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Rola uroepithelium i zaburzeñ
immunologicznych w patogenezie zaka¿eñ
uk³adu moczowego.
Czêæ II. Udzia³ wrodzonych i nabytych
mechanizmów odpowiedzi immunologicznej
w obronie przeciwbakteryjnej w uk³adzie
moczowym
Kontakt bakterii uropatogennych z komórkami uroepithelium aktywuje wrodzone mechanizmy odpowiedzi immunologicznej gospodarza, które nie s¹ reprezentowane w zdrowym uk³adzie moczowym. Odpowied ta przebiega dwuetapowo. Faza I  polega na aktywacji ródkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych prowadz¹cych do uwolnienia chemokin i cytokin prozapalnych. Inicjuje j¹
kontakt komponent antygennych bakterii z receptorami TLR4. Uwolnione cytokiny pobudzaj¹ migracjê neutrofilów przez barierê ródb³onkow¹ i nastêpow¹
eliminacjê bakterii (faza II  efektorowa). W rozpoznawaniu i zwalczaniu zaka¿eñ uk³. moczowego uczestniczy ponadto bia³ko Tomma-Horsfalla, ogniwa odpornoci komórkowozale¿nej, bia³ka dope³niacza, cytokiny i ich receptory. W
migracji neutrofilów g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ receptory chemokinowe CXCR1,
dla których g³ównym ligandem jest IL-8. Potwierdzono wzrost uwalniania tej
cytokiny przez komórki uroepitelialne w odpowiedzi na stymulacjê antygenami
bakteryjnymi. Zaburzenia w zakresie funkcjonowania wrodzonych mechanizmów
odpowiedzi immunologicznej s¹ przyczyn¹ ciê¿kich zaka¿eñ uk³adu moczowego. Dysfunkcja szlaków nabytej odpowiedzi immunologicznej odgrywaj¹ drugorzêdn¹ rolê w patogenezie zaka¿eñ uk³adu moczowego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 244-247)
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Role of uroepithelium and abnormal immunological
responses in the pathogenesis of urinary tract
infections. Part II: Participation of congenital
and acquired immunological responses in the defense
of urinary tract infections
Contact of uropathogenetic bacteria with uroepithelial cells is triggering
congenital immunological responses wich under physiological conditions are
not active. This response comprises two phases. In phase I activation of intracellular signaling pathways takes place, which result in synthesis and release of
chemokines and cytokines respectively. This phase is initiated by contact of
pathogenetic components of bacteria with Toll-like-receptors 4 (TLR4) of the
uroepithelium. Released cytokines are attracting neutrofiles to penetrate the
endothelial barrier in order to eliminate bacteria (phase II). Also other factors
such as Tamm-Horsfall protein, cellular dependent immunological responses,
complement components, cytokines and its receptors are involved in this phase.
Migration of neutrofils is mostly dependent upon chemokin receptor CXCR1
activation by, its main ligand Il-8. An increase in cytokin release triggered by
bacterial antigens in uroepithelial cells has already been documented. Congenital
defects of immunological responses to bacterial infections may be the cause of
serious urinary tract infection. Dysfunctions of acquired immunological responses are of secondary importance in the pathogenesis of urinary tract infections.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 244-247)
Rola uk³adu immunologicznego
w ZUM
Zaka¿enia uk³adu moczowego (ZUM) s¹
wspania³ym modelem biologicznym funkcjo244

nowania wrodzonych mechanizmów odpornociowych w zakresie utrzymania ja³owosci b³on luzowych.
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Przewlek³y kontakt bakterii z komórkami uroepithelium wywo³uje miejscow¹ oraz
uk³adow¹ reakcjê zapaln¹ wskutek aktywacji wrodzonych mechanizmów immunologicznych, stoj¹cych na stra¿y ja³owoci uk³adu moczowego. W ludzkich drogach moczowych proces ten przebiega dwuetapowo.
I etap obejmuje uszkodzenie bariery luzówkowej i aktywacjê uk³adu immunologicznego. W przypadku E. coli zawieraj¹cych
fimbrie P ten etap odpowiedzi immunologicznej jest uwarunkowany obecnoci¹, specyficznego dla docelowej tkanki, receptora
GSL oraz receptora TLR4 dla wyzwolenia
sygna³u przezb³onowego
II etap to faza efektorowa, która determinuje klirens bakterii. Ta faza obejmuje
nap³yw neutrofilów i ich migracjê kierowan¹
przez IL-8 i jej receptor CXCR1 [1].
