levels has not yet been given. Although many qualitative and qumtiitative studies of the 
lower conducting airway epithellrlwm exlst, comparison of hltherito acquired quantrtatlve data 
of cell type distribution with stud~es of other institutions is v~rtually imllpossrble due to w~de 
disparity nn study design d prior reports. 

Morphological alterations of the tracheobronch~al mucosa are caused by an aberrant cell 
cycle regwlatlon of epithelial cell types. Information about lhe proliferat~ve cell type d~ztnibu- 
tion of the normal conducting airway epithelliwm may reveal which cell types are ~nvolved 
in the maintenance of the human tracheobronchial mucosa, and may nnd~cate which cell 
types are pvobable target cells of injurious stimuli in the pathogenes~s of human airway 
disease. To date, no data is available of the cell type distribution of the proliferation com- 
partrnent of tlhe lower condualrug airway epithelium in m~an. 

The allm of the study was to establlslh the composition and cell type dlstrrbut~on of the 
normal human tracheobronchial mwcosa using relatively simple immunohistochemical 
techniques. In addition, squ~amous rnetaplastic lesions were examined m an example af 
proliferation in abnormal tracheobronchial eputhelium. Statistical Issues, deal~ng with large 
scale quantification procedures, are also addressed to. 

Chapter One comprises a general rntroduction to the field d stud~y, and includes a table of 
all qluantitatrve stu~d~es conducted In tlhe human tracheolbronchial mucosa. 

Chapter Two deals w~th the ~euroendocrrne cell type of the human tracheobronchial 
epithelium. A sequential irnmunohrstochernical staining procedure using PllB- I as a marker 
for the proliferalaon compartm~ent and Chromogranin A for thle ~dentificat~on for neuroen- 
docrine cells is described. A large scale quant~ficatior~ procedure IS car-~l-~ed out involving 
326,000 epithelial cells rln lun1gs obtained by autopsy of (31 patients. The percentage neu- 
roendocr~ne cells (aippl-ox. 0.496) 1s twelve times more than prevlau~sly relported, probably 
due to a new a~ntigen retrieval technique. Many dendritic neuroendocrine cell processes 
are seen between non-neuroendocrine epithel~al cells adjacent to the basement rnernbra- 
ne. The prol~fel-ation fraction of neuroendocrrrre cells is equal to the overall prol~feration 
frackuc~ril. 

In Chapter Three, the distr~bution and proliferation of c~l~ated and goblet cells is establis- 
hed using a sequential ~mmumohistochem~cal / histochemical staning protocol (MIB- I as a 
proliferat~on marker, and a PAS stain as a marker for goblet cells). The groulp of patients 



selected is  even more restricted than in the previous study (chaptel. two) by application of 

a histopathological score system of the lung tissue The feasibilic/ of 
apple- aches (i.e.. standard error of proportion and the relative error) its waluated in 

ord,er t o  establish a efficacious quanti(lcati0n procedure ~ ~ t h  statinicaj appl-oac-,es reduce 
work effort of cell quantification by WO-th~rds. Only a ,Iy 

fraction of and ciliated cells contribute to the proliferation compartment. The share of the cllialed 
in the proliferation compartment is considerable (i.e.. one-tenth to one-loul%h) due to the 

enormaus size of the ciliated cell population. 

Chapter Four descrrbes a sequential immunohus~oche~i~d srairring procedure in ta 
r~~EKltnfy basal md pafab&d cells, the proliferati0n C O ~ g ; m i ~ ~ e n t ,  and the of 
(par;uSbasd cells to  the proliferation CQmpaltment. An antibody direaed kel-&ins 5 
and 14 is used as a marker for (pararbasal cells. The g l - 0 ~ ~  of seieded patien& is identIcaJ 

t o  the gro1up described chapter three. Evaluation of one approach (the standard 
error OF proportion method) is carried out; quantification using this approach reduced the 
wolrk load by two-thirds.The number of (para)basal cells per mm of bzement membrane 
is strongly correlated to the thickness of the airway epithelium. Half of the overall prolife- 
ration compartment is made up by b a d  cells. In the smallest conducting airways, one- 
sixteenth of epithelial cells are basal cells representing ane-th1r.d of the proliferation com- 
partment. Parabasd cells are only present in the airways with a d~arneterer d 0.5 rnm and 
more, and constit&ed one-sixth of the overall proliferation compartment. The hugh fraction 
of (paragbasal cells that contribute to the proliferation compartment suppofls the theoy 
that cells at or near the basement membrane are likely to be progenitor cells of the normal 
human tracheobranchial epithelium. 

