
Glomerulonefriitis IgA in trombotična mikroangiopatija: ena bolezen ali dve? 

Andreja Aleš-Rigler,1 * Nika Kojc,2 Nuša Avguštin Rotar,1 Špela Borštnar,1 Damjan Kovač,1 Jelka Lindič,1

Andrej Škoberne,1 Rok Vrevc,1 Željka Večerić-Haler,1 Maja Frelih.2

1 Klinični oddelek za nefrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2 Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Uvod

Glomerulonefritis IgA (GN IgA) običajno poteka kot kronični nefritični sindrom.  
Občasno pa poteka kot hitronapredujoči glomerulonefritis z izjemno visokim krvnim tlakom, 
tudi z maligno arterijsko hipertenzijo, ki hitro privede do končne ledvične odpovedi. 
V tem primeru z ledvično biopsijo poleg glomerulonefritisa ugotovimo znake trombotične mikroangiopatije. 
Že več raziskav je potrdilo vlogo lektinske in  alternativne poti komplementa pri razvoju  GN IgA. 
Trenutno velja, da IgA lahko aktivirajo alternativno pot komplementa (prikazano na sliki. Etiologija IgA s sočasno TMA ni jasna.

Metode

Opravili smo retrospektivno raziskavo in pregledali biopsijske vzorce bolnikov z GN IgA od leta 2010 do 2020. 
Analizirali smo tiste primere, ki so imeli sočasno prisotnost GN IgA in TMA.

Rezultati

Od leta 2010 do 2020 smo GN IgA z ledvično biopsijo potrdili pri 523 bolnikih. 
37 (27 moških in 10 žensk) jih je imelo ob GN IgA prisotno TMA , kar je 7% od vseh z GN IgA. 
V 20 primerih je bil glomerulonefritis kroničen, sklerozirajoč, 4 so imeli sklerozirajoč in aktiven glomerulonefritis, 
v 5 primerih je bil glomerulonefritis izjemno aktiven, ekstrakapilaren, 
6 bolnikov je imelo običajno sliko pretežno mezangioproliferativnega glomerulonefritisa.  
Skladna s histološkim izvidom je bila klinična slika. 
Bolniki s sklerotičnim glomerulonefritisom so ob pojavu bolezni ali nekaj mesecev po odkritju bolezni potrebovali nadomestno zdravljenje
s hemodializo. 

Vsi so imeli zelo neurejen krvni tlak. En bolnik je po presaditvi kadavrske ledvice utrpel TMA v sklopu 
humoralne zavrnitve. 
En bolnik je zaradi ponovitve GN IgA na presajeni ledvici ponovno na nadomestnem zdravljenju s hemodializo. 
Odkrili smo mu pozitivna anti faktor H protitelesa, kar smo odkrili še pri 3 drugih bolnikih, 2 bolnika sta imela nizek titer ANCA protiteles, 
brez prizadetosti ostalih organskih sistemov. 
En bolnik je imel znake sistemske trombotične mikroangiopatije, zdravljen je bil z eculizumabom, ki je bil uspešen v obvladovanju TMA, 
ni pa bil uspešen v zdravljenju akutne ledvične okvare in je ostal na nadomestnem zdravljenju s hemodializo.

Zaključki

Glomerulonefritis IgA s trombotično mikroangiopatijo je ob odkritju bolezni v bolj napredovali fazi, z več glomerulne skleroze 
kot običajno potekajoč glomerulonefritis IgA. 
Bolniki imajo ob odkritju bolezni napredovalo ledvično bolezen, ki kmalu zahteva nadomestno zdravljenje. 
Izstopa tudi neurejen krvni tlak, pogosto maligna arterijska hipertenzija. 
Nekaterim bolnikom v naši raziskavi smo odkrili prekomerno aktivnost alternativne poti komplementa 
oz. prisotnost protiteles proti faktorju H. Načrtujemo analizo komplementa pri vseh bolnikih s sočasno prisotnostjo GN IgA in TMA,
ki so kandidati za presaditev ledvice.
Možno je, da je vzrok trombotične mikroangiopatije pri bolnikih z GN IgA sočasna motnja v regulaciji alternativne poti 
komplementa. 
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