Bez pierwszego etapu gospodarz nie
jest przygotowany do eliminacji bakterii, a
powierzchnia uroepithelium zachowuje sw¹
integralnoæ. Taka sytuacja jest mo¿liwa w
przypadku s³abej wirulencji bakterii lub niesprawnej drogi sygna³owej uruchamianej
przez receptor TLR4. Kliniczn¹ manifestacj¹ tej sytuacji jest asymptomatyczne nosicielstwo, bez odpowiedzi ze strony uk³adu
immunologicznego gospodarza. Bez fazy
drugiej neutrofile zostaj¹ uwiêzione w tkance podluzówkowej, gdzie wywo³uj¹ nadmierny odczyn zapalny z destrukcj¹ tkanek [16].
W rozpoznawaniu i zwalczaniu zaka¿eñ
uk³adu moczowego zaanga¿owanych jest
szereg wrodzonych mechanizmów immunologicznych. Zdefiniowano rolê takich czynników jak :
 receptory toll-like
(TLR4, TLR2, TLR11);
 bia³ko Tamma-Horsfalla
(uromodulina);
 uk³ad dope³niacza (szlak klasyczny
i alternatywny);
 obecnoæ antygenów podgrup krwi
w uroepithelium;
 defensyny  peptydy
antybakteryjne (hepcydyna,
katelicydyna, LEAP-1);
 monocyty, makrofagi, komórki
dendrytyczne, komórki T;
 chemokiny MCD-1, Rantes
(wytwarzane przez aktywowane
komórki cewek nerkowych,
uczestnicz¹ w procesie rekrutacji
komórek stanu zapalnego);
 cytokiny wydzielane przez komórki
uroepithelium po kontakcie
z uropatogennymi E. coli;
 polimorfizm genów koduj¹cych
chemokiny oraz
 enzymy proteolityczne dróg
moczowych.
Rola receptorów TOLL-like
w zaka¿eniach uk³adu moczowego
Wykrycie i scharakteryzowanie w 1996
r. receptorów TOLL-like sta³o siê milowym
krokiem w zrozumieniu drogi pobudzania odpowiedzi immunologicznej gospodarza w
nastêpstwie jego kontaktu z mikroorganizmami [3,15,19].
Receptory TOLL-like s¹ ogniwem wrodzonego uk³adu immunologicznego i mediatorami w rozpoznawaniu drobnoustrojów
chorobotwórczych. S¹ one elementem b³on
komórkowych komórek krwi  leukocytów

(TLR1, TLR2), monocytów (TLR2, TLR4),
makrofagów, komórek NK i limfocytów T i B
(TLR7, TLR9, TLR10), erytrocytów i niedojrza³ych komórek dendrytycznych. Ich obecnoæ wykazano tak¿e ródkomórkowo np.
w endosomach komórek. Receptory TLR s¹
równie¿ obecne w niektórych komórkach
nab³onkowych, w tym w komórkach uroepithelium i cewek nerkowych [10,15,20].
Antygeny bakteryjne, których ekspresja
zachodzi np. w fimbriach pa³eczek E.coli
wi¹¿¹ siê z pozakomórkowymi domenami
TLR4 bezporednio lub za porednictwem
bia³ka adaptorowego CD14. Zwi¹zanie siê
antygenu bakteryjnego fimbrii E.coli z receptorem TLR4 powoduje jego aktywacjê i uruchomienie ródkomórkowego szlaku sygnalizacyjnego, na koñcu którego znajduje siê
aktywny czynnik j¹drowy NFkB. Aktywowany przez receptor TLR j¹drowy czynnik
transkrypcyjny inicjuje syntezê prozapalnych
cytokin oraz chemokin dyryguj¹cych rekrutacj¹ leukocytów. Komórki te, bêd¹ce komórkami efektorowymi odpowiedzi obronnej
organizmu, s¹ odpowiedzialne za eliminacjê uropatogennych drobnoustrojów z uk³adu moczowego. Ponadto TLR warunkuj¹
równowagê pomiêdzy czynnikami prozpalnymi (IL-1B, IL-6, TNFa) i przeciwzapalnymi (IL-4 i IL-10) [3,16,17,18].
Proces aktywacji TLR4 wymaga wspó³dzia³ania cz¹steczek pomocniczych.I tak np.
