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Intestinal infections are widespread and still an emerging public health problem.
The growing resistance of bacterial pathogens, including Salmonella species, to
generally applied antibiotics makes diet an attractive tool to increase intestinal
defence against these threats. In Chapter 1 the current knowledge about defence
mechanisms to protect against intestinal foodborne infections has been
reviewed, including dietary components that might improve resistance against
Salmonella infection. From this review it can be concluded that there are, besides
pre- and probiotics, dietary components that may increase resistance to Salmonella infection and its sequelae. Dietary interventions in the established S. enteritidis infection model in rats are essential to first evaluate the potential of these
dietary components to ultimately improve resistance to intestinal infection in
humans. In addition to studying the efficacy of diet in improving infection resistance, investigations using the Salmonella infection model can also be used to
identify new potential biomarkers of intestinal health.
In Chapter 2 pancreatitis associated protein (PAP), also known as RegIIIβ
in mice, was evaluated as potential new biomarker. Ileal and faecal protein levels
were associated with infection severity in rats. Also in mice levels increased in the
ileal mucosa after intestinal infection (Chapter 3). Mechanistic studies in mice
described in Chapter 3 revealed that RegIIIβ protein plays a protective role
against infection with the Gram-negative S. enteritidis but not against the Grampositive Listeria monocytogenes. The protective effect is associated with binding
of this protein to the bacterium. Future studies are needed to reveal if and how
this association might determine its protective function. In addition to the
mechanistic rodent studies it is important for biomarker validation to show
human relevance. Therefore, faecal PAP levels were investigated in human faeces. In Chapter 4 it is described that PAP levels were increased in human faeces
after oral infection with enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), as shown in
rodents that were infected with other pathogenic bacteria. Faecal PAP levels
were also elevated in faeces of ulcerative colitis (UC) patients, but not in those of
Crohn’s disease (CD) patients. In these human studies faecal PAP levels were not
proportional to faecal calprotectin, which is an established marker for intestinal
inflammation. Taken together, these results indicate that faecal PAP probably has
potential as a new non-invasive biomarker of intestinal infectious and/or inflammatory conditions in humans; however more research is needed on its exact
function and specificity, preferably in combination with other gut biomarkers
e.g. calprotectin. Our preliminary results suggest that it is neither a biomarker
for intestinal inflammation nor for intestinal infection only. Follow-up studies
are needed to determine the value of PAP for monitoring intestinal disease activity and/or its response to therapeutic or dietary interventions, and discriminating between UC and CD.
Some of the intestinal defence mechanisms are suggested to be crucial
for the course of Salmonella infection; however in vivo evidence is often lacking.
Therefore to answer part of the question “which host defence mechanisms are
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important during Salmonella infection?”, the effects of glutathione depletion
during Salmonella infection and its relevance for gut barrier function were studied as described in Chapter 5. This in vivo study showed that this defence mechanism is not substantially involved in colonization and translocation of
Salmonella. It does, however, play an important role in the magnitude of the
immune response. The latter association and the underlying mechanism need to
be further investigated, especially in the context of hyper-immune responses
during intestinal diseases, such as inflammatory bowel disease, which is associated with deceased glutathione levels. Dietary cysteine is known to be essential
for gluthathione synthesis and might be involved in various host defence mechanisms. To answer the question “what dietary components can modulate intestinal Salmonella infection?” the protective effect of dietary cystine, which is the
more stable variant of cysteine, on Salmonella infection was investigated in rats
(Chapter 5). Dietary cystine did not increase hepatic or ileal glutathione levels
compared to rats fed a control diet adequate in sulphur-containing amino acids.
However, dietary cystine preserved (paracellular) gut barrier function and inhibited Salmonella translocation in infected rats. These studies reveal a protective
function of dietary cystine that seems unrelated to glutathione levels and definitely has potential for further human research to improve gut health.
