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REZUMATUL (BRIEF OF)

Lucrării de diplomă (diploma thesis)
„Nefropatia primară cu IgA (Boala Berger)—experienţa unui centru”
[Primary IgA nehropathy [Berger disease] - the experience of a large clinical center]]
a absoventului Drăgoi M. Andrei Lucian
Lucrarea de diplomă „Nefropatia primară cu IgA (Boala Berger)—experienţa unui centru”
abordează cazuistica clinică de Boală Berger a Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”
Bucureşti, între anii 1996-2006, pe un lot de 130 de pacienţi, dintre care 67 diagnosticaţi histopatologic.
Synopsis in English. The diploma thesis "The Primary IgA Nephropathy (Berger's
Disease) - The Experience of a [large clinical] Center" addresses the Berger's Disease clinical
casuistry of The Clinical Hospital of Nephrology "Dr. Carol Davila " Bucharest, between 19962006, on a group of 130 patients, out of which 67 were diagnosed histopathologically with Berger's
disease.
Boala Berger este recunoscută drept cea mai frecventă glomerulonefrită primitivă pe toate
meridianele globului (20-30% din totalul nefropatiilor glomerulare cronice, de obicei apanajul
bărbatului tânăr), caracterele ei definitorii fiind:
1) hematuria macroscopică cu caracter recidivant sau hematurie microscopică, însoţită de proteinurie
moderată; 2) existenţa la nivelul mezangiului glomerular a unor depozite difuze de talie şi forma
diferită, electronodense, cu structura granulară ce conţin IgA însoţite, de obicei, de leziuni glomerulare
focale şi segmentare;3) evoluţia, în general lentă, spre IRC.
Lucrarea este un studiu descriptiv, retrospectiv, care îşi propune evaluarea caracteristicilor
clinice, paraclinice şi evolutive sub tratament ale unui lot de pacienţi diagnosticaţi cu Nefropatie cu IgA
primitivă. Dat fiind amploarea perioadei pe care a fost studiată boala Berger şi pentru că obezitatea şi
factorii săi asociaţi (sindromul metabolic, rezistenţa la insulină) sunt frecvente la pacienţii cu boală
renală şi sunt în prezent evaluate ca posibili predictori ai progresiei bolii Berger către IR, am stabilit de
asemenea, ca un al doilea obiectiv al acestei lucrări, pe acela de a evalua influenţa supraponderalităţii şi
obezităţii asupra unor parametri clinici şi paraclinici ai nefropatiei cu IgA, prin compararea acestui lot
cu un altul de nefropatie membranoasă (dovedită bioptic) studiat în paralel în clinică, cu sugestia clară
unei posibile asocieri între supraponderalitate şi Boala Berger.
În partea generală sunt prezentate sintetic definiţia bolii, epidemiologia, etiologiile posibile,
patogenia, factorii imunologici şi non-imunologici incriminaţi ipotetic, clinica, laboratorul, diagnosticul
pozitiv şi cel diferenţial ale acestei boli, evoluţia, complicaţiile, prognosticul şi tratamentul acestei boli,
cu cele mai recente progrese ale sale.
În partea specială au fost studiate descriptiv, retrospectiv, după un protocol complex,
caracteristicile clinice, paraclinice şi evolutive sub tratament ale unui lot de 130 de pacienţi (din care 67
diagnosticaţi histopatologic) cu Nefropatie cu IgA primitivă în Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol
Davila” pe un interval de 12 ani, în perioada 1995-2006. Am insistat asupra relaţiei dintre
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supraponderalitate şi Nefropatia cu IgA primitivă, prin compararea cu un alt lot de 80 de pacienţi,
diagnosticaţi bioptic cu Nefropatie Membranoasă Primitivă, în perioada 1996 – 2006.
Datele noastre confirmă particularităţile clinice, histopatologice, de răspuns la tratament, de evoluţie şi prognostic ale bolii Berger, descrise în literatură:
a) Histopatologic (clasa I (51%) (proliferare mezangiala moderată) > clasa III (30%) (<50% din
glomeruli cu proliferare mezangiala asociata cu proliferare extracapilară); b) Manifestările renale
(edeme, HTA, creatininemia crescută, IR, hematuria, proteinuria, SN) au fost prezente la internare la
toţi pacienţii; c) Jumătate dintre pacienţii cu boală Berger au avut IR. d) Pacienţii cu IR nu au au mai
recuperat complet funcţia renală, iar scăderea cea mai mare a creatininei se remarcă după 12 luni de
tratament.
Supraponderalitatea: a) este mai frecvent asociată cu Boala Berger, deoarece pacienţii cu boală
Berger au avut un IMC mai mare de 25 kg/m2 într-un procent dublu decât cel întâlnit în nefropatia glomerulară membranoasă; b) pare a influenţa manifestările clinice şi evoluţia Bolii Berger, deoarece
pacienţii cu Boală Berger supraponderali şi obezi au avut valori net mai mari ale creatininei serice şi ale
proteinuriei, dar şi pentru că leziunile vasculare (procentul arteriolohialinozei) sunt mai marcate în
boala Berger faţă de nefropatia membranoasă, în ciuda vârstei mai tinere şi gradului similar de HTA a
primului tip de pacienţi.
Lucrarea are o structură coerentă, este redactată într-un limbaj academic şi reflectă eforturile
depuse de absolvent. Tratarea statistică este onestă şi adecvată. Datele sunt corect prezentate, sintetizate
în tabele şi sugestiv ilustrate în numeroase figuri.
Rezultatele sunt comentate critic faţă de cele din literatură.
Referinţele bibliografice sunt corect selecţionate şi acoperă atât sursele clasice cât şi cele mai
recente date în domeniu.
Având în vedere toate acestea, consider că lucrarea absolventului Drăgoi M. Andrei Lucian
îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi prezentată comisiei de examinare şi propun aprecierea ei cu
calificativul maxim.
Coordonator ştiinţific,

Şeful Clinicii,

Asist. Univ. Dr. Simona Stancu

Prof. Dr. Gabriel Mircescu
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DATE GENERALE
 1964—Galle şi Berger menţionează existenţa depozitelor de IgA în mezangiul glomerular cu ajutorul
microscopului electronic.
 1967— acestea sunt confirmate cu ajutorul imunofluorescenţei.
 1968— Prima descriere a glomerulonefritei primitive cu IgA a fost facuta de către Berger şi
Hinglais.
 Din 1968 şi pana în prezent au fost realizate numeroase progrese în caracterizarea patogeniei,
tabloului clinic, evoluţiei şi terapiei specifice acestei afecţiuni, în prezent, nefropatia glomerulară cu
IgA (NGIgA) fiind recunoscută drept cea mai frecventă cauza de glomerulonefrita primitivă pe
toate meridianele globului.

DEFINIŢIE
Glomerulonefrita cu depozite mezangiale de IgA este o nefropatie glomerulară (NG) cronică
caracterizată prin:
 Clinic: hematurie macroscopică cu caracter recidivant SAU hematurie microscopică, insotita de
proteinurie moderată;
 Anatomo-patologic: existenta la nivelul mezangiului glomeru1ar a unor depozite difuze de talie şi
forma diferită, electronodense, cu structura granulară ce conţin IgA însoţite, de obicei, de leziuni
glomerulare focale şi segmentare;
 Evolutiv: evoluţie de obicei lentă spre IRC.
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EPIDEMIOLOGIE
 NGIgA este considerată cea mai frecventă cauza de NG cronica primitivă
 Este apanajul vârstei tinere, de obicei, la sexul masculin 75%
 Vârsta medie de debut a bolii este de 25-30 ani; boala a fost descrisă şi la vârstele extreme - copil
şi batran (8-10%)
 Prevalenta raportată pentru NGIgA este de 5-40% din totalitatea NG cronice (media 20-30%).
 NGIgA este mai rară la negri, însă mai frecventă la americani, hispanici, caucazieni
 Au fost descrise şi cazuri de NGIgA familială

ETIOLOGIE
Din punct de vedere etiologic se descriu doua tipuri de NG cu depozite de IgA (Tabe1ul 1):



idiopatice (primitive) (50% din totalul NGIgA)

 În NGIgA primitive nu se poate decela o cauza precisă. S-a facut legatura cronologica între o infectie
de focar (de obicei a tractului respirator superior) şi apariţia hematuriei macroscopice
 În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult de rolul factorului viral în apariţia acestei boli. Astfel, s-a
demonstrat apariţia bolii după infectia cu HIV, iar infectia cu retrovirusuri ar fi responsabila de
apariţia bolii, conform unor studii clinice.



secundare altor boli (50% din totalul NGIgA)

 Cea mai frecventă forma secundara de NG cu IgA este cea asociata bolilor hepatice cronice, mai
ales hepatopatiilor alcoolice, dar şi altor cauze de ciroze sau hepatite cornice (depunerea mezangială
IgA este aspectul histologic cel mai des intalnit printre bolnavii cirotici cu afectare concomitentă
glomerulară, apărând în 50-90% din aceste cazuri).