LPS E.coli lub innego drobnoustroju ulegaj¹ najpierw wi¹zaniu z receptorem CD14, z
bia³kiem wi¹¿¹cym LPS (LBP). Dopiero tak
powsta³y kompleks zostaje przemieszczony na TLR4 zwi¹zanego z dodatkowym
czynnikiem okrelonym jako MD2. Brak bia³ka MD2 mo¿e uniemo¿liwiaæ aktywacjê
TLR4. Stymulacja TLR i uruchomienie ³añcucha sygnalizacyjnego zachodzi przy u¿yciu bia³ka adaptorowego MyD88 (bia³ko 88
- bia³ko ró¿nicowania szlaku bia³okrwinkowego) lub bez udzia³u tego bia³ka ). TLR rozpoznaj¹ pewne konstelacje czasteczek
drobnoustrojów np. TLR2 rozpoznaj¹ bakterie Gram (+), TLR4  bakterie Gram (-),
TLR3 i TLR9  kwasy nukleinowe lub oligonukleotydy wirusów, inicjuj¹c uruchomienie
szlaków sygnalizacyjnych prowadzacych do
produkcji cytokin [3,16].
Bakterie Gram (+), glikolipidy, zymozym
i atypowe LPS mog¹ reagowaæ z TLR2.
Rzêski bakterii patogennych i niepatogennych zawieraj¹ce flagelinê, mog¹ reagowaæ
z TLR5 lub z heterodimerami TLR5/TLR4,
inicjuj¹c kaskadê zapaln¹. Ma to szczególne znaczenie przy zasiedlaniu uk³adu moczowego bakteriami niepatogennymi chorych otrzymuj¹cych leki immunosupresyjne
lub agresywn¹ chemioterapiê, dotkniêtych
cukrzyc¹, szpiczakiem mnogim lub pierwotnym, czy wtórnym defektem immunologicznym w zakresie odpowiedzi immunologicznej humoralnej lub komórkowo-zale¿nej.
Dotychczas nie udowodniono jednoznacznie roli kostymulacyjnej cz¹steczki
CD14 zwi¹zanego z b³on¹ komórkow¹
(mCD14) lub rozpuszczonego w cytoplazmie (sCD14) w aktywacji TLR4. Brak konstytutywnej ekspresji CD14 w b³onie luzowej dróg moczowych sugeruje, ¿e do aktywacji TLR4 wystarczy tylko jego sama obecnoæ (bez pomocy CD14, LPS). Najsilniejszym, potencjalnym aktywatorem odpowiedzi immunologicznej gospodarza w komór-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 4

kach CD14 (+) s¹ lipopolisacharydy. Komórki uroepithelium, wycie³aj¹ce pêcherz moczowy oraz struktury nerki nie wykazuj¹
ekspresji CD14 w stanie zdrowia, w zwi¹zku z czym ich odpowied na stymulacjê LPS
jest niewielka. Fakt, i¿ luzowka wycielaj¹ca drogi moczowe nie wykazuje ekspresji
CD14 nale¿y uznaæ za jeden z naturalnych
elementów biologicznej obrony przeciwbakteryjnej. Pojawienie siê w moczu sCD14
mo¿e sugerowaæ, ¿e bia³ko to dostaje siê
drog¹ przes¹czania k³êbuszkowego b¹d
ulega uwolnieniu z obumieraj¹cych komórek uroepithelium b¹d aktywowanych monocytów, naciekaj¹cych b³onê luzow¹ dróg
moczowych [3,16,18].
W badaniach dowiadczalnych wykazano, ¿e du¿e stê¿enia LPS (> 100 mg/ml-1)
w komórkach CD14 (-) nie powoduje wzrostu sekrecji prozapalnych cytokin: Il-8, Il-6.
Przeciwnie ponad 1000 x mniejsze stê¿enie LPS wyzwala gwa³towne uwalnianie cytokin przez komórki wykazuj¹ce ekspresjê
antygenu CD14 [4]. Wynika st¹d, ¿e bezporednia droga pobudzania syntezy cytokin
jest zale¿na od receptora TLR4, w tym od
jego genotypu [1,16,18].
Syntetyczne ligandy dla receptora TLR4
mog¹ byæ wykorzystane do aktywacji swoistych mechanizmów obronnych, a w szczególnoci do aktywacji komórek dendrytycznych, monocytów i makrofagów. Ligandami
mog¹ byæ pochodne LPS, jednopasmowy
mRNA, oligonukleotydy zawieraj¹ce motyw
CpG (cytozyna-guanozyna). Modulacje
funkcji TLR przez wybrane ligandy mo¿e
nasiliæ lub os³abiæ ogólnoustrojowe mechanizmy obronne.