In Chapter 6 the role of the microbiota-related host defence during Salmonella infection was investigated in Salmonella infected rats that were pretreated with oral clindamycin. It has been shown previously that such a
pretreatment disturbs the gut microbiota ecosystem and leads to increased
pathogen colonization. The study described in Chapter 6 shows that the epithelial barrier is negatively affected by clindamycin pretreatment, which results in
barrier defects, and these defects are associated with high luminal cytotoxicity.
Therefore, it is an interesting new insight that some of the negative effects of
antibiotic treatment may be counteracted by focussing on the luminal cytotoxicity. Further studies are needed to confirm whether these symptoms also occur in
humans.
The infection model with a compromised microbiota-related host
defence was also used to investigate protective properties of dietary calcium and
tannic acid. Dietary calcium inhibits Salmonella colonization and translocation
in rats with a normal defence status (Chapter 2). Due to the study described in
Chapter 6 we now know that these effects of dietary calcium crucially depend on
the intestinal microbiota. In contrast, reduction of the luminal cytotoxicity associated with a preserved paracellular epithelial barrier and reduced diarrhoea are
protective properties of dietary calcium that are maintained in the antibiotic pretreated infection model. Therefore these protective effects are possibly not maintained via the microbiota, but probably arise via reduction of luminal cytotoxicity.
Similarly, tannic acid reduces diarrhoea and preserves epithelial permeability in
clindamycin pretreated infected rats. These effects were not associated with
reduced luminal cytotoxicity and the mode of action of tannic acid points to
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improvement or enforcement of the intestinal epithelial lining. Currently we can
only speculate about the mechanism of protection by tannic acid; future studies,
e.g. with epithelial cells exposed to tannic acid, should provide more information. Antimicrobial activity that has been described for polyphenols like tannic
acid in vitro seemed not to be present in vivo; therefore this study underlines the
importance of evaluation of such effects in an in vivo model.
In conclusion, the studies described in this thesis indicate that nutrients
or food components other than pre- and probiotics can improve resistance to
intestinal infection. Candidates like cystine and tannic acid showed promising
results and indicated that there are many options for future research in dietary
modulation to improve defence to intestinal infectious disease. This research
area is of growing importance, because of the increasing resistance of bacterial
pathogens to generally applied antibiotics and, therefore, the increasing demand
to rely on a well functioning host defence.
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Darminfecties komen wereldwijd voor en zijn nog steeds een groeiend probleem
voor de volksgezondheid. Een belangrijk probleem is de toenemende resistentie
van bacteriële pathogenen, zoals Salmonella, tegen de doorgaans gebruikte antibiotica. Het verbeteren van de darmweerstand tegen deze bedreigingen met
behulp van voeding is daarom een aantrekkelijke methode. In Hoofdstuk 1 wordt
de huidige kennis met betrekking tot de weerstandsmechanismen ter bescherming tegen darminfecties (veroorzaakt door bacteriële voedselinfecties) besproken, inclusief voedingscomponenten die mogelijk de weerstand van de gastheer
tegen een Salmonella infectie kunnen verhogen. Uit dit literatuuroverzicht kunnen we concluderen dat er, naast pre- en probiotica, voedingscomponenten zijn
die de weerstand kunnen verhogen tegen een Salmonella infectie en/of de bijbehorende gevolgen kunnen verminderen. Om de potentie van voedingcomponenten, die uiteindelijk infectieweerstand in de mens kunnen vergroten, te evalueren
is het essentieel om eerst voedingsinterventies in een diermodel uit te voeren. In
dit proefschrift is dat het gevestigde Salmonella infectiemodel in ratten. Naast
het bestuderen van de werkzaamheid van voeding om de weerstand van de gastheer te verhogen tegen infectie, kan het onderzoek met behulp van het Salmonella infectiemodel ook worden gebuikt om nieuwe potentiële biomarkers van
darmgezondheid te identificeren.
