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Glomerulonefritis IgA je najpogostejši glomerulonefritis, ki pogosto 
privede do ledvične odpovedi . Nastane zaradi tvorbe nepravilno 
glikoziliranega imunoglobulina A [1]. Podrobnejša patogeneza bolezni 
je še dokaj nepoznana. Pogosto je prva prezentacija bolezni 
makroskopska hematurija ob respiratorni ali gastrointestinalni okužbi. 
Nedavno se je izkazalo, da ga  lahko sprožijo tudi nekatera biološka 
zdravila. Eno takšnih so zaviralci tumor nekrotizirajočega faktorja alfa 
(TNFα), kot je adalimumab, ki so indicirani za zdravljenje številnih 
kroničnih vnetnih bolezni, med njimi tudi Crohnove bolezni [2].

Uvod

Pri 33-letnem bolniku je bila leta 2008 potrjena diagnoza Crohnove 
bolezni, za katero je od leta 2009 prejemal adalimumab. Bolnik ni 
imel znanih izvenčrevesnih manifestacij Crohnove bolezni, serumski 
kreatinin je bil manj kot 90 µmol/l, leta 2007 je bila ugotovljena blaga 
eritrociturija, brez proteinurije. Ob pregledu v gastroenterološki 
ambulanti februarja 2016 ni navajal novih simptomov. Crohnova 
bolezen je bila v remisiji z občasnim občutkom napetosti v ileocekalni 
regiji in epizodami slabega počutja. Ob pregledu so ugotovili 
poslabšanje ledvičnega delovanja (serumski kreatinin 141 µmol/l, 
ocenjena glomerulna filtracija 50 ml/min) eritrociturijo in proteinurijo 
na testnem lističu  3. Nadaljna diagnostika je pokazala ultrazvočno 
normalni ledvici, v urinu dizmorfne eritrocite, 24-urna proteinurija je 
bila 4,34 g, najvišji serumski kreatinin 169 μmol/l.

Z ledvično biopsijo smo ugotovili ekstrakapilarni polmesečasti 
IgA glomerulonefritis. 

Ledvična biopsija

Klinični primer

Slika 3. V glomerulih so vidni celični 
in fibrocelični polmeseci (puščica). 
(trikrom, 200x)

Zaradi suma na glomerulonefritis IgA povzročen z 
adalimumabom oziroma zaradi poslabšanja preekzistentnega, 
blago potekajočega IgA glomerulonefritisa ob adalimumabu je 
bil le-ta ukinjen. Za zdravljenje nefropatije IgA je bil uveden 
metilprednizolon sprva  pulzno tri dni po 500 mg i.v. in nato v 
peroralni obliki 32 mg dnevno s postopnim nižanjem odmerka 
do ukinitve. Po 8 mesecih se je proteinurija znižala na 0,09 g 
dnevno, serumski kreatinin na 109 μmol/L, perzistirala je blaga 
eritrociturija. Za nadzor Crohnove bolezni je bil pred ukinitvijo 
metilprednizolona uveden vedolizumab. V nadaljnjih  skoraj 
štirih letih spremljanja je ledvično delovanje stabilno, brez 
proteinurije, Crohnova bolezen je v remisiji. 

Slika 1. Ocenjena glomerulna filtracija, serumska koncentracija kreatinina in proteinurija 
v različnih časovnih obdobjih.

Zaključek
Adalimumab lahko sproži nastanek ali poslabšanje obstoječe 
nefropatije IgA, zato je pomembno, da pri bolnikih  pred 
začetkom zdravljenja in tekom zdravljenja s tem zdravilom 
redno spremljamo tudi ledvično delovanje in pregledujemo urin 
na morebitno eritrociturijo in proteinurijo. Z zgodnjim odkritjem 
bolezni, zamenjavo adalimumaba za alternativno zdravilo in 
usmerjenim zdravljenjem glomerulonefritisa lahko pomembno 
izboljšamo prognozo nefropatije IgA.

Slika 2. Mezangioproliferacijski glomerulonefritis z obturantnimi 
eritrocitnimi čepi (puščici) in tubulointersticijskim nefritisom. (HE, 100x)

Slika 4. Imunofluorescenčne preiskave 
pokažejo vodilne imunske depozite 
imunoglobulina IgA v glomerulih.
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