3
 Dintre celelalte boli enumerate în Tabelul I-1, mai frecvent asociate NGIgA sunt: neoplaziile
(carcinomul pulmonar, gamapatia monoclonala cu IgA), infectii virale (HIV), boli multisistemice
(crioglobulinemiile, boli inflamatorii intestinale, spondilita ankilopoetica, sindrom Reiter). În ultimii ani
s-au mai mentionat NGIgA asociate poliarteritei nodoase, granulomatozei Wegener sau sindromului
Churg-Srauss.
 În literatura au fost citate putine cazuri de asociere a IgAN cu vasculitele (cu exceptia purpurei
Henoch-Schonlein, care este considerată de unii autori drept o forma de manifestare sistemica a
aceleaşi entitati patologice): cate 1-3 cazuri la bolnavi cu poliarterita nodoasa, poliangeita microscopică,
granulomatoza Wegener sau sindrom Churg-Strauss

Tabel I-1. Etiologia şi clasificarea NGIgA (după N. Ursea)
A. Nefropatii cu depozite mezangiale de IgA PRIMITIVE
a. Glomerulonefrita cu IgA idiopatica, izolata (Boala Berger)
b. Boala sistemica: purpura Henoch-Schonlein
B. Nefropatii cu depozite mezangiale de Ig SECUNDARE:
I. Afecţiuni ale ficatului:
a. Hepatopatia cronica cu distorsiunea anatomica a sistemului biliar
b. Hepatita cronica a alcoolicului
c. Şuntul portosistemic
II. Afecţiuni ale tractului gastrointestinal
a. Boala celiaca
b. Boala Crohn
c. Adenocarcinoame
III. Afecţiuni ale tractului respirator
a. Bronsiolita cronic a obstructiva
b. Pneumopatia interstiţială idiopatica
c. Adenocarcinomul bronho-pulmonar
d. Sarcoidoza
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IV. Afecţiuni ale pielii
a. Dermatita herpetiforma
b. Psoriazisul
c. Lepra
d. Mycosis fungoides
V. Afecţiuni diverse
a. Schizostomiasa cronică
b. Toxoplasmoza
c. Gamapatia monoclonala cu IgA
d. Spondilita ankilopoetica, sindrom Reiter
e. Sindromul Sjogren
f. Crioglobulinemie
g. HIV
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PATOGENIE
Pentru intelegerea patogeniei bolii este necesara prezentarea unor notiuni asupra celor doua elemente
implicate în boala (şi anume: mezangiul glomerular şi IgA).
Mezangiul glomerular este reprezentat de tesutul intercapilar glomerular şi este alcatuit din doua
elemente importante: matricea şi celulele.
A. Matricea mezangială este situata între celulele mezangiale, are aspect amorf, fibrilar şi are 2
componente:
 substanta fundamentala omogena în care se descriu:
 fibre fine şi material membranoid.
Structura chimica a matricei mezangiale este apropiata de MBG, iar în rinichiul normal este
redusa cantitativ.
B. Celulele mezangiale au aspect stelat şi numeroase funcţii structuarale şi secretorii (vezi Figura I-1):
 endocitoza: eliminarea unor substante rezultate din filtrare şi indepartarea ei;
 hemodinamica glomerulară: influenteaza coeficientul de ultrafiltrare glomerulară prin tractiunea
asupra anselor capilare, modificand suprafata efectiva de filtrare;
 asigura stabilitatea ghemului capilar, impiedicand expansiunea capilarelor glomerulare;
 imunologica;
 fixează agenţi infectioşi sau macromolecule, pe care le fagocitează;
 dezvoltă receptori Fc şi C3 care permit fixarea imunoglobulinelor şi a complementului;
 produc matricea extracelulară glomerulară;
 acţiune proinflamatorie: proliferare celulara; secreţia de substanţe: factori de creştere, citokine,
factori ai coagulării.
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Fi
gura I-1. Microscopie electronică. O porţiune de glomerul dintr-un rinichi uman normal în care au fost
surprinse trei anse capilareglomerulare (CL). Este demonstrată aici raportul dintre celulele mezangiale
(M), celulele endoteliale (E) şi celulele epiteliale viscerale (podocitele)(V). Sunt vizibile de asemenea
câteva eritrocite (electronodense) care sunt poziţionate în lumenul capilarelor, şi spaţiul Bowman (BS).
(Ordinul de mărire a imaginii: ×6700
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Imunoglobulinele A sunt, după origine de 2 tipuri:




Ig A serică derivata din sistemul IgA medular (Figura I-2)
reprezinta 15-20% din totalul IgA serice (90-140 mgl/dL sau 63-320 UI/mL) şi se gaseşte sub 2

forme:
o

forma monomerică (IgA1) (GM=l6000 Da; reprezinta 90% din IgA circulantă)

o

polimerică (GM mai mare; reprezinta 15% din IgA circulantă; are capacitatea de precipitare şi

activare a complementului C3)
 Ig A secretorie produsa de sistemul IgA asociat mucoaselor (MALT) (Figura I-2)


Este prezenta la nivelul mucoaselor, este dimerica (IgA2) şi este numita IgAs(de tip secretor). Cele

doua molecule de monomer sunt legate între ele printr-o portiune polipeptidica denumita lantul J.
Aceasta portiune nu conţine glicoproteine, este denumita componenta secretorie, este rezistenta la
actiunea proteolitica a enzimelor şi uşureaza travers area mucoaselor. Prezenta acesteia la nivelul
mucoaselor se explica prin secretie locala şi difuzie favorizata de epiteliu. Secreţia de IgAs este
determinata de imunizarile pe cale respiratorie sau intestinala.
 În conditii fiziologice, comunicarea dintre doua sisteme imune este minimă sau absentă, iar în
circulatie ajunge numai o cantitate mică de IgA mucoasa (deloc IgAs) (Figura I-2)
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Figura I-2. Schema circulatiei celulelor precursoare ale plasmocitelor IgA (după Ursea N.)

NGIgA primitivă (Boala Berger)
Mecanismele patogenice ale NG primitive cu depozite de IgA nu au fost pe deplin elucidate.
A fost presupusa interventia a 2 tipuri de factori patogenici:
 factori imunologici (IgA, complexe imune, limfocitul T şi B, citokine)
 factori non-imunologici (factori genetici, apoptoza)
Argumentele care sugereaza ca anomalia de baza bolii se găseşte la nivelul sistemului imun al IgA
sunt:
 Recurenţa nefropatiei după transplant renal
 Evidentierea depozitelor imune cu IgA la nivelul altor organe (piele, pulmon, intestin)
 Disparitia depozitelor imune mezangiale după efectuarea unei allogrefe renale
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Factorii imunologici ipotetic incriminaţi în patogenia NGIgA primitive
A fost dovedita existenta unui nivel seric crescut al IgA la 50-60% dintre bolnavii cu IgAN. Pare
implicata IgA de tip seric (din subclasa IgA1, polimerică), cu origine medulara.
Se presupune ca agregatele de IgA sau CIC care conţin IgA işi au originea în limfocitele migratorii ale
tesutului mucos, ca raspuns la stimularea antigenica nespecifica. Unii autori au sugerat ca ar exista
o anomalie a sistemului imun determinata genetic, care ar sta la baza creşterii IgA circulante polimerice
anormale.

Pentru a explica creşterea IgA serice au fost sustinute o serie de mecanisme posibile:
 Imunizarea pe cale aeriana sau digestiva: se considera ca o veriga importanta ar fi infectia de
focar; în acest caz, IgA ar juca un rol de anticorpi fata de antigene diverse;
 Creşterea sintezei IgA la nivel medular, în absenta unui defect generalizat al sistemului IgA;
 Existenta unei tulburari în catabolismul IgA1, care ar favoriza, totodata, depunerea complexelor
imune în mezangiu;
 Reducerea eliminarii IgA, prin alterarea funcţiei hepatice sau a sistemului biliar

Nu a putut fi identificat un agent patogen unic care sa participe la stimularea productiei de IgA.
Această imposibilitate de identificare a unui antigen specific a condus la supozitia ca IgA polimerică
intalnita la bolnavii cu IgAN este antigen-independenta, iar IgAs sunt anticorpi "naturali", cu afinitate
joasa, generati de activarea policlonala a limfocitelor B.
A fost propusa o funcţie anormala a limfocitelor T care sta la baza hiperproductiei IgA din
limfocitele B: numarul limfocitelor T helper (T4), care au capacitatea de deviere a sintezei de
imunoglobuline de la IgM la IgA, este crescut . la bolnavi cu IgAN.

Unii autori au propus existenta unui defect la nivelul celulelor stem ale maduvei hematogene care sa
explice anomalia sintezei imunoglobulinelor. În cadrul acestei ipoteze, autorii, deşi nu neaga rolul
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antigenelor în patogenia IgAN, considera ca acestea constituie numai un stimul care activeaza răspunsul
anormal al celulelor medulare disfunctionale.

O alta explicatie ar fi ca antigenele sunt prezentate ineficient la nivelul timusului, astfel încat sunt
generate clonele de limfocite T helper autoreactive şi este declanşata sinteza anormala a IgA din
limfocitele B periferice.
În medierea leziunilor în NGIgA un rol revine şi următoarelor citokine:
 IL6 - factor de creştere pentru celulele mezangiale;
 IL2 - au rol important în mecanismele de activare a limfocitelor T;
 IL4 - ca factor de creştere a celulei T şi stimulare a celulelor B.

Eliberarea IgA din plasmocite este rezultatul unui proces secvential, pornind de la celulele pre-B cu
lant m intracitoplasmatic via limfocite B care conţin IgM, IgG şi, în final, IgA. Pe parcursul acestor
stadii de dezvoltare intervin diferite tipuri de citokine derivate din limfocitele T helper, mai ales Th2:
IL-4, IL-5 şi IL-6. Dintre acestea, la pacienţii cu IgAN a fost demonstrata creşterea nivelului seric al
IL-4, care participa la stimularea sintezei IgA prin doua mecanisme:
 amplificarea devierii sintezei de imunoglobuline spre IgA în limfocitele B splenice;
 stimularea funcţiei limfocitelor Th2 intr-o maniera autocrina şi paracrina

Exprimarea citokinelor derivate din celulele Th este reglata de semnale initiate de catre receptorii
antigenici ai limfocitelor T. Pe un model experimental de IgAN, a fost postulata existenta unor
mecanisme anormale de transcriptie a genei IL-4, în urma stimularii consecutive recunoaşterii
antigenului de catre receptorul pentru antigen al limfocitelor T.
Dereglarea exprimarii IL-4 ar putea determina supraproductia citokinei, avand un rol important în
sinteza anticorpilor de tip IgA, explidind nivelul seric crescut al IgA la şoarecii predispuşi IgAN.
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Creşterea nivelului seric al IgA circulante nu este singura cauza a depunerii mezangiale a IgA, fapt
sustinut de apariţia depozitelor mezangiale şi la pacienţii fără concentratie serică ridicata a
imunoglobulinei, precum şi de absenta depozitelor la unii bolnavi cu nivel foarte mare al IgA circulante.
Mecanismul depozitarii IgA la nivelul mezangiului nu este cunoscut. Se ştie ca IgA este secretata la
distanţa, iar apoi este depusa sau captata de mezangiu. Fixarea IgA în mezangiu poate fi explicata prin
2 mecanisme:
 Fagocitarea, de către celulele mezangiale, a IgA sub forma de polimeri sau complexe de IgAantigen. Aceste complexe imune sunt dispuse extracelular, sunt de talie mare şi au un timp de
înjumătatire foarte scăzut; de aceea se pun greu în evidenta;
 Captarea, de către celulele mezangiale, a unui antigen circulant provenit dintr-un focar
infectios de la distanta şi fixarea ulterioara de anticorpi din clasa IgA.