Mutacja inaktywuj¹ca receptora TLR4
nasila stany zapalne dróg moczowych indukowane przez antygeny E.coli.
Zjawisko rekrutacji neutrofilów
 faza efektorowa odpowiedzi
immunologicznej
Rekrutacja neutrofilów do zaka¿onego
uk³adu moczowego wystêpuje w chwili , gdy
bakterie stymuluj¹ komórki uroepithelium do
sekrecji chemokin i ekspresji receptorow
chemokinowych. W odpowiedzi na gradient
chemotaktyczny neutrofile opuszczaj¹
krwiobieg, przekraczaj¹ warstwê podluzówkow¹, docieraj¹ do bariery ródb³onkowej i
przekraczaj¹ j¹ w manewrze zale¿nym od
stê¿enia chemokin. Proces ten jest niezwykle precyzyjnie regulowany na poziomie
molekularnym, z zaanga¿owaniem ,wspó³dzia³aj¹cych w cis³ej kolejnoci, szeregu
chemokin,cytokin i receptorów chemokinowych na neutrofilach i komórkach rezydualnych tkanek [5,6,7].
Informacje przekazywane drog¹ sygna³ów molekularnych s¹ konieczne do wspó³pracy miêdzy kr¹¿¹cymi neutrofilami, a tak¿e do skutecznego zwalczania zaka¿enia
przez neutrofile. Przetrwanie bakterii w nerkach czy pêcherzu moczowy wiadczy o niepe³nej sprawnoci tych komórek i sugeruje,
¿e te komórki fagocytowe odgrywaj¹ pierwotn¹ pierwszoplanow¹ rolê w eliminowaniu bakterii w miejscu lokalnej infekcji. Neutrofile s¹ wiêc centralnymi komórkami efektorowymi w obronie przeciwbakteryjnej w
uk³adzie moczowym. W przypadku braku
neutrofili inne mechanizmy immunologiczne nie s¹ zdolne do zabicia bakterii lub za-
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hamowania ich wzrostu.
Migracjê neutrofilów przez barierê ródb³onkow¹ do zaka¿onych miejsc indukuj¹
chemokiny. Za najsilniejszy czynnik chemotaktyczny w ludzkim uk³adzie moczowym
uwa¿ana jest IL-8, uwalniana przez komórki uroepithelium w odpowiedzi na stymulacjê E. coli [5-9].
Produkcja cytokin w uk³adzie
moczowym
Komórki uroepitelialne wszystkich piêter uk³adu moczowego konstytutywnie produkuj¹ IL-8 i TGFb1. Ta konstytutywna produkcja cytokin stanowi bazê do szybkiej
odpowiedzi gospodarza wobec atakuj¹cego
mikroorganizmu lub czynnika toksycznego.
W zakresie syntezy cytokin uroepithelium
jest to¿same z innymi luzówkami naszego
organizmu, tzw. luzówka przewodu pokarmowego czy uk³adu oddechowego. W stadium zdrowia IL-8 jest wykrywane w komórkach uroepithelium lecz nie jest wykrywana
w moczu. Stê¿enie IL-8 w moczu gwa³townie wzrasta u pacjentów z ZUM szczególnie
w trakcie ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Wzrost IL-8 koreluje z nasileniem leukocyturii. Jej poziom w moczu obni¿a siê do wartoci niewykrywalnych po
leczeniu. Uropatogenne szczepy E. coli indukuj¹ ponadto uwalnianie szeregu innych
chemokin uczestniczacych w procesie rekrutacji leukocytow do uk³adu moczowego
(aGROa, a i g  growth related oncogene
ENA78, MCP1/1a, 1b Rantes, monocyte
chemoantractan protein 1, MIP 1a) [8].
Ludzkie neutrofile posiadaj¹ na swej
powierzchni dwa wysoce aktywne receptory dla IL-8 - CXCR1 i CXCR2. Ekspresjê tych
receptorów wykazano ponadto na komórkach ródb³onkowych, a tak¿e bazofilach,
komórkach dendrytycznych, mastocytach,
limfocytach CD4 eozynofilach, lecz w znacznie mniejszym stopniu ni¿ na neutrofilach.