In Hoofdstuk 2 werd het eiwit pancreatitis associated protein(PAP)
geëvalueerd als mogelijke nieuwe biomarker. In ratten zijn de eiwitconcentraties
in het ileum en feces geassocieerd met de mate van infectie. De homoloog van
dit eiwit in muizen, genaamd RegIIIβ, nam ook toe in hoeveelheid eiwit in de
ileummucosa na darminfectie (Hoofdstuk 3). Studies in muizen naar het werkingsmechanisme van dit eiwit, beschreven in Hoofdstuk 3, onthulden dat
RegIIIβ een beschermende rol speelt tegen Gram-negatieve S. enterititdis infectie, maar niet tegen Gram-positieve Listeria monocytogenes infectie. Het beschermende effect is geassocieerd met de binding van het eiwit aan de bacterie.
Verdere studies zijn nodig om te achterhalen hoe deze associatie de beschermende functie bepaald. Naast de mechanistische studies in knaagdieren is het
voor biomarkervalidatie van belang om humane relevantie aan te tonen. Daarom
werd in humane feces de PAP concentratie onderzocht. In Hoofdstuk 4 staat
beschreven dat de PAP concentraties toenamen in humane feces na orale infectie
met enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), hetzelfde fenomeen dat werd
geconstateerd in knaagdieren die werden geïnfecteerd met andere pathogene
bacteriën. Fecale PAP concentraties namen ook toe in feces van patiënten met
colitis ulcerosa (UC), maar niet in feces van patiënten met de ziekte van Crohn
(CD). In deze humane studies nam fecale PAP niet proportioneel toe met fecale
calprotectine, hetgeen een gevestigde marker voor darmontsteking is. Samenvattend geven deze resultaten aan dat fecale PAP potentie heeft als nieuwe biomarker voor darminfectie en/of darmontsteking gerelateerde condities in de mens;
hoewel meer onderzoek moet worden gedaan om de exacte functie en specificiteit te bepalen, bij voorkeur in combinatie met andere darmbiomarkers zoals
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bijvoorbeeld calprotectine. Onze preliminaire resultaten suggereren dat het geen
biomarker voor darmontsteking is en ook niet voor een op zich staande darminfectie. Vervolgstudies zijn nodig om de waarde van PAP als biomarker te bepalen in het kader van 1) de activiteit van darmaandoeningen en/of de respons op
medische of voedings interventies te monitoren en 2) het onderscheid te maken
tussen UC en CD.
In de literatuur wordt gesuggereerd dat sommige weerstandsmechanismen een cruciale rol te spelen tijdens een Salmonella infectie hoewel hier vaak
geen in vivo bewijs voor is. Om een deel van de vraag “Welke weersstandsmechanismen zijn belangrijk tijdens Salmonella infectie?” te beantwoorden, werden in
Hoofdstuk 5 de effecten van glutathiondepletie tijdens een Salmonella infectie en
de relevantie voor de darmbarrière functie bestudeerd. Deze in vivo studie liet
zien dat dit weerstandsmechanisme geen substantiële rol speelt in colonisatie en
translocatie van Salmonella. Het speelt echter wel een belangrijke rol bij de reactie van het immuunsysteem. Deze associatie en het onderliggende mechanisme
moeten verder worden onderzocht, met name in de context van de hyperimmuunreactie tijdens darmziekten zoals chronische darmontsteking (inflammatory bowel disease;IBD), hetgeen ook wordt geassocieerd met verlaagde
glutathion gehaltes. Cysteïne uit voeding is essentieel voor glutathion synthese
en zou een belangrijke rol kunnen spelen in verschillende weerstandsmechanismen van de gastheer. Om de vraag “Welke voedingscomponenten kunnen een
Salmonella geassocieerde darminfectie moduleren?” deels te beantwoorden,
werd het beschermende effect van cystine (stabiele variant van cysteïne) tegen
Salmonella infectie onderzocht (Hoofdstuk 5). Cystine in voeding van ratten was
niet in staat glutathion te verhogen in de lever of het ileum vergeleken met ratten
die een controle dieet kregen dat adequaat was in zwavelhoudende aminozuren.