Glicozilarea anormala a IgA1 (reducerea galactozilarii glicanilor O-linkati, consecinta a reducerii
aetivitatii [3-1,3 galactozil-transferazei leucocitare din celulele B) determina modificarea stabilitaţii
conformationale a moleculei IgA şi alterarea interactiunii sale cu receptorii (receptori celulari Fc
pentru IgA – FcαR) sau cu proteinele tisulare, ceea ce favorizeaza reducerea clearance-ului IgA şi
creşte depunerea mezangială.

În aceasta boala s-a demonstrat necesitatea unei cantitati mari de antigene care depaşesc capacitatea
fiziologica de clearance a sistemului reticulo-histiocitar. S-ar parea ca în patogenia bolii ar interveni şi
un deficit al proprietatilor fagocitare ale celulelor mezangiale.

Prezenta C3 în mezangiu este importanta, în sensul ca a fost demonstrata activarea complementului pe
cale alterna de catre IgA agregata sau polimerică. Prin imunofluorescenta s-a evidenţiat prezenta C3 la
nivelul mezangiului şi absenta C1q sau C4. Prezenta C3 la nivelul mezangiului determina secundar
procese inflamatorii locale şi actioneaza ca mediator al fagocitozei.
S-a dovedit, de asemenea, existenta la nivelul celulei mezangiale a receptorilor pentru C3 şi Fc. Se
pare ca în aceasta afecţune scade activitatea acestor receptori, datorita depozitarii de IgA şi C3.
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Unele substante inflamatorii precum citokinele şi complexele imune cu IgA induc exprimarea FcαR pe
monocite, activandu-le pentru generarea superoxidului. Severitatea leziunilor glomerulare evaluata
prin proteinurie şi hematurie ar fi legata de starea de activare a monocitelor, care se pare ca ar interveni
în patogenia bolii. Nu este precizat daca creşterea FcaR ar fi cauza sau consecinta bolii.
Dimensiunile moleculelor de IgA au un rol în depozitarea mezangială, în sensul ca CIC voluminoase
cu IgA polimerică, formate în exces de antigen, au şanse mari de depozitare mezangială.

Ipotezele patogeniei legate de factorii imunologici ai NGIgA pot fi deci rezumate astfel (Tabel I-2):
Tabel I-2. lniţierea nefropatiei cu IgA -Ipoteze patogenice
1. Raspunsul IgA exagerat care conduce la depozite mezangiale de IgA
a) Stimularea de catre un antigen exogen, specific bolii
b) Producţia crescuta şi prelungita de IgA, după a stimulare nespecifica a sistemului imun
- în MO, secundar unui depozit primar al raspunsului imun
- în amigdale
2. Legarea IgA circulantă de un antigen mezangial
- antigen intrinsec
- antigen extrinsec circulant
3. Anomalii de structura ale moleculei de IgA responsabile de acumularea mezangială de IgA
4. Anomalii de legare a IgA, de receptorii Fcα ale celulelor circulante, antrenand leziuni
glomerulare
- creşterea legarii, responsabila de GN mezangială indusa de citokine
- diminuarea legarii, responsabila de acumularea mezangială de IgA,
5. Receptori specifici pe suprafaţa celulelor mezangiale
- receptori Fcα (CD59)
- receptori Fc pentru IgA, inca necaracterizaţi
- receptori pentru asialoglicoproteine
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Factorii non-imunologici ipotetic incriminaţi în patogenia NGIgA primitive
Factorul genetic este considerat ca factor predispozant şi marker de prognostic nefavorabil în
nefropatia cu IgA. Importanta sa a fost sustinuta de agregarea familială a cazurilor de IgAN şi de
identificarea corelatiei semnificative cu unele antigene de histocompatibilitate (HLA-B25 în purpura
Henoch-Schonlein, respectiv HLA-B35 şi DR4 în boala Berger). Rezultatele raportate de diferiti
autori sunt contradictorii în aceasta privinta: unele studii nu au putut dovedi asocierea IgAN cu
antigenele clasei I şi II de histocompatibilitate, în timp ce altele au descris variate corelatii (HLAB3S,
HLA-B12, HLA-B37, HLA-DR4, HLA-DR1 etc).
Alţi autori au propus rolul unor gene implicate în raspunsul imun: genele receptorului limfocitelor
T, genele lantului greu al imunoglobulinelor, genele clasei III HLA.

În concluzie, este probabil ca multiple gene intervin în patogenia IgAN, fiind responsabile de
predispozitia la dezvoltarea bolii, în timp ce expunerea la antigenele din mediu este importanta pentru
exprimarea clinica a nefropatiei.

Modul specific de transmitere genetica a nefropatiei familiale cu IgA nu este stabilit cu certitudine; au
fost propuse:
 transmiterea mendeliana - IgAN ar putea fi datorata unei anomalii genice unice cu penetranta
incompleta;
 boala genetica multifactoriala caracterizata prin interactiunea complexa dintre anomalii
poligenice şi factorii de me diu; nu urmeaza un mod clar de transmitere, deşi exista agregare
familială. Aceasta din urma categorie pare a incadra cel mai bine nefropatia umana cu IgA.
Apoptoza. În ultimii ani s-a dovedit ca fenomenul de apoptoza este implicat în patogenia unor boli
renale. Rolul cel mai important al apoptozei este în procesul de remodelare glomerulară după leziuni
de tip inflamator, fenomen aparut şi în IgAN. În acest tip de nefropatie, apoptoza celulelor
mezangiale este mecanismul principal de reducere spontana a hipercelularitatii mezangiale. De
asemenea, apoptoza poate interveni şi în reglarea numarului celulelor endoteliale şi epiteliale din
glomerulii lezati.
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Moartea celulara prin apoptoza are doua caracteristici:
 viteza, eficienta şi capacitatea acestui mecanism de clearance celular fac ca apoptoza sa nu fie
decelabila din punct de vedere histologic;
 celula traieşte sau moare în funcţie de anumite influente. Susceptibilitatea celulelor pentru apoptoza
poate fi scăzută prin exprimarea unor gene de "supravietuire" celulara cum sunt cele din familia
bcl-2. Exista, de asemenea, gene a caror expresie fenotipica iniţiaza procesul "suicidar" al
apoptozei. Este vorba de receptorii celulari de suprafata, cum sunt Fas, proteaze citoplasmatice
printre care enzima de conversie a interleukinei-1 (ICE) şi proteine nucleare ca p53 şi c-Myc.

Pornind de la faptul ca celulele glomerulare afectate pot exprima la suprafata lor receptorul "suicidar"
Fas, pare posibila o ajustare a numarului celulelor glomerulare prin administrarea cu prudenta a
proteinei ce leaga Fas, obţinuta prin recombinare genetica (un potenţial tratament patogenic).

Anomaliile lipidice contribuie la progresia nefropatilor glomerulare, inclusiv a IgAN.
Numeroşi cercetatori au afirmat rolul fenotipului ApoE în dezvoltarea acestor anomalii. Mai mult, s-a
sugerat ca hiper-ApoE-lipoproteinemia determina disfunctie renală şi leziuni histologice renale.

Gena ApoE este localizata pe cromozomul19 şi prezinta trei allele: ε2, ε 3 şi ε 4.
Rezultatul combinatiilor acestora este apariţia a şase posibile fenotipuri: E2/2, E2/3, E2/4, E3/3, E4/3 şi
E4/4. Fenotipul E3/3 este cel mai frecvent. Afinitatea produsului de transcripţie a allelei ε 2 pentru
receptorul ApoE este scăzută, ceea ce poate intarzia metabolismului lipoproteinelor bogate în
trigliceride, determinand hipertrigliceridemie la bolnavii cu IgAN. A fost raportată corelatia dintre
nivelul ApoE2 şi severitatea leziunilor histologice renale din nefropatia cu IgA, fapt care a fost
explicat deci, tocmai prin hipertrigliceridemia indusa de ApoE2.
Dat fiind amploarea perioadei pe care a fost studiată boala Berger şi pentru că obezitatea şi
factorii săi asociaţi (sindromul metabolic, rezistenţa la insulină) sunt frecvente printre pacienţii cu boală
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renală şi sunt în prezent evaluate ca posibili predictori ai progresiei bolii Berger către IR, am stabilit ca
un al doilea scop al acestei lucrări, pe acela de a evalua influenţa supraponderalităţii şi obezităţii
(IMC>25kg/m2 respectiv IMC>28 kg/m2) asupra unor parametri clinici şi paraclinici ai bolii Berger,
prin compararea acestui lot cu un altul de nefropatie membranoasă (80 de pacienţi cu nefropatie
membranoasă primară (MN), studiaţi în paralel în clinică, cu boală dovedită bioptic

într-un singur

centru clinic, în perioada 1996 - 2006), cu sugestia clară unei posibile asocieri între supraponderalitate
şi boala Berger.

Proliferare - celule
mezangiale
Depozite electro-nodense în mezangiu

Figura I-3. Schema modificarilor din glomerulonerita cu depozite mezangiale de IgA.
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GNIgA secundare
În ultimii ani s-au făcut studii referitoare la cea mai frecventă forma secundara de NGIgA, cea asociata
bolilor cronice hepatice, denumite "nefropatice cu IgA de cauza hepatica".
Deşi NG IgA hepatica are numeroase elemente comune cu NGIgA primitiva (depunerea mezangială
de IgA) nu se poate anrma ca au o patogenie comună.
La bolnavii cu hepatita cronica alcooica, exista o creştere de 2-4 ori a nivelului seric al IgA, atat
pentru IgA1 cat şi pentru IgA2, cu predominanta celei din urma.
În pofida creşterii severe a IgA2, depozitele mezangiale ale bolnavilor NGIgA hepatica sunt alcătuite
preferential de IgA1 polimerică.

