Úloha pohlavných hormónov pri infekciách močových ciest
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Úvod
Infekcie močových ciest (IMC) patria k najčastejším bakteriálnym infekciám, ktoré sa
neúmerne častejšie vyskytujú u žien. Avšak, u mužov sú IMC sprevádzané vyšším výskytom
komplikácií aj mortality (1, 2). Tieto rozdiely sa pripisujú odlišnej anatómii močového traktu,
ako je dĺžka a tvar močovej rúry či hygienickým faktorom (3). Tieto predpoklady však neboli
experimentálne preukázané, a tiež nevysvetľujú skutočnosť, že u starších ľudí a detí sa IMC
vyskytujú rovnako často u oboch pohlaví (4). Viaceré klinické štúdie preukázali preventívny
účinok estradiolu v liečbe IMC, na druhej strane, iné dokázali opak (3, 5–8). Nedávne štúdie
tiež naznačujú, že testosterón priamo vplýva na priebeh IMC a prispieva ku vzniku komplikácií
(4, 9). Napriek tomu, presný mechanizmus akým testosterón pôsobí nebol doteraz objasnený.
Pohlavné hormóny pôsobia primárne v pohlavných orgánoch, avšak androgénové
a estrogénové receptory sa nachádzajú aj na progenitorových bunkách kostnej drene, bunkách
lymfatického tkaniva, lymfocytoch, makrofágoch a na dendritických bunkách (10), kde
testosterón, estrogén aj progesterón zohrávajú významnú úlohu vo formovaní špecifickej
či nešpecifickej imunitnej odpovede (11). Interleukín 10 (IL-10) je produkovaný viacerými
bunkami ako sú makrofágy, dendritické bunky, či lymfocyty a je dôležitým protizápalovým
cytokínom regulujúcim najmä nešpecifickú imunitnú odpoveď cez tzv. toll-like receptory (12).
Naším cieľom preto bolo sledovať úlohu pohlavných hormónov v imunitnej odpovedi
v animálnom modeli IMC, u myší kmeňa C3H/HeN a C3H/HeJ. Myši kmeňa C3H/HeJ majú
spontánne mutovaný toll-like receptor 4 (TLR4), ktorý je zodpovedný za nešpecifickú imunitnú
odpoveď. Tieto myši sú rezistentné na endotoxín gramnegatívnych baktérií E. coli. Vzhľadom
na to, že jedinci so zníženou expresiou TLR4 majú močový mechúr častejšie asymptomaticky
kolonizovaný uropatogénnymi baktériami E.coli (13), našou hypotézou bolo, že u TLR4- myší
bude prítomná slabšia imunitná odpoveď.
Materiál a metódy
V experimente bolo použitých 51 dospelých myší kmeňa C3H/HeN (TLR4+; samce
n=13, samice n=12) a C3H/HeJ (TLR4-; samce n=12, samice n=14). Zvieratá boli rozdelené
do 2 skupín pre obe pohlavia, pričom jednej skupine boli chirurgicky odstránené príslušné
a ovariektomované samice= OVX ),
pohlavné žľazy (orchiektomované samce = GDX
druhá skupina zvierat podstúpila rovnakú procedúru bez odstránenia pohlavných orgánov
(Sham
a Sham ). Po 4 mesiacoch od gonadektómie, boli zvieratám oboch skupín aj
pohlaví mini-invazívnym prístupom podané uropatogénne baktérií E.coli (107 CFU) (9).
Následne, po 24 hodinách od navodenia infekcie, boli zvieratá usmrtené v celkovej anestézii
a bola im odobratá krv, obličky a močový mechúr. Následne bola krv bola centrifugovaná na
1600xg a v plazme bola stanovená koncentrácia testosterónu (DRG, Instruments GmbH,

Marburg, Nemecko) a protizápalového cytokínu, IL-10 (LEGENDplex™ Mouse Inflammation
Panel, Biolegend, San Diego, Kalifornia).
Obličky a močový mechúr boli zhomogenizované a 24 hodín kultivované na LB médiu za
účelom zistenia počtu baktérií v jednotlivých orgánoch.
