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Urinvägsinfektion får smaka på sin egen medicin 
 
Hur allvarlig en infektion kommer att bli är ett samspel mellan bakterien och den 
infekterade individen. Att kunna identifiera riskpersoner för att förhindra skador i 
kroppen är en stor anledning till varför mycket forskning idag handlar om diagnostik 
och förbättring av diagnostiska mätmetoder. Lika stor vikt ligger på att faktiskt kunna 
behandla sjukdomen på bästa sätt då den väl diagnostiserats. Antibiotika är idag en av 
de vanligast förekommande botemedelen för bakterieinfektioner. Antibiotika har den 
unika förmågan att kunna döda många olika typer av bakterier och dess 
användingsområden är många. Detta har främjat utvecklingen av antibiotikaresistens 
hos flertalet bakterier och behovet av behandlingsalternativ ökar.  
 
Urinvägsinfektion uppstår då E.coli-bakterier kommer till de normalt sterila urinvägarna. 
Bakterierna uppfattas som främmande och kroppen aktiverar ett snabbt immunförsvar för att 
återställa steriliteten. Immunförsvaret aktiveras av strukturer på bakteriernas yta, s.k. fimbrier. 
Aktiveringen leder till att proteiner utsöndras från cellerna i urinvägarna. Proteinerna 
signalerar och kallar till sig immunceller vars uppgift är att döda bakterierna, som sedan 
försvinner ut med urinen. E.coli bakterier har typ 1 och P fimbrier som gör att bakterierna kan 
fästa till urinvägarna och orsaka infektion. P fimbrier har visats aktivera proteinet IRF3 i 
celler i urinvägarna och möss som saknar detta protein drabbas lättare av njurskada till följd 
av en urinvägsinfektion. IRF3 reglerar koncentrationen av proteinet IFNβ och deras 
funktioner trors vara länkade till varandra. Jag har undersökt IRF3 och IFNβs roll vid 
urininfektion med E.coli som uttrycker P fimbrier. Det visade sig att möss som saknade IRF3 
och IFNβ inte kunde göra sig av med bakterieinfektioner i urinvägarna vilket ledde till 
spridning till njurarna och blodet. IRF3 och IFNβ verkar alltså ha en skyddande roll för 
njurarna och är viktiga för att kroppen skall kunna göra sig av med en urinvägsinfektion.  
 
E.coli-bakterier kan också orsaka urinvägsinfektion som inte ger några symptom, s.k. 
asymptomatisk bakteriuria (ABU). ABU-bakterier koloniserar i urinvägarna och kan stanna 
där i flera år utan att aktivera immunförsvaret och ge upphov till symptom. Det som skiljer 
dessa bakterier från de sjukdomsalstrande är att de inte har några fimbrier. Det har visat sig att 
ABU bakterierna finns i så stor mängd i urinvägarna att de konkurrerar ut sjukdomsalstrande 
E.coli bakterier som tar sig dit. ABU bakterierna har dock visat sig ha större skyddande effekt 
hos individer som inte kan tömma sin urinblåsa ordentligt och har s.k. residual urin. Detta gör 
att bakterierna har en stabil miljö att växa och frodas i trots det faktum att de saknar fimbrier 
att fästa till urinvägarna med. Jag undersökte om typ 1 fimbrie i ABU E.coli bakterier kan 
bidra till ökad kolonisering i urinvägarna hos möss, för att kunna användas hos individer som 
saknar residual urin. Typ 1 fimbrierade E.coli bakterier gav ingen ökad kolonisering i 
urinvägarna hos normala möss. Ur behandlingssynpunkt gör inte typ 1 fimbrier ABU 
bakterier till en alternativ behandling för urinvägsinfektion. Men ABU bakteriers goda 
skyddande egenskaper gör att forskningen fortsätter för att få fram en ABU bakterie som kan 
kolonisera bättre hos patienter som saknar residualurin.  
 
I framtiden skulle detta innebära att personer som ligger i riskzonen för att bl a utveckla 
njurskador till följd av en urinvägsinfektion kan identifieras genom att diagnostisera 
eventuella IRF3- och IFNβ-avvikelser. Genom att framkalla ABU i deras urinvägar kan en 
skyddande långtidseffekt uppnås och användandet av antibiotika minskas.  
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P fimbriae show a strong association with symptomatic urinary tract infection with an 
expression in ≥ 90% of acute pyelonephrithis  Escherichia coli (E.coli) strains. P 
fimbriated E.coli activates IRF3 transcription in renal epithelial cells and IRF3 deficient 
mice have been shown to have a lower resistance to kidney infections. IRF3 signals 
through and regulates the transcription of IFNβ. However, not much is known about 
IFNβ and its role in UTI. Experimental urinary tract infections in IRF3 and IFNβ 
deficient mice revealed an inability to clear infection of P fimbriated E.coli bacteria. 
IRF3-/- and IFNβ-/- mice both developed symptomatic kidney infections. My results 
indicate that IRF3 and IFNβ are key factors in the host response to P fimbriated E.coli 
and in preventing progression of infection to the kidneys and blood. Asymptomatic 
bacteriuria is a form of UTI were high amounts of bacteria colonize in the urinary tract 
without causing any symptoms. E.coli strain 83972 has a dysfunctional fimbriae 
phenotype and was originally isolated from a girl who had carried it asymptomatically 
for years. E.coli 83972 has the unique ability to outcompete uropathogenic E.coli in the 
urinary tract. Attempts to use E.coli 83972 as treatment for symptomatic UTI in patients 
with residual urine have been successful. I investigated whether expression of type 1 
fimbriae in E.coli 83972 improves colonization and establishment of asymptomatic 
bacteriuria in the urinary tract of immunocompetent mice and mice deficient in Toll like 
receptor 4 (TLR4-/-). However, no improved establishment of ABU could be shown in 
immunocompetent mice. Increased colonization in TLR4-/- mice indicates TLR4-
dependent clearing of E.coli 83972 fim. Further investigations if expression of P fimbriae 
in E.coli 83972 might show better establishment of ABU in the urinary tract is needed, 
in order to apply ABU treatment in people without residual urine.  
 

 
 