Majoritatea mecanismelor patogenice ale formei primitive se intalnesc, de asemenea, la bolnavii cu
IgAN hepatica:
 creşterea IgA circulante ca raspuns imunitar IgA normal la expunerea excesiva la antigen, posibil
datorita pierderii integritaţii mucoasei sub actiunea alcoolului;
 hiperactivitate intrinseca a sistemului IgA (stimularea producpei IgA determinata, probabil, de un
profil anormal al citokinelor derivate din limfocitele T);
 O-glicozilarea anormala ale IgA1 circulante care modifica interacpunile moleculare, clearance-ul
moleculei şi depunerea sa mezangială;
 reducerea catabolismului fractional al IgA polimerice şi anomaliile clearance-ului hepatic al IgA;
 reducerea exprimarii receptorilor pentru IgA (FcaR) de pe monocitele circulante, ceea ce scade
endocitoza imunoglobulinei circulante.
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ANATOMIE PATOLOGICĂ
Macroscopic
Rinichiul poate fi normal sau poate sa aiba aspectul rinichiului din GN acută proliferativă ("muşcat de
purici"). Cand se asociaza vascularita poate prezenta infarcte corticale.

Microscopie optică (MO)
Microscopia optica demonstreaza prezenta depozitelor de material imun în mezangiul glomerular,
cu caracteristici fibrinoide (amorfe, eozinofile, PAS pozitive şi putin argirofile). Aceste depozite de
metrial imun se pot asocia, cel mai obişnuit, cu hipercelularitatea mezangială focala sau difuza cu
expansiunea matricei extracelulare.
Leziunile mezangiale pot fi grupate în 4 anomalii:
 depozite fibrinoide mezangiale
 îngroşarea reţelei membranoide mezangiale
 proliferare celulara intracapilară (Figura I-3)
 aglutinari de anse capilare şi aderenţe la capsula Bowman, focale şi segmentare (în situaţii rare
În formele grave, pot apărea suplimentar:
 proliferare extracapilara.
 Atrofie tubi corespunzatori glomerulilor afectati, cu infiltratie inflamatorie interstiţială, cu prezenta
de eritrocite şi cilindri hematici în lumen acestor tubi
În formele evolutive se constata leziuni de hialinizare arteriolara, greu de diferenţiat optic de GSFS.
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Imunofluorescenţa
Examenul în imunofluorescenta evidentiaza depozitele mezangiale de IgA cu următoarele
caracteristici:
 forma variabila, de la simple filamente la forma granulară
 dispunere egală la nivelul glomerulilor
 raman constante pana la sfarişitul bolii
 depozite formate preponderent din IgA1, alaturi de care pot exista cantitaţi mai mici de IgG, dar nu
IgM. Au fost descrise depozite concomitente de IgG şi C3 în pana la 50% dintre cazuri.

Alaturi de IgA s-au evidentiat deasemenea:
 C3, properdina, C5 şi C1, DAR sunt absente Clq, C4 şi factorul B (proactivator al C5).
 În 20% din cazuri este prezent fibrinogenul.
La unii bolnavi cu nefropatie cu IgA fără manifestări vasculitice s-a evidentiat prezenta depozitelor
de IgA în capilarele dermului .
Microscopia electronica
Microscopia electronica indica prezenta depozitelor între celula mezangială şi membrana bazala, între
care se afla substanta membranoida mezangială (Figura I-3).
Se constata, de asemenea, hipercelularitate mezangială. Celulele mezangiale au citoplasma bogata în
mitocondrii.

Trebuie remarcat faptul ca aspectul histologic al IgAN este variat, de la leziuni glomerulare minime
pana la proliferari glomerulare difuze sau extracapilare.
Hipercelularitatea mezangială are semnificatie prognostica, motiv pentru care numeroşi autori au
propus scheme de clasificare histologice (Lee; Mina; Haas, Waldo, Andreoli).
Sistemele de clasificare histologice pot fi impartite în doua tipuri principale:
 "globale", care iau în considerare aspectul microscopic integral şi au avantajul simplitatii şi
uşurintei utilizarii, dar sunt lipsite de flexibilitate şi pot pierde din vedere modificari patologice
izolate importante;
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 "divizate", care permit analiza detaliata a fiecarui element inclus în sistem şi realizarea unui scor
cumulativ cu valoare informativa crescuta.
 Ambele tipuri de clasificari se bazeaza, în principal, pe aspectul la microscopia optica

În Tabelul I-3 este prezentata o clasificare histologica globala a IgAN, realizata de catre Haas
utilizand elemente ale clasificarii Lee şi ale sistemului OMS de clasificare a nefritei lupice.
Clasificarile divizate sunt utilizate mai ales pentru aprecierea indicilor de activitate şi cronicitate ai
bolii, avand la baza sistemul Memphis de gradare a elementelor biopsiei renale.
 Scorul de activitate al IgAN este determinat prin cuantificarea proliferarii glomerulare şi mezangiale, a inflamatiei interstiţiale şi a procentului de glomeruli care prezinta semilune celulare
epiteliale (fiecare dintre aceşti parametri fiind notat de la 0 la 3). Suma celor trei parametri reprezinta
scorul de activitate, cu un maxim posibil de 9.
 Indicele de cronicitate este determinat de suma scorurilor pentru atrofia tubulară, fibroza
interstiţială, semilune fibroase sau fibrocelulare şi scleroza glomerulară globala sau segmentara
(fiecare evaluat, de asemenea, între 0 şi 3). Scorul maxim de cronicitate este, în consecinta, 12.
 Indicii de activitate şi cronicitate au importanta prognostica şi pot fi apreciati pre- şi postterapeutic (după tratament scorul de activitate scade semificativ, în timp ce scorul de cronicitate
ramane stabil).

Tabel I-3. Subclasele histologice ale nefropatiei cu IgA. Definitii (după Haas M.)
Subclasa I
- Leziuni glomerulare minime
- Glomerulii prezinta discreta creştere a celularitatii mezangiale, fără scleroza segmentara sau
semilune
Subclasa II
- Aspect de tip glomeruloscleroza focala şi segmentara
- Glomerulii prezinta scleroza focala şi segmentara similar formei primitive a GSFS, cu creştere
minima a celularitatii mezangiale, fără semilune
Subclasa III
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- Glomerulonefrita proliferativa focala
- Cel mult 50% din glomeruli sunt hipercelulari. Creşterea celularitatii poate fi limitata la regiunea
mezangială, sau pot exista obstructii ale capilarelor glomerulare prin prolifera rea celulelor
endocapilare. Pot fi prezente semilune epiteliale. Marea majoritate a leziunilor din subclasa III prezinta hipercelularitate glomerulară segmentara, dar acest element nu este obligatoriu pentru definirea
clasei.
Subclasa IV
- Glomerulonefrita proliferativa difuza
- Peste 50% dintre glomeruli sunt hipercelulari. La fel ca în subclasa III, hipercelularitatea poate fi
globala sau segmentara şi pot exista semilune epiteliale.
Subclasa V
- Glomerulonefrita cronica avansata
- Cel putin 40% din glomeruli au scleroza globala şi/sau exista peste 40% atrofie tubulară sau pierdere
corticala la coloratia cu PAS). În prezenta acestei leziuni se afirma subclasa V indiferent de celelalte
aspecte histologice.
NB: Pentru subclasa V, 40% atrofie tubulară sau pierdere corticala se refera la 40% din tesutul
cortical prezent în fragmentul bioptic (exclusiv glomeruli şi vase sanguine) alcatuit din tubi atrofici
sau fibroza interstiţială.
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CLINICA
Manifestarile renale ale NGIgA apar, cel mai frecvent, după o infecţie acută a tractului respirator
superior (amigdalita, sinuzita, otita, focare dentare) şi, mai rar, după manifestări intestinale.

Se descriu mai multe forme de debut ale acestui tip de boala:
 Hematuria macroscopică recidivanta este cea mai frecventă şi caracteristica forma. Apare fără
interval liber, la aproximativ 48 de ore după un episod infectios acut al tractului respirator. Hematuria
este insotita de febra, dureri lombare, abdominale şi tulburari mictionale, dar nu şi de edem sau de
HTA. Alaturi de hematuria macroscopică în sumarul de urina este prezenta proteinuria în cantitate
moderată. Hematuria nu dispare niciodata; între puseele acute devine microscopică. Intervalele
între puseele de hematurie macroscopică sunt variabile, fiind declanşte de apariţia episodului acut
infectios al tractului respirator. În 16-18% din cazuri exista un singur episod de hematurie
macroscopică.
 Hematuria microscopică asociata cu proteinuria moderată 1-2g/24h reprezinta alta forma de
debut care apare cu o frecventă de 50% din cazuri. Proteinuria poate avea aspect de sindrom nefrotie în
10% din cazuri, cu precadere după episoadele de angina.
 Debut ca sindrom nefritic acut (în cazuri mai rare), hematuria fiind insotita de edeme, HTA (în
10-52% din cazuri ) şi insuficienta renală (IR, la 25% din cazuri). Simptomatologia regreseaza şi raman, cu caracter aproape permanent, hematuria microscopică şi proteinuria moderată.
 Depistarea bolii cu ocazia investigarii unei HT A sau IR.

O forma de boala particulara, este purpura Henoch-Shoenlein, considerată de unii nefrologi ca o NG
primitiva cu depozite mezangiale de IgA, dar manifestata ca o boala sistemica, iar de alti nefrologi
ca o NG cu depozite mezangiale de IgA secundara. Purpura Henoch-Schonlein sau purpura
vasculara alergica este o vasculita acuta sistemica de natura imuna, care se manifesta clinic prin:
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 fenomene hemoragice cutanate (purpura) şi viscerale
 artralgii
 afectare renală
 tulburari digestive
Este o boala produsa prin complexe imune circulante, afectarea renală aparand în 25-57% din cazuri
şi este considerată cea mai severă manifestare a bolii. Complexele imune circulante conţin IgA.
Considerarea NG cu IgA ca forma monosimptomatica de purpura Henoch-Schonlein se bazeaza pe
urmatoare1e argumente:
 apare la sexul masculin, în special la copii şi adolescenti;
 existenta IgA în mezangiu şi în tegumente;
 asocierea nivelurilor serice crescute ale IgA;
 recidiva pe rinichiul transplantat.