Výsledky boli analyzované prostredníctvom ANOVA s následným Tukey post hoc
testom v programe Graphpad Prism 8 (GraphPad Software, San Diego, Kalifornia). Dáta sú
prezentované ako priemer a smerodajná odchýlka (SD).
Výsledky
Dvadsaťštyri hodín od navodenia infekcie sme pozorovali signifikantne nižšiu
koncentráciu baktérií E. coli v močovom mechúri v skupine TLR4+ GDX
oproti skupine
Sham (Obr. 1A, p=0,005), nie však v obličkách (Obr. 1A, p=0,89). V prípade kmeňa TLR4sme nepozorovali štatisticky významné rozdiely v počte baktérií v močovom mechúri, ani
v obličkách medzi skupinou GDX a skupinou Sham (Obr. 2A, p=0,79; p=0,52, v tomto
poradí). U samíc kmeňa TLR4+ sme 24 hodín od navodenia infekcie pozorovali podobný trend
ako u samcov TLR4+ v kultivačnom záchyte baktérií v oboch orgánoch, avšak rozdiely neboli
štatisticky významné (Obr. 1B p=0,31 a p=0,93 v tomto poradí). V prípade samíc kmeňa TLR4sme medzi skupinami OVX a Sham nepozorovali rozdiely v počte baktérií v močovom
mechúri, ani v obličkách (Obr. 2B, p=0,32 a p=0,99, v tomto poradí).
V skupine zvierat TLR4+ sme v močovom mechúri zistili signifikantne vyšší počet
baktérií u samcov v porovnaní so samicami toho istého kmeňa (p=0,01), a bez rozdielu v počte
baktérií v obličkách (p=0,49). U zvierat z kmeňa TLR4- tento medzipohlavný rozdiel v
závažnosti IMC vyjadrený počtom baktérií v močovom mechúri a v obličkách nebol štatisticky
významný (močový mechúr p=0,23 a pre obličky p=0,13).
Koncentrácia nameraného testosterónu bola u myší oboch kmeňov signifikantne nižšia
u GDX v porovnaní s príslušnými Sham skupinami (TLR4+ p = 0,018, TLR4- p = 0,014;
Obr. 1, 2 C). Keďže koncentrácie estradiolu nie je technicky možné u myší stanoviť, hodnotili
sme aj u samíc koncentrácie testosterónu. U OVX samíc oboch kmeňov sme pozorovali trend
k vyššej koncentrácii testosterónu v porovnaní so Sham skupinou, avšak rozdiely neboli
štatisticky významné v žiadnom z kmeňov (TLR4+ p=0,99 , TLR4- p=0,74; Obr.1, 2C).
TLR4+ GDX samce, ktoré mali aj nižší testosterón, mali zároveň nižšiu koncentráciu
cytokínu IL-10 v porovnaní so Sham samcami toho istého kmeňa (Obr.1D, p=0,06). Obdobne,
samice zo skupiny TLR4+ OVX
a nesignifikantne vyšším testosterónom, mali vyššie
koncentrácie cytokínu IL-10 (Obr. 1D, p=0,28) a trend k väčšiemu počtu baktérií zachytených
kultiváciou v močovom mechúri aj obličkách v porovnaní so Sham toho istého kmeňa. U
skupín TLR4- nebol rozdiel v koncentráciách IL-10 (Obr. 2D, p=0,75 pre samice a p=0,99 pre
samce, v tomto poradí).
(Pozn. Pre lepšiu prehľadnosť výsledkov, neuvádzame konkrétne priemery a odchýlky v
samotnom texte výsledkov, ale je možné ich vidieť na obrázkoch.)