In Chapter Five, the percentage and proliferation of Clara cells is qu~mtified using a triple 
sequential imrnwnohistochernncal $' histochemical star~nrng protocol. The CC 10-antubody 1s 
used as a marker for Clara cells. The group of selected patients w a  ider~tical to the sludies 
described ~n chapter three and four. Qwant~fication was pedolrrned uslng the standard error 
of proportion method without prhor evarrJt~on. The Clara cell population was villwally 
restricted to the distal conducting airvlllay epithelium un normal hw~man lungs. In the terrnlnal 
bronchioles, one-ninth of epithelld cells were Clara cells, and the contrlbut~on of Clara 
cells to the proiiferation compartment was om-seventh. in the respiratory bronch~oler. 
Clara cells represented one-fiifth of the mucoral ep~thelium and alrnosl half of the proi~iera- 
tion compartment. Thus, the contribut~on of Clara cells to the proliferation compmmenl 
of normal human tracheobronchial epithelbum 1s substantial. indicating a probable of 

the Clara cell in fhe maintenance of the mucora of the distah condud% ailways in man. 

In Chapter Six, squamous metaplasua with dysplasfa is exarn~ned as an example of abnoi- 
ma1 human tracheobronchial epithelium. lmrnunoh~stochem~cal staning !s carned out on  
bronchial biopsy material of 5 1 paflents (with or without a cafclnoma of the upper and 
lower conducting uruuays). MIB-l IS used as a proliferation marker. p53 and Bcl-2 a 
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Samenvatting 

Opbouw en proliferatie van normaal epitheel 
van de lagere menselijke luchmegen 

Aandoeningen van de lagere luchmegen V.W.Z. de ludtpijp(en) tussen aruue,3hooM en 
iOngblaajes) komen veel voor. Dit is mede een gevolg van de blootstelling va,7 het lucht- 
W~EPPP~N~~~  (dat bekleed wordt door een laag epitheelcellen) aan vele ziekevervuekkei.s 
die in de lucht voorkomen De hierdoor veroorzaake strudurele afwijkingen van de 
luchtwegefl rijn p% goed te beschrijven indien er een grondis kennis van het rroi.rnale 
Ivshhvegepitheel vergaard is. 

Kwalitatieve en kwantitatieve karakterisering van dit epntheel ns geen simpele zaak omdat 
heit luchtwegepitheel uit tenminste zes verschillende soorten epithelide cellen is opge- 
bouwd, en wat de opbouw betreft er bovendien Verschillen z~jn tussen de grote en klerne 
luchtwegen. Het probleem ns echter dat wij gedetailleerde kennis arnti-ent de opbouw van 
het menselijk luchtwegepiitheel ontberen. De tot n~u t o e  verrichte oniderZoeken zijn name- 
lijk zodanig verschillend in opzet dat vergelijking van de beschreven aantallen celtypen 
ernstig wordt bemoeilijkt. Er is een grote verscheidenheid un de technieken waai-mee de 
cellen warden aangetoond en geteld, en ook zijn er verschuilen in de eenheden waarin de 
aantallen van de diverse celtypen zijn uitgedrukt. Daarnaast is het aantonen van de ver- 
scheidene celtypen dermate lastig, dat de meeste endersoeken zich tot één d slechts 
enkele celsoorten beperkt hebben Tenslotte is het zo, dat dierexperimeriteel onderzoek 
slechts zijdelings toepasbaar is op de mens, nu gebleken is dat de luchtwegorganisaiie en - 
opbouw tussen diersoorten onderhevig zijn aan grote versch~llein 

Een structurele ahijking van het luchtwegepitheel is In wezen een gevolg van ceri 
(en ook nog voofldua-ende) abnormale ceUdelingsacliviteiu1. van C6n of meer- 

dere celtypen. Kennis  ui de normale celdeiiingsaoltiv~teul (d.w.s. de prairiferatie) vdn het 
normale menselujke luchtwegepitheel ontbreek nagwoeg geheel. A c  gevolk? k~ieman 
kurnnen spec-/aties, afitoms-rrg van rIaLIweli~k5 ttoepabaa.air dierexperimenteel 
omtl-en;l de identiteit van de celtypen die verantwoordelijk zijn voor bnstandh0'Jdingva" 
het luchwegep;ithee.I riiet worderr geëvalueerd. Wat ri.ormale abnormale 

prolibratie is het menreliji< luchtwegepitheel iS dus  niet aan te g e v e n  Over de 
de ce[soorten die mogelgkerwijs het doelwut zijn van ziekteverwekkers valt ook geen 

uitspraak te doen. 
Hd doel van het onderzoek, waarvan dit proefschrift een becchrijvihg geeft, was dan 