LABORATOR
Dintre investigatiile paraclinice sunt utile pentru formularea diagnosticului menţionăm:
MODIFICĂRI COMPLEMENT SERIC:
 C3, C4 au valori normale sau uşor crescute;
 C3b este crescut în aproximativ 50% din cazuri;
MODIFICĂRI IMUNOGLOBULINE:
 IgA serice sunt crescute în aproximativ 50-60% din cazuri;
 IgG şi IgM au valori normale, cu exceptia existentei unui sindrom nefrotic;
 Imunoglobulina A salivara este crescuta în 75% din cazuri;
 Complexele imune circulante sunt crescute, dar inconstant (60-70%);
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FACTORI GENETICI şi CITOLOGICI:
 HLA-BW35 are o incidenta crescuta;
 Anomalii ale limfocitelor amigdaliene, cu Ig de membrana de tip A;
 Numarul limfocitelor purtatoare de IgA din sangele periferic este scăzut;
 Prezenta depozitelor de IgA în peretii capilarelor dermului;
ALŢI FACTORI IMUNOLOGICI:
 Titrul ASLO este normal;
 Antigenul HBs este prezent exceptional;
 Factorii anti-nucleari, crioglobulinele, factorul reumatoid sunt negativi;
 Anticorpii anti-IgA sunt absenti.

DIAGNOSTIC POZITIV
Diagnosticul pozitiv de NGIgA se face pe baza următoarelor elemente (vezi capitole prezentate
anterior de clinică şi paraclinică):
 manifestarile clinice specifice;
 modificarile imunologice specifice existente;
 modificari specifice în sumarul de urina (hematurie macro / microscopică cu dismorfism eritrocitar
şi însotita de proteinurie moderată, rar sindrom nefrotic).
 aspectul anatomo-histologic caracteristic la biopsia renală
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DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
Diagnosticul diferenţial al bolii se face cu următoarele tipuri de boli:
 boli care prezinta hematurie macro-/microscopică (Tabelul I-4)
 boli ce evoluează cu depozite de IgA:


alte tipuri de glomerulonefrite. De exemplu, GN difuza acuta se deosebeşte prin intervalul

mai lung de latenta după episodul infecţios, prezenta serologiei pozitive pentru infectia streptococica,
hipocomplementemie şi aspectul histologic. De fapt, biopsia renală permite diferentierea certa de
toate celelalte forme histologice de glomerulonefrite.


boala membranei bazale subtiri, care este o afectiune glomerulară frecventă, observata la

aceeaşi categorie de varstă ca şi IgAN (tineri), manifestată clinic similar (hematurie microscopidi şi
proteinurie asimptomatice), dar cu evoluţie benigna. Boala membranei bazale subţiri este diagnosticata
prin demonstrarea unei grosimi a MBG <220nm prin microscopia electronica. Cu toate ca definitia este
histologică, exista elemente clinice şi paraclinice care pot realiza diferentierea de IgAN, cu atat mai
importante eu cât unii practicieni prefera sa limiteze efectuarea biopsiei renale numai la cazurile
suspecte de IgAN:
- hematuria macroscopică este mai frecventă în IgAN;
- severitatea hematuriei şi a proteinuriei sunt mai mari în IgAN;
- asocierea hematuriei peste 105/mL cu proteinurie peste 0.2g/zi sugereaza IgAN;
- identificarea anomaliilor urinare asimptomatice la rudele de gradul I (mai ales
hematuria microscopică) este un argument pentru boala membranelor bazale subtiri.


forme secundare de boală, astfel incat este importanta precizarea unor elemente particulare de

diagnostic:


hepatopatiile cronice, produse de alcool: în acest caz se asociaza depozite de IgA dispuse

subendotelial, iar la imunofluorescenta, deşi predomina IgA, sunt prezente şi cantitati mai mici de IgG,
IgM, C1q sau C3; ultrastructural sunt caracteristice interpozitia mezangială şi rupturile MBG;


Nefropatia lupică - depozitele conţin IgA în cantitate mai mică, în aceste forme predomina

IgG, alaturi de care exista şi C1q;


sindromul Alport - se caracterizeaza prin depozite mezangiale reduse de IgA;
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diverse neoplazii;



boala Crohn;



boala celiacă;



gammapatia monoclonală cu IgA

Tabel I-4. Diagnosticul diferenţial al hematuriei
Hematuria benignă:
a. Sportivi
b. Ortostatica
Afecţiuni ale căilor urinare:
a. Litiaza
b. Malformatii ale aparatului reno-urinar
c. Tumori
d. Necroza papilara
e. Infecţii specifice - tuberculoza
Hematuria nefrogenă:
a. Glomerulonefrite (acute, cronice, subacute)
b. Embolia renalii
c. Tromboza de vena renală
Boli interne:
a. Boli infecţioase
b. Boli cardiovasculare
c. Sindroame hemoragipare
Hematuria iatrogenă:
a. Medicamentoasa
b. Intoxicatii
c. Alergii diverse
Hematuria esenţială
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EVOLUŢIE. COMPLICAŢII. PROGNOSTIC
Boala Berger este considerată ca nefropatia glomerulară cu evoluţia cea mai lentă. Supravieţuirea
functionala renală clinică la 10 ani de la diagnostic a fost estimata la 85%, iar după 20 de ani, la 73%.
Procentele menţionate sunt valabile pentru subclasele histologice mai putin severe, în cazul subclaselor
IV şi V (vezi şi Tabelul I-3) supravietuirea renală la 10 ani este de 75%, respectiv 49% la 20 ani.

Rata de reducere a filtratului glomerular este de 1-3mL/ min pe an (la bolnavii cu un clearance al
creatininei normal la debutul bolii) şi poate atinge 9mL/min pe an (la cei cu sindrom nefrotic).
Evoluţia este cronică spre IR în circa 15-20 ani. S-a raportat şi remisiune completa în 23% din cazuri.
Pe parcursul bolii, pot apare, ca şi complicaţii, următoarele afecţiuni:
 HTA secundară, moderată sau severă (33% din cazuri)
 şi/sau IR (25% din cazuri).
Deteriorarea brutală a funcţiei renale poate fi secundara următoarelor evenimente patologice:
 necroza tubulară acută secundară
 hematuria macroscopică;
 formarea extensivă de semilunelor;
 leziunile necrozante focale
 afectarea tubulo-interstiţială severă
Această posibilă deterioare brutală a funcţiei renale necesita repetarea prompta a biopsiei renale
pentru identificarea substratului histologic, în funcţie de care se adopta atitudinea terapeutică
(Tabelul I-5).
Într-un studiu efectuat de Alamartine şi colaboratori pe examene bioptice repetate s-a constatat ca:
 4% au prezentat o diminuare a leziunilor,
 43% au prezentat o stabilizare a leziunilor
 53% au prezentat o accentuare a leziunilor
În stabilirea prognosticului bolii, se pare ca abundenta depozitelor mezangiale nu ar avea un rol
important.
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Indicatori ai prognosticului nefavorabil, care sugereaza risc de dezvoltare a IRC sunt:
 proteinuria >2g/zi;
 apariţia HTA, în special a celei diastolice;
 creşterea creatininei de la debut;
 existenta leziunilor tubulo-interstiţiale severe (atrofii, fibroză), a sclerozei glomerulare şi a
proliferărilor extracapilare (subc1asele histologice IV - V din clasificarea Haas constituie factor de
prognostic infaust, în timp ce subclasa III are prognostic intermediar); (vezi Tabelul I-3)
 scorul histopatologic total peste 10, precum şi scorurile histologice glomerular peste 5, interstitial
peste 8 şi vascular peste 5 (vezi Tabelul I-3);
 vârsta inaintată;
 prezenta antigenului HLA B35
 polimorfismul genei care codifica enzima de conversie a angiotensinei (ACE), respectiv
genotipul ACE/ID şi ACE/DD;
Tabel I-5. Factori de risc pentru evoluţia nefavorabila (spre IRC) a NGIgA (după Kincaid Smith)

La prima biopsie

Risc relativ

Glomeruli sclerozati > 10% din glomeruli

3.7

PA> 110mmHg

2.8

Proteinurie > 1 g/zi

2.7

Sex masculin

2.1

Semilune

1.9

La reevaluare
Hematurie > 105

4.3

Identificarea factorilor de risc în progresia bolii (aşa cum sunt prezentati în Tabelul I-5) a permis
stabilirea unor atitudini terapeutice ce vizeaza ameliorarea funcţiei renale.

Un factor de risc considerat indicator de progresie a bolii este asocierea nivelului crescut al
creatininei serice cu leziunile histologice curente (GSFS).
Sunt considerate factori de progresie ai NGIgA următoarele 2 tipuri de leziuni care au şi un rol
important în stabilirea schemelor de tratament:
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 apariţia şi persistenta semilunelor considerate leziuni specifice fazelor acute de boala (însoţite
clinic de hematurie)
 apariţia şi persistenta leziunilor de hialinoza segmentara şi focala, leziuni specifice fazei cronice
de boala, fiind însoţite de leziuni interstiţiale şi având ca manifestare clinica proteinuria evidenta,
hematuria în acesta faza fiind minima.
Semilunele sunt considerate leziune specifice fazelor acute de boala şi sunt însoţite de hematurie.
Hialinoza focala şi segmentara este considerată leziune specifica fazelor cronice de boala, este
insotita de leziuni interstiţiale şi are proteinuria drept manifestare clinica.
Ambele leziuni sunt esentiale în stabilirea schemelor de tratament.
Identificarea factorilor de risc (vezi Tabelul I-5) în progresia bolii a permis stabilirea unor
atitudini terapeutice ce vizeaza ameliorarea funcţiei renale.
Un prognostic favorabil a fost raportat la pacienţii cu hematurie macroscopică recurenţa şi cu
exacerbare a bolii asociata infectiilor respiratorii. Aceasta observatie este mai pregnanta, daca după
episodul de acutizare manifestat prin hematurie macroscopică se produce reducerea rapida a valorii
hematuriei (evoluţia obişnuita). În cazul persistentei ulterioare a unei hematurii microscopice
semnificative (peste 105/mL), ceea ce exprima continuarea formarii semilunelor epiteliale,
prognosticul este nefavorabil.
Factorii de risc care pot fi corectati prin tratament sunt reprezentati de:
 Hematurie
 Proteinurie
 HTA.
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TRATAMENT
De-a lungul anilor au fost incercate diverse scheme de tratament cu scopul obtinerii unei ameliorari a
evolutiei bolii (Tabelul I-6). Nici în prezent nu exista o schema de tratament eficace. În NGIgA, exista
un defect general în clearance-ul complexelor imune circulante (CIC). Din punct de vedere teoretic,
pentru a limita depozitele mezangiale se poate actiona pe mai multe căi:
 scaderea producerii de Ag
 reducerea producerii de limfokine
 administrarea de enzime pentru indepărtarea depozitelor glomerulare.

