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Ge igen med samma mynt - Bekämpa urinvägsinfektioner med bakterier 
 

Urinvägsinfektioner är väldigt vanliga och drabbar människor från alla åldersgrupper. Många får 
ofta allvarliga och återkommande infektioner som är svåra att bli av med. Den ökade 
antibiotikaresistensen utgör ett stort hinder i behandlingen av dessa patienter och behovet av 
alternativa behandlingsformer är stort. Det är även viktigt att försöka ta reda på varför vissa blir 
mer drabbade än andra, om det till exempel finns särskilda faktorer som spelar roll. Nya 
diagnostiska metoder behövs så att man tidigt kan upptäcka och förhindra allvarliga infektioner. 

 
En urinvägsinfektion uppstår då bakterier kommer in i urinvägarna och urinblåsan som normalt annars är 
sterila. Bakterier använder sig av proteinutskott, så kallade fimbrier, för att fästa till värdceller vilket sätter 
igång en signalering som aktiverar immunförsvaret. En aktivering av immunförsvaret leder till att vita 
blodkroppar transporteras till platsen där bakterierna befinner sig och utsöndrar olika inflammatoriska 
molekyler. Det inflammatoriska svaret bestämmer om bakterierna elimineras eller om vävnadsskada 
uppstår. Hur allvarlig en urinvägsinfektion blir beror till stor del på vilka fimbrier bakterien har. Det är till 
exempel känt att P-fimbrier ger upphov till svårare infektioner och njurskador medan typ 1-fimbrier är 
vanligare vid blåskatarr. Det finns även de bakterier som inte har några fimbrier alls.  

 
ABU (asymptomatisk bakteriuria) är ett tillstånd då miljontals bakterier tillåts kolonisera urinblåsan utan att 
ge upphov till inflammation eller symptom. Bakterier av stammen Escherichia coli (E. coli) 83972 är ett 
exempel på en ABU-bakterie, den saknar fimbrier och man kan bära den i flera år utan att utveckla några 
symptom. Studier och kliniska försök har visat att införande av E. coli 83972 in i urinblåsan skyddar mot 
symptomatiska urinvägsinfektioner. Man har främst använt E. coli 83972 till ryggmärgsskadade patienter 
som har problem med att tömma blåsan helt, de har så kallad residual urin. E. coli 83972 tillåts då stanna 
kvar och kolonisera blåsan under lång tid. Det här skulle kunna vara ett alternativ till antibiotika-behandling 
då dessa patienter ofta har allvarliga och återkommande infektioner som på grund av resistens är svåra att 
bota med antibiotika. Men eftersom E. coli 83972 saknar fimbrier så har den svårt att stanna kvar i blåsan 
hos patienter som inte har residual urin. I min studie har jag använt möss för att undersöka om E. coli 83972 
med typ 1-fimbrier kan ge bättre fäste och ökad kolonisering av urinblåsan jämfört med E. coli 83972 utan 
fimbrier och samtidigt inte ge upphov till inflammation. 

 
IRF3 är ett protein som bland annat aktiveras när bakterier med P-fimbrier fäster till celler i urinblåsan. Jag 
har studerat IRF3s roll i urinvägsinfektion med hjälp av vildtyps möss och möss som saknar IRF3. E. coli 
83972 med P-fimbrier har införts i mössens urinblåsa för att se hur IRF3 påverkar infektionskänsligheten 
och musens förmåga att göra sig av med bakterierna. IRF3 reglerar även produktionen av ett annat protein, 
IFNβ, som främst är känt för att effektivt bekämpa virus. När IRF3 är aktivt så sätter det igång 
produktionen av IFNβ och eftersom IRF3 är involverad i bakteriesignalering, så är det troligt att IFNβ även 
spelar roll för bekämpningen av bakterier. Jag har därför också studerat om IFNβ spelar någon roll för  hur 
mottagliga mössen är för infektion och deras förmåga att göra sig av med bakterier. Försöket gjordes med 
vildtyps möss och möss som saknade IFNβ. De infekterades med E. coli CFT073 som är en väldigt virulent 
bakterie som har både P- och typ 1-fimbrier och är känd för att orsaka allvarliga infektioner. 

 
Enligt mina resultat verkar tyvärr inte E. coli 83972 med typ 1-fimbrier ge upphov till bättre fäste och 
kolonisering av urinblåsan jämfört med E. coli 83972 utan fimbrier. Mina resultat visar dock att 
elimineringen av E. coli 83972 med P-fimbrier är IRF3 beroende och att avsaknaden av IRF3 ledde till 
allvarligare infektioner med ökad dödlighet. Jag fastställde även att elimineringen av E. coli CFT073 är helt 
IFNβ beroende och mössen som saknade IFNβ fick svårare infektioner med ökad dödlighet och njurs kador. 
Resultaten tyder på att IFNβ har en skyddande effekt av njurarna och att IRF3 kan vara en möjlig framtida 
markör för att tidigt kunna upptäcka och förhindra allvarliga och akuta urinvägsinfektioner.  
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Urinary tract infections (UTI) occur frequently all over the world and they can be severe and life-
threatening as well as asymptomatic. The innate immunity constitutes the primary defense against 
UTI and toll-like receptors (TLRs) have central functions. The host response causes the neutrophil 
recruitment and responding inflammation mainly through TLR signaling. The severity of the 
infection is determined by virulence-associated adherence factors that are expressed by the 
bacteria. P fimbriated bacteria are thought to give rise to more severe infections than type 1 
fimbriated. However, some bacteria does not express any virulence or adherence factors which 
renders them asymptomatic bacteria since they are not able to trigger a host response. Trough 
inoculation of Escherichia coli (E. coli) 83972 into the mice urinary tract the occurrence of 
asymptomatic bacteriuria (ABU) could be investigated because E. coli 83972 do not express 
functional adherence factors. Examination of whether a better adherence could be obtained for E. 
coli 83972 transformed with type 1 fimbrial expression was performed. Both TLR4+/+ and TLR4-/- 
mice were used in the ABU experiment to examine the role of TLR4 in asymptomatic UTIs. E. coli 
83972 were also transformed with functional P fimbral expression and IRF3-/- mice were used to 
investigate the importance of this factor for bacterial clearance and UTI susceptibility because IRF3 
polymorphisms have recently been shown to affect the susceptibility to UTI. IRF3 regulates the 
transcription of IFNβ which is why I also inoculated IFNβ-/- mice with the uropathogenic E. coli 
CFT073 to examine its involvement. My results indicate that a type 1 fimbrial expression do not 
improve the bacterial adherence however the clearance of this bacteria seems to be partly TLR4-
dependent.  I also found that IRF3 and IFNβ plays important roles of the antimicrobial defense and 
that they are crucial for bacterial clearance of uropathogenic E.coli.   
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