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A húgyúti fertőzések az egyik leggyakoribb betegségek gyerekkorban. 
Hét éves korig a lányok 8%-a, a fiúk 2,8%-a átvészel legalább egy húgyúti 
infekciót. Szervezetünk több védekező rendszerrel is küzd a húgyútakban 
megtelepedő kórokozok ellen. Ezek meghibásodása megbontja az egyensúlyt 
a gazdaszervezet és a kórokozók közt, ami fertőzéshez vezet.

A baktériumokkal szembeni védelem egy összetett mechanizmus, 
melynek működését a genetikai információ határozza meg. 
Kisebb nagyobb változások a DNS láncban előidézhetik a visszatérő 
húgyúti fertőzéseket.

Munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk néhány, a baktéri-
umokkal szembeni védelemben fontos szerepet játszó gén 
(CXCR1, TLR4, TLR2) változatait 186 felső húgyúti fertőzésben 
szenvedő gyermek esetében, az észlelt előfordulásukat egy 150 
fős, egészséges kontrollcsoporttal hasonlítottuk össze.

A TLR receptorok felismerik a mikrobák jellemző molekuláit. 
A mikroorganizmusok közt két nagy csoportot (Gram pozitív, 
Gram negatív) különböztetünk meg az alapján, hogy milyen a 
sejtfaluk összetétele. A TLR4 a Gram negatív, a TLR2 pedig a 
Gram pozitív baktériumokat ismerik fel. Aktiválásuk gyors 
védekezésre hívja a fehérvérsejteket, akik a CXCR1 receptor 
segítségével aktiválódnak. Ezek a gének változatai lassítják az 
immunválaszt, ami gyakoribb húgyúti fertőzésekhez vezethet. 

A TLR4 A(896)G változatának előfordulása jelentősebb volt az 
akut húgyúti fertőzésekben szenvedő gyerekeknél, mint a kont-
rollcsoportban (p=0,02). A TLR2 G(2258)A változata hasonló-
képpen többször fordult elő a vizsgált csoportban azoknál a 
gyerekeknél, akiknél a fertőzést Gram pozitív mikroorganizmus 
okozta. Legkimagaslóbb eltérést a CXCR1 gén két vizsgált válto-
zatának (változat1 p=0,003; változat2 p=0,001) előfordulásában 
tapasztaltuk, amelyek az akut felső húgyúti fertőzésekben szenvedő 
gyerekeknél jelentősen gyakoribbak voltak.

Eredményeink alátámasztják feltevésünket, miszerint több olyan 
jegyet is hordozhatnak génjeink, amelyek hajlamosíthatnak 
bennünket a húgyúti fertőzésekre. A mikroorganizmusokkal 
szembeni védelemben résztvevő gének megismerése a jövőben 
lehetővé teheti a veszélyeztetett személyek kiválasztását. Az ő 
gyors és sikeres kezelésük csökkentheti a szövődmények kialakulá-
sát s egyben javíthatja a veszélyeztetett személyek életminőségét.
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