Neutrofile wykazuj¹ ekspresjê obu typów
receptorów dla IL-8 ró¿ni¹cych siê specyficznym powinowactwem do ligandów.
Receptor typ-1 (CXCR1) przy³¹cza wy³¹cznie IL-8 z wysokim powinowactwem,
podczas gdy CXCR2 wykazuje powinowactwo zarówno do IL-8, jak i GROa i innych
chemokin.
Receptory chemokinowe CXCR1 i
CXCR2 wykazuj¹ ekspresjê na komórkach
uroepithelium i odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w
migracji neutrofilów przez barierê ródb³onkow¹.
W okresie infekcji ukladu moczowego
oraz w zainfekowanych in vitro ludzkich komórek uroepitelialnych wykazano dramatyczny wzrost ekspresji uroepitelialnego
CXCR1 i CXCR2 w biopsji dróg moczowych.
Przeciwcia³a przeciw IL-8 i CXCR1 hamuj¹
ten wzrost o 60% lecz przeciwcia³a anty
CXCR2 nie wywo³uj¹ tego efektu. Przemawia to za dominuj¹c¹ rol¹ receptora CXCR1
w procesie rekrutacji neutrofilów. Brak receptora dla IL-8 lub jego mutacje, upoledza przechodzenie leukocytów przez barierê ródb³onkow¹ z nastêpow¹ masywn¹ ich
akumulacj¹ w tkankach [5,6,9].
Towarzysz¹ce infekcji przemieszczanie
neutrofilów do dróg moczowych zwane jest
powszechnie ropomoczem Przez dziesiêciolecia ropomocz uto¿samiano z ZUM i uznawano za parametr diagnostyczny, chocia¿
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mechanizmy molekularne, poprzez które
bakterie indukuj¹ odpowied chemotaktyczn¹ neutrofilów nie by³y znane. Dzisiaj scenariusz powstawania leukocyturii jest znany  rekrutacja neutrofilów rozpoczyna siê,
gdy komórki nab³onka uk³adu moczowego
wydzielaj¹ chemokiny i cytokiny, gdy neutrofile opuszczaj¹ krwiobieg i przekraczaj¹
barierê epitelialn¹. Kliniczn¹ manifestacj¹
tego zjawiska jest ropomocz. Obecnie wiadomo, ¿e ekspresja i dzia³anie receptora dla
IL-8 jest kluczem dla przekraczania przez
neutrofile bariery uroepitelialnej z nastêpowym eliminowaniem drobnoustrojów z powierzchni luzówki [5,6].
Mutacja inaktywuj¹ca receptora CXCR1
upoledza prawid³ow¹ funkcjê neutrofilów,
powoduj¹c ich akumulacjê w tkance podluzówkowej z nastêpowym tworzeniem mikroropni i destrukcjê tkanek. Niska ekspresja
receptora CXCR1 koreluje ze zwiêkszon¹
czêstoci¹ wystêpowania ciê¿kich zaka¿eñ
uk³adu moczowego, w tym ostrego cewkowo-ródmi¹¿szowego bakteryjnego zapalenia nerek [5,6].
Pacjenci z neutropeni¹ wykazuj¹ zwiêkszone ryzyko rozwoju posocznicy wywolanej drobnoustrojami Gram (-), a luzówka
uk³adu moczowego mo¿e byæ w tych przypadkach wrotami wstêpu dla flory bakteryjnej. Pacjenci z prawid³ow¹ liczb¹ i funkcj¹
neutrofilów maj¹ zdolnoæ ograniczania zaka¿enia do struktur uk³adu moczowego.
Inne wrodzone mechanizmy obrony
przeciwbakteryjnej w uk³adzie
moczowym
Bia³ko Tamma Horsfalla
Bia³ko Tamma Horsfalla zwane równie¿
uromodulin¹, wytwarzane jest wy³¹cznie
przez ramiê wstêpuj¹ce pêtli Henlego i uznawane jest za czynnik protekcyjny wobec
patogenów bakteryjnych. Zapobiega ono
adhezji fimbrii typu I E. coli do luzówki pêcherza moczowego. Przypisuje siê mu równie¿ rolê immunoregulacyjn¹ w zakresie
aktywacji wrodzonego uk³adu immunologicznego, w tym aktywacji kaskady dope³niacza
i komórek dendrytycznych. Dojrzewanie
komórek dendrytycznych jest stymulowane
przez bia³ko Tamma Horsfalla w mechanizmie zale¿nym od TLR4. Mechanizm oraz
miejsce oddzia³ywania bia³ka Tamma Horsfalla z receptorami TLR4 komórek uroepitelialnych nie s¹ w pe³ni poznane. Wiadomym
jest, ¿e w czasie rozwoju zaka¿enia uk³adu
moczowego bia³ko Tamma Horsfalla aktywuje cz¹steczki prezentuj¹ce antygen, a
myszy pozbawione genu dla bia³ka Tamma
Horsfalla wykazuj¹ zwiêkszon¹ podatnoæ
na zaka¿enia dróg moczowych [1].