ook: de opbouw van het normale epitheel van de lagere rnenseli~ke l u c h ~ e g e r i  bepalen. 
en de bijdrage van elk celtype aan het proliieratieve c o m p ~ i r n e n l  (d.w.z. dat deel van het 
epitheel dat celdelingractiviteit vertoont) vaststellen. Wet materiaal betrof longen die afkom- 



stig waren van overleden p&i&nten, en die een bewerking ondergingen di~e standaard is in 
de dagelijlkce praktujk van een Nederlandse afdeling patho'iogie. De methode om de 
celsoorten m te tonen ging uit van een relatief eenvoudge irnmunohustochemische en 
histciichemische 'Wewrings" techniek. Ook de statistische methoden die werden toegepast 
op d~e verkregen uitkomsten waren op zich niet ~ngebruikelij~k. Seleaie en combtnatie vanl 
materialen en methoden zijn echter niet eerder toegepast. Tenslotte werd nog ondierzoek 
verricht n a r  de proliferatie in squarneuze metaplasie, een abnorrnai~e verandering van het 
luchtwegepitheel, die aangetroffen werd in biopsie-materiaa. van 5 1 patienten. 

I--l~öfdstuk Een bevat een algemene inleiding in het onderzoekstherna, en zet de doelen 
van bet onderhavig onderzoek uiteen. 

Hoofdstuk Twee gaat in op de neuro-endocriene cel i~n het normlale menselijke luchtwe- 
gepitheel. Een sequentiële immwnohistochemische 'kleuring' wordt beschreven, waarbij ais 
proliferatie-masker is geselecteerd een antilichaam gericht tegen het plroliferatie-geasso- 
cieerde antigeen Ku-67 (antil~ichaarn MIE-U); als marker wcpor neuro-endocrielne cellen is 
genomen een antilichaam gericht tegen Chromogranine A. Een grootschalige kwantificering 
is uitgevoerd waarbij 326.000 epitheelcellen in longweefsel van 9 patienten zijn bekeken 
door de microscoop. De omvang van het proliferatieve co~mpairtirnent was Q,J6% van alle 
epitheliale cellen. i-iet gevonden percentage neuro-endocriene cellen (ca. 0,4%) is twaalf 
maal hoger dan eerder werd beschreven, vermoedelijk als gevolg van een nieuwe weef- 
seluoorbehandeling waarbij gelbrwikt wordt gem& van dIe magnetron. Het percentage 
prolifererende newra-endocriene cellen is vrijwel gelujk aan het percentage epitheelcellen 
dat celdelingsactiviteit vertoont. 

Hoofdstuk Drie behandelt de gecilileerde cel en de slijmbekercel. Beschreven wordlt een 
sequentiële kleuirri~g, waarbij na de proliferatie marker MIB- I geblruikt wordt gemaakt van 
een tiistochernische PAS-kleuring voolr het aantonen van slijmlbekerceillen. Als gevolg vain, 
PAS-kleuring zijn gecllieerde celilen eveneens gaed identificeerbar. Dit~maal werd gebruukt 
gemaah van longweefsel van 7 patiënten. In vergelijking met het vorige hoofdstuk werden 
de selectiecriiteria nog verder aangescherpt doordat her longmateiriaal tevens werd ge- 
screend m b.v. een scoi-ecysteem, waarbij eventuele ahijkingen in het longweefsel ieder 
afzonderlijk werden bekeken. Het geselecteerde lorigweefsel werd ook gebruikt voolr het 
onderzoek zoals beschreven in de hoofdstukke~n vier en vijf. Na de verrichte tellingen 
werd de toepasbaarheid van een tweetal stat~istische benaderrngen geëvalueerd, tenein~de 
de hoeveelheid te tellen cellen zoveel mogelijk in te perken. Beide benaderingen blijken de 
lel-arbeid met tweederde te reduceren. Slechts zeer geringe percentages van de gecilieer- 
de cellen en de slijmbekercellen dragen bij aan het pprliferatief compartiment. Indien 
echter de celtypeverdeling van hetproliferatief compartiment bezien wordt, is het aandeel 
van de gecilieerde cel niet onaanzienlijk (10% - 25%) daar dit celtype een groot deel 
uitmaakt van het luchtwegepitheel. 