1. Regimul igieno-dietetic
Se recomanda o dietă cu următoarele 3 caracteristici esenţiale:
 hipoantigenică/ hipoalergenică (saracă în antigene nefritigene) şi săracă în gluten, dietă care ar
actiona prin restaurarea funcţiei sistemului fagocitar mononuclear;
 hipoproteica (0,8g/kg corp/zi);
 hipolipidică, în scopul controlului colesterolemiei, pentru prevenirea sclerozei glomerulare
induse de tulburările metabolismului lipidic.

2. Tratamentul medicamentos
-Tratamentul antibiotic s-a impus ca metoda terapeutică din cauza legăturii dintre puseele acute de
boala şi existenta unui focar infectios:
 rino-faringian
 otic
 dentar
 bronşic
 intestinal
 ginecologic
 urinar
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În cazul acestor infecţii de focar se pot administra antibiotice timp de 4-6 saptamani care pot duce la
disparitia pe termen lung sau chiar definitiv a hematuriei şi proteinuriei, dar nu influenţează
recidiva manifestarilor renale după apariţia unui nou puseu infecţios acut.
- Antiinflamatoare nesteroidiene se pot administra în caz de eşec al tratamentului antibiotic, cand
persista sindromul urinar: indometacin 2-2,5mg/kg corp/zi, ineficace însă în hematuriile macroscopice;

- S-a incercat asocierea antibioticului cu indometacin pe o perioada de 6-24 luni care au dus la
ameliorarea manifestarilor renale, dar cu pastrarea depozitelor mezangiale la biopsie renală, ceea
ce ar putea explica revenirea manifestarilor după intreruperea tratamentului.

-Tratamentul acestei boli este cu atat mai eficient cu cat este instituit mai devreme, înaintea instalarii
insuficientei renale. De aceea bolnavul va fi urmarit periodic prin:
 determinarea proteinuriei;
 sedimentul urinar cantitativ;
 masurarea TA;
 dozarea produşilor de retentie azotata (creatinina).

- Tratament imunosupresor. Cand proteinuria >1g/24h se vor administra corticoizi singuri sau în
asociere cu imunosupresoare. Tratamentul cu corticoizi are efecte variabile, unli autori raportand
reducerea proteinuriei cu stabilizarea funcţiei renale. Pentru bolnavii care prezinta sindrom nefrotic cu
proteinurie selectiva se impune tratament combinat (prednison sau prednisolon în bolus). Asocierea de
corticoizi şi ciclofosfamida a dat rezultate neconcludente şi nu este indicată, mai ales că administrarea
prelungita de ciclofosfamida la tineri are efect nefavorabil asupra gonadelor. În schimb, asocierea de
corticoizi (prednison 40mg/zi) cu azatioprina(A) (2mg/kg corp/zi) ar avea rol benefic în progresia
bolii cu evoluţie severă. Durata tratamentului în aceste cazuri este impusa de aspectul anatomohistologie obtinut prin biopsie.
S-a incercat administrarea ciclosporinei A pe o perioada scurtă de 12 saptamani în doza initiala de
(3mg/kg) x (2/ zi), apoi crescându-se doza astfel încât sa se obtina o concentraţie de 150 ng/L. În urma
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acestui tratament s-a obţinut ameliorarea proteinuriei, cu creşterea discretă a creatininei sanguine, dar
nu s-a obtinut o ameliorare evidenta şi de durata a bolii.

Tratamentul acestei boli este cu atat mai eficace cu cat este instituit mai devreme inaintea aparitiei IR.

Proteinurie

<1g/zi

1-3g/zi

>3g/zi

clearance al
creatininei

clearance al
creatininei

normal

Monitorizare

Monitorizare

<70mL/min

Ulei de peşte

>70mL/min

<70mL/min

Prednison

Ulei de peşte

Figura I-4. Abordarea unei GNIgA demonstrate histologic (după Nolin şi Courteau)

3. Alte mijloace de tratament
 Fenitoin, cu rol în inhibarea sintezei de IgA cu rezultate deceptionante.
 Urokinaza, cu scop în reducerea riscului coagulare intravasculare.
 Danazol, pentru creşterea C3 cu scop de a solubiliza depozitele de IgA fără a se obtine rezultate
deosebite.
 IECA reduc nivelul proteinurie şi încetinesc progresia IRC, fiind considerate de unii autori de
preferat altor grupe de medicamente care reduc similar presiunea arterială;
 Antiagregante-anticoagulante (dipiridamol, warfarina) se recomanda asociate tratamentului
cu cidofosfamida, dar au dat rezultate controversate;

.
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 Uleiul de peşte, care conţine acizi graşi polinesaturati (acidul eicosopentaenoic-EPA, , acid
docosahexaenoic-DHA), are efect antiinflamator, antiagregant, efect de limitare a contractilitatii
celulelor mezangiale şi a vasoconstrictiei prin acţiune competitiva cu acidul arahidonic, ceea ce
reduce productia prostaglandinelor functionale. Tratamentul este recomandat în doza zilnica de
12g/zi (corespunzând unei doze de 1.9g/zi de EPA şi 1.4g/zi de DHA) pentru bolnavii cu IgAN
avansata. Unii autori au afirmat întarzierea progresiei bolii renale prin tratamentul precoce şi
prelungit cu ulei de peşte la pacienţii cu IgAN care au risc crescut de evoluţie nefavorabila;
 Imunoglobuline în doze mari, considerand existenta unui defect imun al subclasei IgA şi pe baza
anomaliilor sistemului imun al IgA. Studii preliminare au demonstrat ca administrarea i.v. de Ig în doze
mari (2g/kg/luna, 3 luni), urmata de administrarea i.m. (0,35mL/kg 15 zile pe lună, 6 luni) este
eficienta în formele severe de nefropatie cu IgA, dar oprirea tratamentului este urmata de recidiva
prompta, ceea ce impune tratament de lunga durata. Rostoker şi colab au evaluat eficienta şi toleranta Ig
în doze mici (0,35mL/kg/saptamana timp de o luna, urmata de 0,35 mL/kg, 15 zile pe luna, timp
de 8 luni) la bolnavii cu FG >70mL/min şi proteinurie <2g/zi cu rezultate pozitive;

Alte terapii experimentale:
 cromoglicat disodic
 pentoxifilin
 vitamina E

Pentru viitor strategiile terapeutice se bazeaza pe imunomodulare prin folosirea de inhibitori
ai citokinelor şi, probabil, terapie genetica.
Experimental, se discuta inhibitia proliferarii celulelor mezangiale cu interferon γ, fără a opri
însă acumularea depozitelor mezangiale.
Dintre toate aceste metode de tratament, unele nu s-au dovedit eficiente în privinta influentarii
funcţiei renale: fenitoinul, danazolul, urokinaza, cromoglicatul disodic, antiagregantele plachetare, dieta
hipoantigenica.
Cu toate ca nu exista terapie adresata specific unuia sau altuia dintre factorii de prognostic
nefavorabil prezentati anterior, Kincaid-Smith a incercat gruparea principalelor interventii terapeutice
disponibile în funcţie de parametrul clinic sau biologic care s-a dovedit a fi cel mai frecvent influentat
prin respectiva metoda de tratament (Tabelul I-6).
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Tabel I-6. Principalele mijloace de tratament pentru ameliorarea funcţiei renale (Kincaid-Smith)

Reducerea hematuriei
Amigdalectomia are efect benefic, prin reducerea episoadelor de amigdalita care pot activa leziunile
renale, prin creşterea nivelului CIC
Fenitoin:
- reduce nivelul de IgA din ser
- reduce numarul episoadelor de hematurie
- se asociaza cu scaderea CIC ce conţin IgA
- nu modifica proteinuria şi insuficienta renală
Doxiciclina - 100mg/zi pe termen lung
Steroizi - prednison 25mg/zi, timp de 4 saptamani, apoi, doza redusa: la 12,5mg/zi, timp de 6
saptamani şi 10mg/zi, inca 6 saptamani pana la 6 luni

Reducerea proteinuriei
IECA ± dieta fără sare ± diuretice
Steroizi - prednison alternativ 6Qmg/zi 2-4 ani Ciclofosfamida + Dipiridamol + Warfarina
Ciclosporina A 5mg/kg/zi, timp de 12 saptamani

Controlul HTA
IECA
CIC - complexe imune circulante; IECA - Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei; HTA hipertensiune arteriala

Terapia de substitutie a functiilor renale (hemodializa, dializa peritoneala, transplant renal)
devine indicata bolnavilor ajunşi în stadiul terminal al IRC. Din pacate, se descrie reşuta pe rinichiul
transplantat în 2/3 din cazuri la un interval de 23 ani, avand ca manifestări hematuria macroscopică
şi proteinuria moderată. Grefonul poate fi tolerat timp de 10 ani.