Odpowied w zakresie produkcji
przeciwcia³ w uk³adzie moczowym
Fragmenty przeciwcia³ i immunoglobulin stanowi¹ znaczny udzia³ w wydalanym
codziennie do moczu bia³ku. W moczu wystêpuj¹ immunoglobuliny klasy IgA, IgG i
IgM, w tym znaczna czêæ IgA w postaci
dimerów.U osób bez ZUM te cz¹steczki
wykazuj¹ niewielk¹ aktywnoæ przeciwcia³
wobec patogenów bakteryjnych, lecz w przypadku dzieci z ostrym odmiedniczkowym
zapaleniem nerek po 7-10 dniach pojawia
siê swoista odpowied w zakresie przeciwcia³. Przeciwcia³a nale¿¹ g³ównie do S-IgA.

Sugeruje to ich luzówkowe pochodzenie.
Monomery IgA i IgG pojawiaj¹ siê jako specyficzna odpowied na antygeny O i K fimbrii. Produkcja przeciwcia³ zachodzi zarówno w górnych jak i dolnych drogach moczowych. Zaobserwowano istotny wzrost liczby produkuj¹cych IgA komórek plazmatycznych w uroepithelium i w lamina propria w
czasie infekcji. Komórki produkuj¹ce przeciwcia³a (limfocyty B) migruj¹ do nerek w
czasie infekcji [2,23].
Uk³adowa reakcja immunologiczna
u chorych z ZUM
Stwierdzono obecnoæ specyficznych
przeciwcia³ przeciw antygenom E.coli w kr¹¿eniu wielu chorych. Poziom IgM i IgG wzrasta w trakcie epizodu ZUM. E.coli indukuj¹ce pyelonephritis stymuluj¹ syntezê specyficznych przeciwcia³ w odpowiedzi na antygen O i rzadziej K. Wykazano wzrost tych
przeciwcial w klasie IgG u dziewcz¹t z
ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, ostrym zapaleniem pêcherza moczowego oraz bezobjawowym bakteriomoczem.
Wzglêdny udzia³ wrodzonych i nabytych,
swoistych mechanizmów immunologicznych
w obronie uk³adu moczowego przed inwazj¹ drobnoustrojów zosta³ oceniony na podstawie badañ dowiadczalnych. I tak, u myszy z defektem genetycznym w zakresie
funkcji limfocytów (T, B, czy limfocytów ab,
dg, lub w zakresie syntezy immunoglobulin
wykazano bardzo niewielk¹ podatnoæ na
zaka¿enia uk³adu moczowego. Sugeruje to,
¿e specyficzne subpopulacje limfocytów nie
uczestnicz¹ bezporednio w obronie przeciw ostrej infekcji. W odró¿nieniu od nich
inne defekty wrodzonych mechanizmów
immunologicznych prowadz¹ do drastycznego wzrostu podatnoci na ciê¿kie zaka¿enia.
Podsumowanie
1. luzówka uk³adu moczowego dysponuje swoist¹ sieci¹ mechanizmów immunologicznych, której budowa i sposób funkcjonowania jest niepowtarzalna w luzówkach
innych uk³adów.
2. Sieæ obronna luzówki dróg moczowych to system wielop³aszczyznowego
wspó³dzia³ania miêdzy komórkami uroepithelium, komórkami zapalnymi i immunologicznie kompetentnymi. Ta wspó³praca jest
ukierunkowana na eradykacjê patogenów
pochodz¹cych ze rodowiska, w którym ¿yjemy.
3. Zaka¿enie uk³adu moczowego jest
wspania³ym modelem biologicznym funkcjonowania wrodzonych mechanizmów odpornociowych w zakresie utrzymania ja³owoci b³on luzowych.
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