Hoofdstuk Vier handeh over de basale en parabasde cel. die wordeii aangetoond m b.v, 
een antilichaam gericht tegen de keratine-eiw~tten type 5 en [4, i n  combinatle met de 
proliferatie marker MIB-l. Eén staDsösche benadering die het 

met vermindert wordt geevalueerd. Het aantal (para)baraie cellen per lengre-eenheid van de 
basaalmembraan waarop het epitheel rust blijkt sterk gecorreleei-d te zijn met de 
hoogte van het iuchtwegepitheel. De he& van het proliferatieve 

bestaat basale ceilen. In de kleinere luchtwegen (diameter minder dm 0.5 mm) bestaat het epi- 
theel voor slechts eenzestiende deel uit basale cellen. die echter eenderde van het prolife- 
ratiwewe compartiment voor hun rekening nemen. 
Het luchtwegepitheel van de grotere luchtwegen (dkneter 0,s mm of meer) be9aat voor 
1 % tot 6% uit parabasale cellen, maar de bijdrage van dit celtype aan h e t  proiiiferatieve 
compartiment is eenzesde deel. Het relatief hoge percentqe (parai)bcwale cellen dat deel 
uitmaak van het prolikratieve comipment geeft steun aan de theorie dat celtypen nahk~ 
de baadmembraan belangrijke voorlopercellen zijn van het menselijk Iuchtwegepitlheel. 

In HO~MIS~LI~ Vijf komt de Chai cel bod, waarbij een ~tl~lcha;am tegen hef 
cíara Ceíí 10 kd eiwit  cc I @i) gebruik wordt als k l l ~ n u n ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~  marker in combi- 
natie met MIE- I (proliferatie marker) dsook de PX-kleuring (marker voor slilmbekercel- 
len). De statistische methode die in de hoofdstukken drie en vier is getest (nl. de stan- 
daardfout van de proportie) wordt voor het eerst direct gebruikt voor de vaststelling van 
de minimaal benodigde hoeveelheid te tellen cellen. Claha cellen komen vrijwel alleen 
voor in de kleinste luchtwegen. Wet percentage Clara in de terminale en respiratoire 
bronchioli bedraagt respectievelfjk 1 I% en 22%. De bujdrage van Clara cellen mn het 
prOliferahieve compartiment bedraagt un de terminale bn~nchiol i  Is%, en in de respiratoire 
bronchioli 44%. Derhalve speelt de Clara cel in de handhaving van het epitheel van de 
kleinste luchtwegen een niet onbelangrijke rol. 

'In Hoofdstuk zes handelt over abnormaal Yuchr\~ege~~,rh~& dat a;angetrofferi is (17 bron- 
chulsbiopten die zijn gnomen b0 5 1 patienten (waarbij ongeveer de helft ten tijde van hel 

biopt kanker had van de luchtwegen dan wel in de loop der jaren daarna kanker orriwikkel- 
de). Het betroflen zgn. rquameuze rnetaplastirche afwijkingen. waarbil biet normale meer- 
rijige trilhaarepitheel vervangen is door meerlagig pla~~i~ellepifheel onder invloed van 
chronische prikkeling. Op de biopten werden ~mmunohisiochernirche 'kleumgen' verricht 
m. b . v  MIB- l (pioliferatie marker), p51 en Bd-2 ([mogelijke] niarkers van genetische 
schade). Alle squameus mefaplastische ahijkmgen vertonen dukdeli~k toegenomen prolife- 
ratie. P53 kon in de biopten van ongeveer de heY van de patiënten worden aangetoond. 
Indien p53 in welke vorm dan oolk aanwezig is in een biopt. blijk in negen van de tien 
gevallen dat de patiënt ofwel reeds kanker heeft van de  luhtwegen. ohe l  dat zich in de 
loop de tijd /anker zal ontwikkelen Bcl-2 bleek geen rol 

Welen bil squameure 

metaplasie. 

Hoofdstuk Zeven behelst allereerst een discursie over stallsiische onderwerpen die 



relevant zijn bij groorschdige tellingen (reproduceerbaarheid, effectief en eiffacrent kvvanitifi- 
cereru) en gaat kort in op de (statidisr.he) definiltie van 'normaal'. Vervolgeirus worden de 
gegevens van de hoofdstukken wee tot en met vifigkintegreerd: zowel de opbouw als de 
celtype-vevdeling van het prolileratiewe compartiment van normaal menselijk luchtwegepi- 
thee1 wordt gepresenteerd e~n besproken. Met name wordt Ingegaan op de celdelingsaai- 
viteit van de (para)bade en de Clara cellen, en de mogel~jke rol d~ie deze celtypen spelen 
bij de handhaving w a n  het luchtwegepitheel. Voorts wordt de hypothese, dat squameuze 
metaplasie begint met schade van de bacale cel, besproken. 

In de Appendix bij Hoofdstuk Zeven worden de gemiddelde waarden met de 90% 
betrouwbaarheidsinterwallen vim elk van de zes epitheeisoorten en van de omvang van het 
proliferatieve campartiment grafisch weergegeven. 