Pentru bolnavii cu IRC în stadiul terminal se impun doua metode terapeutice:
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- Dializa (hemodializa iterativa sau dializa peritoneala);
- Transplantul renal; din pacate; recidiva bolii poate sa apară în 2/3 din cazuri la un interval de 2-3 ani
şi are ca manifestare principala hematuria macroscopică cu proteinurie moderată. Totuşi, grefonul poate
fi tolerat pana la 10 ani. Uneori, recidiva bolii la nivelul grefei renale are numai corespondent
histologic, fără expresie clinica.
În concluzie, se poate prezenta algoritmul atitudinii terapeutice în funcţie de datele clinice din literatura,
după gradul proteinuriei şi IR (Figura I-3).
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Strategia tratamentului IgAN

Analiza diverselor scheme terapeutice aplicate bolnavilor cu IgAN a permis elaborarea unor
recomandări bazate pe rezultatele studiilor clinice.
SUITĂ DE RECOMANDĂRI TERAPEUTICE
 Recomandarea 1. Pacienţii cu proteinurie >3g/zi, cu modificari glomerulare minime la biopsia
renală şi funcţie renală pastrată (clearance al creatininei >70mL/min) trebuie tratati cu prednison 4-6
luni. Steroizii reduc proteinuria şi stabilizeaza functia renală. Se recomanda o doza initiala 1 mg / kg
corp / zi şi reducere treptata, după 8 saptamani la bolnavii responsivi).
 Recomandarea 2. Nu trebuie folosita terapia asociata cu ciclofosfamida, dipiridamol şi warfarina.
De asemenea, nici ciclosporina A nu este recomandata.
 Recomandarea 3. La pacienţii care pezinta reducerea lent progresiva a funcţiei renale (clearance al
creatininei <70mL/min), trebuie administrat ulei de peşte pentru 0 durata de minim un an.
 Recomandarea 4. Nu sunt date suficiente pentru indicatia tratamentului cu azatioprina şi prednison
la pacienţii cu IgAN.
 Recomandarea 5. La bolnavii cu IgAN rapid progresiva, nu se poate da nici o indicatie terapeutică
bine documentata.
 Recomandarea 6. La pacienţii cu amigdalite recurente care favorizeaza acutizarile IgAN,
amigdalectomia poate reduce hematuria şi proteinuria (Tabelul I-7).
 Recomandarea 7. Bolnavii cu IgAN şi hipertensiune arteriala trebuie tratati prompt cu inhibitori ai
enzimei de conversie a angiotensinei.
 Recomandarea 8. Pentru bolnavii cu IgAN care prezinta evoluţie rapid progresiva în sensul
dezvoltarii accelerate a insuficientei renale, atitudinea terapeutică este prezentata în Tabelul I-8.

În concluzie, pe baza analizei studiilor clinice din literatura, prezentam algoritmul atitudinii terapeutice
recomandate la bolnavii cu IgAN demonstrata histopatologic, în funcţie de gradul proteinuriei şi al
insuficientei renale (parametri uşor de monitorizat paraclinic) (Figura I-3).
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Tabel I-7. lndicaţiile tratamentului la cazurile de IgAN cu hematurie macroscopică (după
Nolin şi Courteau)
Evaluarea funcţiei renale

Recomandări, tratament

Stabili

Urmărirea bolnavului

Deteriorare

Evaluarea oportunitatii repetarii biopsiei renale
Tratament, în funcţie de biopsie

Recurenţa la infectii ale cailor respiratorii

Amigdalectomie

Tabel I-8. Indicaţiile terapeutice în IgAN cu evoluţie rapid progresivă (după Nolin şi Courteau)
Leziune histologică la repetarea biopsiei

Tratament

Necroza tubulară

Dializa

Apariţia semilunelor

Puls terapie cu steroizi?
Plasmafereza?
Imunosupresie?

Proteinurie

II. PARTE SPECIALĂ
STUDIU DESCRIPTIV
RETROSPECTIV
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1.

Scopul studiului
Evaluarea:
Caracteristicilor clinice, paraclinice şi evolutive sub tratament ale unui lot de pacienţi

1.

diagnosticaţi cu Nefropatie cu IgA primitivă în Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”
pe un interval de 12 ani, în perioada 1995-2006.
Relaţiei dintre supraponderalitate şi Nefropatia cu IgA primitivă, prin comparare cu

2.

Nefropatia membranoasă primitivă.

2.

Metodologie
 Studiu descriptiv, retrospectiv
 Pacienţi urmariţi după un protocol prezentat
 Analiza statistica Epi6, SPSS, Microsoft Excel 2003

Am folosit următorul tabel de protocol (Tabel II-1), pentru înregistrarea datelor din fişele analizate
din arhivă:
Tabel II-1. PROTOCOL DE ÎNREGISTRARE PARAMETRII MEDICALI DIN FIŞELE
PACIENŢILOR DIN ARHIVA 1995-2006
NUME
PRENUME
SEX
DATA NAŞTERE
DOMICILIU
NUMĂR INTERNARE
DATĂ INTERNARE
GREUTATE (kg) (G)
ÎNĂLŢIME (m) (H)
INDICE DE MASĂ CORPORALĂ (kg/mp) (IMC=(G/H^2)
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PAS (TAS)
PAD (TAD)
EDEME
DIUREZA PE 24h
HEMATURIE MACROSCOPICĂ
HEMOGLOBINĂ
HEMATOCRIT
LEUCOCITE
TROMBOCITE
VSH
PCR
FIBRINOGEN
PROTEINE SANGVINE
ALBUMINE
GAMAGLOBULINE
COLESTEROL
TRIGLICERIDE
GLICEMIE
UREE
ACID URIC
CREATININĂ
HEMATURIE
LEUCOCITURIE
CILINDRI HEMATICI
CILINDRI LEUCOCITARI
CILINDRI GRANULOŞI
PROTEINURIE (GRAME/24h)
IgA
IgG
IgM
HVS ECG
HVS ECO
DIMENSIUNI AMBII RINICHI
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PUNCŢIE BIOPSIE RENALĂ (PBR)
PROLIFERARE EXTRACAPILARĂ PBR
SCLEROZA GLOMERULARĂ PBR
AFECTARE VASCULARĂ CRONICĂ PBR
SCLEROZA INTERSTIŢIALĂ PBR
TRATAMENT CU STATINE
TRATAMENT CU IECA
TRATAMENT IMUNOSUPRESOR

3.

Rezultate şi discutii
Descrierea lotului
Au fost urmariti 130 de pacienţi cu NGIgA (la 67 diagnosticată histopatologic), într-un interval de 1 144 de luni (12.39±17.7 luni).
În paralel, au fost investigaţi 80 de pacienţi cu nefropatie membranoasă primară (MN), diagnosticată bioptic, în perioada 1996 – 2006.

Epidemiologie
În intervalul 1995 - 2006 au fost diagnosticati histopatologic cu nefropatie cu IgA primitiva în Spitalul
Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, în medie 3 – 26 (aprox. 11 pacienţi pe an) pacienţi cu o
distributie pe ani prezentata în tabelul de mai jos:
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TABEL II-2. DISTRIBUŢIA PACIENŢILOR PE ANI.
Ordin an

An calendaristic

Numar pacienţi diagnsoticati cu NGIgA în anul curent

1

1995

4

2

1996

3

3

1997

11

4

1998

7

5

1999

6

6

2000

10

7

2001

13

8

2002

12

9

2003

12

10

2004

18

11

2005

8

12

2006

26

30
NR. PAC.
25
20
15
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fi
gura II-1. Distribuţia pacienţilor pe ani.
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Pe 538 biopsii renale efectuate în total în Spitalul Carol Davila în perioada 1996-2005, cele mai
frecvente afectari renale au fost nefropatiile glomerulare primitive (59.8%).

NEFROPATII
GLOMERULARE
SECUNDARE; 40,2%

NEFROPATII
GLOMERULARE
PRIMITIVE; 59,8%

Figura II-2. Distribuţia pe tipuri a NG.
În grupul celor primitive, nefropatia cu IgA a ocupat locul II după nefropatia membranoasă: 22%
din cazuri, incidenta aproximativa de 11/an/pmp.

Desi nefropatia cu IgA nu reprezinta ca în alte registre cauza principala a nefropatiilor glomerulare
primitive (posibil deoarece SN este indicaţia principala de biopsie, nefropatia membranoasă fiind mult
mai frecvent asociată cu sindromul nefrotic decât boala Berger) incidenţa acesteia este asemanatoare cu
cea raportată de acestea (1.8-25 cazuri/an/p.m.p).
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Caracteristici demografice
Vârsta medie a pacienţilor studiati a fost de 36.7 ± 15.6 ani (13 - 72 ani ):
 77.7% din pacienţii cu NGIgA au fost între 0-50 ani.

peste 50 de
ani; 22,3%

0-50 ani;
77,7%

Figura II-3. Distribuţia pe vârste a NGIgA.
 63.1% din pacienţi cu NGIgA au fost de sex masculin.

sex
feminin;
36,9%

sex
masculin;
63,1%

Figura II-4. Distribuţia pe sexe a NGIgA.
Deci se confirmă prezenţa nefropatiei cu IgA la vârste tinere şi la sexul masculin.

43
Pacienţii din lotul studiat provin predominant din mediul urban (86.2 % vs 13.8 % ).

pacienţi
NGIgA mediu
rural; 13,8%

pacienţi
NGIgA mediu
urban; 86,2%

Figura II-5. Distribuţia pe medii a NGIgA.
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Tabloul clinic la prezentare
Manifestările renale (edeme, HTA, IR, hematuria, proteinuria, SN) au fost înregistrate la prezentare
la toţi pacienţii, iar edeme au avut 12% şi 58%, HTA.

120,0%
100,0%
80,0%
Pacienţi NGIgA

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Pacienţi NGIgA

Manifestări
renale

Edeme la
prezentare

HTA

100,0%

11,8%

57,7%

Figura II-6. Incidenţa unor elemente clinice la debut .
50% din pacienţi cu NGIgA au avut IR (creatinina medie 2.8±2mg/dl).
Creatinina medie la prezentare a fost de 1.8±1.7 (0.6-12.1 mg/dl).
80.0%

*p<0.05
60.0%
Pacientii cu IR
Pacientii fără IR

40.0%
20.0%
0.0%

HTA

Hematurie macroscopica

Pacientii cu IR

73.3%

8.0%

Pacientii fără IR

43.5%

23.0%

Figura II-7. Asocierea cu IR a HTA şi a hematuriei macroscopice.
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Anatomopatologic, pacienţii cu IR se caracterizeaza prin frecvenţă mai mare a leziunilor cronice
glomerulare, tubulare, interstiţiale şi vasculare (scleroza mezangială severă 33.3% vs 0%; atrofie
tubulară 64% vs 33.3%; fibroza interstiţială 80.6% vs 33.3%; arteriolohialinoza 66.7% vs 36.7%;
fibroza intimală 55.6% vs 13.3%).
100,0%
80,0%
60,0%

Pacientii cu IR

40,0%

Pacientii fără IR

20,0%
0,0%

Scleroza
mezangiala

Atrofie
tubulara

Pacientii cu IR

33,3%

64,0%

80,6%

66,7%

55,6%

Pacientii fără IR

0,0%

33,3%

33,3%

36,7%

13,3%

Fibroza Arteriolohia
interstitiala
linoza

Fibroza
intimala

Figura II-8. Asocierea cu IR a unor indicatori histopatologici de afectare glomerulară.
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Tablou paraclinic la prezentare
Acidul uric la prezentare a fost de 6.13±2.3mg/dl.
48.5% din pacienţii NGIgA au avut valori crescute ale acidului uric.
Pacienţii cu hiperuricemie au vârste medii semnificativ mai mari (43 vs 31), au indicele de masa
corporală mai mare (26 vs 24), valori mai mari ale creatininei (2.4 vs 1.3) şi ale proteinuriei (1.7 vs 1.1).