Diskusia
V našom experimente TLR4+ (C3H/HeN) zvieratá s najvyššou koncentráciou IL-10
mali aj vyššie počty baktérií v močovom mechúri, aj v obličkách. Pri IMC je to práve
nešpecifická imunita, ktorá zabraňuje ďalšej progresii a ascendentnej infekcii z močového
mechúra. Môžeme teda predpokladať, že potlačenie nešpecifickej imunity IL-10 viedlo
k ascendentnej infekcii do obličiek a celkovo teda slabšia imunitná odpoveď viedla
k závažnejšiemu priebehu infekcie. Jedným z mechanizmov formovania imunitnej odpovede je
aj vplyv pohlavných hormónov, ako je testosterón, na produkciu protizápalového cytokínu IL10, ktorý je dôležitým inhibítorom nešpecifickej imunity (14). Po 24 hodinách od navodenia

IMC aj v obličkách bola nižšia koncentrácia IL-10 u gonadektomovaných samcov v porovnaní
so Sham zvieratami. Podobne u TLR4+ samíc, ovariektómia viedla k vyššiemu testosterónu
a zároveň aj k trendu vyššej koncentrácie IL-10, a zároveň aj k vyššiemu kultivačnému záchytu.
U TLR4- (C3H/HeJ) zvierat tento rozdiel a trend nebol pozorovaný. Z našich dát je preto
pravdepodobné, že je to testosterón, ktorý zvýšil sekréciu IL-10, a ten aj cez TLR4 inhiboval
samotnú imunitnú reakciu organizmu.
Jednou z limitácií experimentu je, že z technických dôvodov nie je možné stanoviť
koncentrácie estradiolu u samíc. Nakoľko časť produkcie pohlavných hormónov zabezpečejú
u samíc nadobličky, je možné, že po ovariektómii nemuselo dôjsť k výraznému k poklesu
estradiolu. V našom experimente sme tiež nesledovali diurézu, ani samotný príjem tekutín.
Znížený príjem tekutín však môže zhoršiť samotný priebeh infekcie (15). Navyše, nemôžme
vylúčiť vplyv pohlavných hormónov na diuretický účinok vazopresínu (16). Dôležitou
limitáciou je aj fakt, že efekt IL-10 zatiaľ nebol overený, napríklad sledovaním aktivácie
neutrofilov, ktoré sú ako jedny z prvých aktivované pri nešpecifickej imunitnej odpovedi.
Pochopenie patofyziologických mechanizmov medzipohlavných rozdielov môže viesť
k zefektívneniu terapie a prevencie vzniku IMC, prípadne k rozvoju tzv. personalizovanej
medicíny. V našej pilotnej štúdii sme poukázali na to, že vyššie koncentrácie testosterónu vedú
k zvýšeniu protizápalového cytokínu a cez aktiváciu TLR4 k poklesu imunity, čo má za
následok väčší počet baktérií v sledovaných orgánoch. Presný molekulárny mechanizmus
ostáva však neznámy a je preto potrebné overiť ho v budúcich štúdiách.
Práca bola podporená grantom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (grantové číslo - VEGA 1/0234/18).

Obr. 1 Namerané hodnoty u TLR4+ myší (C3H/HeN): Počet baktérií v močovom mechúre a obličke u samcov (A), Počet
baktérií v močovom mechúre v obličke u samíc (B). Koncentrácia testosterónu u jednotlivých skupín myší (C). Koncentrácia
IL10 u jednotlivých skupín myší (D). Dáta sú uvedené ako priemer a smerodajná odchýlka. TLR4+ = myši kmeňa C3H/HeN,
s funkčným toll-like 4 receptorom, Sham♀ = intaktné samice, OVX♀ = ovariektomované samice, Sham♂ = intaktní samci,
GDX♂ = orchiektomovaní samci,, * = p<0,05

Obr. 2 Namerané hodnoty TLR4- myší (C3H/HeJ): Počet baktérií v močovom mechúre a obličke u samcov (A), Počet baktérií
v močovom mechúre v obličke u samíc (B). Koncentrácia testosterónu u oboch pohlaví myší (C). Koncentrácia IL10 u oboch
pohlaví myší (D). Dáta sú uvedené ako priemer a smerodajná odchýlka. . TLR4- = myši kmeňa C3H/HeJ, s mutovaným tolllike 4 receptorom, Sham♀ = intaktné samice, OVX♀ = ovariektomované samice, Sham♂ = intaktní samci, GDX♂ =
orchiektomovaní samci,, * = p<0,05
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