Cystine in voeding hield echter wel de (paracellulaire) darmbarrièrefunctie in
stand en verlaagde de translocatie van Salmonella in geïnfecteerde ratten. Deze
studie legde een beschermende functie van cystine bloot die schijnbaar niet gerelateerd is aan glutathion gehaltes en zeker potentie heeft voor verder humaan
onderzoek om de darmgezondheid te verbeteren.
In Hoofdstuk 6 werd de rol van de microbiota-gerelateerde weerstand
van de gastheer tijdens Salmonella infectie onderzocht in Salmonella geïnfecteerde ratten die een orale clindamycine voorbehandeling kregen. Uit voorgaand
onderzoek bleek dat een dergelijke voorbehandeling het microbiota-ecosysteem
van de darm verstoord en leidt tot een verhoogde colonisatie van pathogenen.
De studie besproken in Hoofdstuk 6 laat zien dat de darmbarrière negatief word
beïnvloed door de clindamycine behandeling, hetgeen resulteert in barrièredefecten en deze defecten zijn geassocieerd met een hoge luminale cytotoxiteit.
Het is een interessant nieuw inzicht dat sommige negatieve effecten van antibiotica behandeling mogelijk kunnen worden tegengegaan door te focussen op de
luminale cytotoxiteit. Verdere studies zijn nodig om humane relevantie van deze
symptomen te bevestigen. Het infectiemodel met de gecompromitteerde
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microbiota-geassocieerde weerstand werd tevens gebruikt om de beschermende
effecten van calcium in voeding en tannic acid te onderzoeken. Calcium remt
Salmonella colonisatie en translocatie in ratten met een normale weerstand
(Hoofdstuk 2). Door de studie, beschreven in Hoofdstuk 6, weten wij nu dat deze
effecten van calcium sterk afhangen van de microbiota in de darm. Daarentegen
zijn andere beschermende effecten van calcium staande gebleven in dit infectie
model. Dit zijn reductie van de luminale cytotoxiteit geassocieerd met een in
stand gehouden epitheliale barrière en een afname van diarree. Dit geeft aan dat
deze beschermende effecten wellicht niet tot stand komen via de microbiota
maar waarschijnlijk via reductie van de luminale cytotoxiteit. Tannic acid reduceert en behoudt ook de epitheliale barrièrefunctie in geïnfecteerde ratten die
werden voorbehandeld met clindamycine. Deze effecten waren echter niet geassocieerd met een gereduceerde luminale cytotoxiteit, en het werkingsmechanisme lijkt toegewijd te zijn aan de verbetering of versterking van het
darmepitheel. Op dit moment kunnen we alleen maar speculeren over het
mechanisme van bescherming door tannic acid; verdere studies met bijvoorbeeld epitheelcellen die bloot worden gesteld aan tannic acid moeten meer
inzicht geven. In vitro antimicrobiële activiteit die voorheen werd beschreven
voor polyfenolen zoals tannic acid leek niet aanwezig in vivo. Deze studie geeft
dus het belang aan van evaluatie van dit soort effecten in een in vivo model.
Samenvattend tonen de studies die in dit proefschrift beschreven staan
aan dat nutriënten of voedingscomponenten anders dan pre- en probiotica de
weerstand tegen darminfectie kunnen verbeteren. Kandidaten zoals cystine en
tannic acid lieten veelbelovende resultaten zien en gaven aan dat er meerdere
opties voor toekomstig voedingsonderzoek zijn ter verbetering van de weerstand
tegen darminfecties. Het belang van dit onderzoeksgebied is groeiende, omdat er
steeds meer bacteriële pathogenen resistent zijn tegen de doorgaans gebruikte
antibiotica. Hierdoor is er een groeiende vraag naar een goed functionerende
weerstand van de gastheer.
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