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Lite CXCR2 + urinvägsinfektion = SANT...? 

Urinvägsinfektion kan leda till döden. Helt ofarliga bakterier kan helt plötsligt skada 
urinblåsan, njurarna och orsaka blodförgiftning. I alla fall om man saknar en viss gen. 
Experiment på möss har gjorts för att gå till botten med mysteriet om denna specifika gen.  

Urinvägsinfektion är en mycket vanlig infektion. Den orsakas oftast av en bakterie som kallas 
Escherichia coli (E. coli). Bakterien lever i de nedre delarna av tarmarna hos däggdjur, där är den 
helt ofarlig. Men om denna bakterie hamnar i urinröret kan den växa till sig och traska upp till 
urinblåsan. På dessa ställen hör den inte hemma och därför kan den orsaka en infektion. Om 
bakterierna hittar ända upp till njurarna kan en mycket allvarlig njurinfektion inträffa, vilket kan leda 
till ett livshotande tillstånd. Mitt experiment har gått ut på att undersöka om en viss gen, CXCR2, har 
något att göra med vilka individer som drabbas värst av infektion. Det är viktigt att veta mer om 
detta för att kunna ge rätt och snabb vård till de drabbade. 

Forskning om urinvägsinfektioner har visat att de djur som har ett sämre immunförsvar får en kraftig 
infektion och många dör. Vid en infektion, som till exempel när E.coli har hamnat i urinblåsan, 
börjar kroppen tillverka bland annat cytokiner. En av cytokinernas uppgift är att aktivera receptorer. 
Receptorer förmedlar signaler i celler. Man har kommit fram till att de djur som får en kraftig 
infektion eller dör saknar en viss receptor. Denna receptor brukar finnas på celler som kallas 
neutrofiler. Neutrofiler är immunförsvarets sopbilar, de äter upp de bakterier som orsakar infektion, 
men bara om deras receptorer blir aktiverade. Så när E.coli hamnar i urinblåsan tillverkas cytokiner 
som aktiverar receptorerna, vilket alltså aktiverar neutrofiler som äter upp bakterierna. 

Den sortens receptor som behövs allra mest för att bekämpa urinvägsinfektion i möss kallas 
mCXCR2. Detta har man kommit fram till efter experiment i möss med urinvägsinfektion. De flesta 
gener finns i två upplagor, men de möss vi har exprimenterat med har blivit omgjorda i sitt DNA till 
att bara ha en upplaga av genen mCXCR2. Vi undrade om dessa möss skulle bli snabbt sjuka och dö 
av en urinvägsinfektion, som de möss som inte har mCXCR2 alls, eller om de tillfrisknar snabbt som 
de möss som har mycket av receptorn. 

Våra resultat visade att de möss som bara hade en upplaga av mCXCR2 fick urinvägsinfektion, men 
blev inte lika sjuka som de möss som saknade genen helt. De hade heller inte lika effektivt 
immunförsvar som de möss som hade två upplagor av genen. Mössen med bara en upplaga av genen 
producerade mindre mängd mCXCR2-receptorer vilket gjorde att färre neutrofiler kom till försvar. 
Tillverkningen av cytokiner var lite större än hos de möss med två upplagor, cytokinerna verkade 
försöka aktivera neutrofilerna för att få bort infektionen, men mängden av mCXCR2 räckte inte. Det 
verkar nödvändig att ha stor mängd av receptorn för att inte drabbas av en svår urinvägsinfektion. 
Vidare forskning kan leda till tidiga behandlingsmetoder som förhindrar skador på njurarna. 
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Background. Urinary tract infections (UTI) cause severe tissue damage. The molecular mechanism 

responsible for the susceptibility to UTI has remained unclear. Recently, the receptor to the chemokine 

CXCL8 has been shown to play an essential part in elimination of bacteria. Furthermore, patients prone to 

UTI have been found to express a low level of the CXCL8 receptor. 

Methods. Mice carrying two, one or none alleles of the gene coding for the receptor were infected 

with Escherichia coli. Bacterial clearance, neutrophil migration, chemokine production, neutrophil CXCR2 

expression and the CXCR2 mRNA level in the blood were analyzed by flow cytometry and RT-PCR.  

Results. Wild type mice had a low bacterial count in bladder and kidney. Neutrophil counts in urine 

were high, the chemokine production was low and the expression of the receptor on neutrophils was high, 

shown with phenotypic and genotypic analysis. Knockout mice lacking the receptor had an unexpected low 

bacterial count in bladder and kidney. Few neutrophils were seen in the urine, the chemokine production 

was very high and there was no receptor expression on the neutrophils. Consistent with this, there was no 

mCXCR2 mRNA expression. The heterozygous mice results were found to be in between the results from the 

wild type mice and the knockout mice. 

Conclusion. Our study indicates that decreased mCXCR2 expression resulted in decreased and delayed 

neutrophil recruitment in response to infection. The impaired immune responses resulted further in 

increased bacterial infection and increased cytokine production. 
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