Tabel II-3. Indicatori hiperuricemie
Parametri urmăriţi

Pacienţi
cu hiperuricemie

fără hiperuricemie

(n=63)

(n=67)

p

Vârsta medie (ani)

43±5.2

31±7.3

0,01

IMC (kg/mp)

26

24

0,03

Creatinină serică (mg/dl)

2,4

1,3

0,02

Proteinurie (g/24h)

1,7

1,1

0,02

Anatomopatologic, pacienţii cu hiperuricemie au de asemenea o frecvenţă mai mare a leziunilor
cronice glomerulare, tubulare şi interstiţiale:


scleroza mezangială severă 28.6 vs 6.3;



atrofie tubulară 62.9 vs 37.5;



fibroza interstiţială 71.4 vs 43.8;



arteriolohialinoza 66 vs 37;



fibroza intimală 54.3 vs 15.6).
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Figura II-9. Relaţia hiperuricemiei cu indicatorii histopatologici de afectare glomerulară.
25.3% din pacienţii cu funcţie renală normala au hiperuricemie.
Anatomopatologic aceştia au mai frecvent leziuni de arteriolohialinoza (60 vs 38%).
75% din pacienţi au avut hematurie dismorfă la prezentare. 15% a avut hematurie macroscopică.
97.3% din pacienţi au avut proteinurie (1.46-1.5g/24h), dar SN a fost prezent la 2.3% din pacienţi.
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Figura II-10. Incidenţa unor parametri biologici de gravitate la lotul NGIgA studiat.
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Hemograma
Media hemoglobinei la lotul studiat este de 12.9 ± 2,4 g / dl (6.4-19).
Anemia este semnificativ mai frecventă la pacienţii cu un grad mai mare de IR (2.8 vs 1.3mg/dl) şi la
cei cu sindrom edematos (21% vs 7%).

25%
20%
15%

Frecvenţă
anemie

10%
5%
0%
Pac.sdr.edematos

Pac.fără sdr.edematos

pac. IR grd. mare (cr. 2,8 mg / dl)

pac. IR grd. Mic (cr. 1,3 mg / dl)

Figura II-11. Corelarea anemiei cu IR şi edemul.

Sindromul inflamator
Media VSH-ului a fost de 31 ± 28 mm / h, mai mare la pacienţii cu IR (37.4 vs 25);
Media proteinelor serice a fost de 6.8 ± 0.8 g / dl, iar cea a albuminelor serice de 3.88 ± 0.6 g / dl,
semnificativ mai mici la pacienţii cu IR (3.8 vs 4.1g/dl).

Tabel II-4. Relaţia sindrom inflamator - IR.
Pacienţii cu IR

Pacienţii fără IR

VSH (mm/h)

37.4

25

Albumine serice (g/dl)

3.8

4.1
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Fibrinogenul mediu a fost de 431.6 ± 143 mg/dl. Pacienţii cu fibrinogen > 400mg/dl au mai frecvent
vârste mai mari (43 vs 32), au un IMC mai mare (26 vs 24), au valori mai mari ale creatininei serice (2.3
vs 1.2) şi valori mai mici ale albuminei serice (3.8 vs 4.18 g/dl).

Tabel II-5. Relaţia hiperinozei cu unii parametri investigaţi
Parametri

Valori medii
Fibrinogenemie> 400mg/dl

Fibrinogenemie < 400mg/dl

Vârsta medie (ani)

43

32

IMC (kg/mp)

26

24

Creatinină serică (mg/dl)

2,3

1,2

Albumină serică (g/dl)

3.8

4.18

Tabloul imunologic
Media IgA la pacienţii analizati a fost de 225±118 (84-695 UI/ml).
Numai 4.5% au avut valori crescute ale IgA.

Pacienţii cu IgA > 200 (mg/dl) au valori semnificativ mai mari ale creatininei (2.6 vs 1.1), sunt mai
frecvent hipertensivi (78% vs 52%) iar anatomopatologic au mai frecvent:
 leziuni cronice glomerulare (scleroza mezangială severă 36% vs 0%)
 tubulare (atrofie tubulară 71 vs 40%)
 interstiţiale (fibroza interstiţială 79 vs 45%)
 vasculare (arterilohialinoza moderată şi severă 85.8 vs 35%; fibroza intimală 64.3% vs 20%);
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Figura II-12. Relaţia dintre nivelul seric al IgA şi indicatorii de afectare glomerulară.

Punctia-biopsie renală
Forma anatomopatologică de afectare renală
Au fost biopsiati 67 pacienţi. Conform clasificarii lui Haas:


51% din pacienţi se gasesc în clasa I (proliferare mezangială moderată);



30% se gasesc în clasa III (<50% din glomeruli cu proliferare mezangială asociata cu
proliferare extracapilara);



4% din pacienţi se gasesc în clasa IV (>50% glomeruli cu proliferare mezangială asociata cu
proliferare extracapilara)



15% se gasesc în clasa V (scleroza glomerulară >40% glomerului sau/şi modificari tubulointerstitiale >40%). Nu au existat pacienţi în clasa II (glomeruloscleroza focala şi segmentara).
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Figura II-13. Distribuţia pacienţilor NGIgA pe clase histopatologice Haas.

Pacienţii din clasa IV NGIgA sunt mai frecvent bărbaţi, au:
 vârste semnificativ mai mari decât cei din celelalte clase (46 vs 35)
 au indicele de masa corporală semnificativ mai mare (31 vs 26-27)
 procent mai mare de pacienţi cu edeme (33.3% vs 15%)
 hematurie macroscopică (33.3% vs 8.3%)
 valori mai mari ale proteinuriei (5.1 vs 1.5)
 valori mai scăzute ale Hb (9.5 vs 13)

De la clasa I la clasa V se remarcă:
 procente semnificativ mai mari de HTA (56%; 50%; 100%; 83.3%)
 valori mai mari ale creatininei serice (1.63 vs 2 vs 3.2 vs 3.8 mg/dl).

Arterioloscleroza hialina severă este mai frecventă la pacienţi cu clasa IV şi V de afectare renală
(5.9% vs 105 vs 66.7% vs 50%).
În lotul pacienţilor cu nefropatie membranoasă nu au fost descrise anatomopatologic modificari de
fibroza intimală.
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TABEL II-6. PARAMETRII INVESTIGAŢI, ÎN FUCNŢIE DE CLASA HISTOPATOLOGICĂ.

I

II

III

IV

V

p

65/35

0

65/35

100/0

75/25

0.01

Vârsta medie (ani)

37.3±13.7

0

35.2±16.2

46±19

38±12.2

0.02

IMC (kg/m2)

26.2±4.7

0

26.3±3.7

31±1.8

27.4±4.7

0.005

HTA (%)

56

0

50

100

83.3

0.01

Edeme(%)

15.2

0

10

33.3

8.3

0.01

Hematurie macroscopică(%)

15.2

0

15

33.3

8.3

0.02

13.4±2

0

13.1±2.1

9.5±2

12.1±1.7

0.004

Proteinurie (g/24 ore)

1.16±1.3

0

1.8±1.1

5.1±2.1

1.7±1

0.01

Creatinina (mg/dl)

1.6±1.2

0

2±2.2

3.2±2.3

3.8±2.8

0.004

6%

0

10%

66.7%

50%

0.008

Clasa
Sex (B/F%)

Hb (g/dl)

Arterioloscleroza hialina severă (%)

Proliferarea mezangială severă şi arteriolohialinoza este semnificativ mai frecventă la bărbaţi
(13% vs 0% ; 57% vs 40%) ;
Proliferarea mezangială moderată este semnificativ mai frecventă la sexul feminin (95% vs 83%).
BĂRBAŢI
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Proliferarea mezangiala
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13%

57%

95%

0%

40%

83%

BĂRBAŢI
FEMEI

Figura II-14. Indicatori histopatologici de afectare glomerulară prezentaţi comparativ pe sexe.
Scleroza mezangială moderată, fibroza interstiţială, arteriolohialinoza şi fibroza arteriolară sunt
semnificativ mai frecvente la pacienţii cu vârste peste 50 ani (80% vs 50% ; 80% vs 52% ; 73% vs
46% ; 73% vs 25%).
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Figura II-15. Indicatori histopatologici de afectare glomerulară, prezentaţi comparativ pe grupe
de vârstă.

Ecografia renală
Diametrul longitudinal mediu al rinichilor la lotul investigat a fost de 10.8 ± 1,2 cm (7.5-13) cu
dimensiunile cele mai mari la pacienţii în clasa IV (12.5±1.3) şi cele mai mici în clasa V (9.6±1.6) şi
fără diferente între clasele I şi III (10.8 vs 10.8cm), semnificând caracterul inflamator mai pronuntat
în clasa IV şi cel cronic în clasa V.
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Tratamentul
Tratamentul etiopatogenic al nefropatiei cu IgA nu este stabilit.
Sunt pareri ca se indica terapia imunosupresoare în caz de:


proteinurie >1 g/24 ore neresponsiva la terapia nespecifica



boala activa proliferativa asociata sau nu cu IR

Distribuţia tipurilor de tratament pe întreg lotul de pacienţi a fost următoarea:


35.2% din pacienţi au primit terapie imunosupresoare



33.7% corticoterapie



22.5% imunosupresie (21.4% CF oral sau în pulsuri şi 1.1% imuran)

Distribuţia administrării terapiei imunosupresoare pe clase de boală a fost următoarea:


Nici un pacient cu clasa I



50% din pacienţii din clasa III



22.7% din pacienţii cu clasa V



100% din pacienţii din clasa IV

Deci, implicit, pacienţii care au primit terapie au avut:


frecvenţă mai mare a sexului masculin (76.3 vs 53%),



vârste mai mari (43 vs 35 ani )



IMC mai mare (27 vs 25 kg/m2)



valori mai mari ale creatininei (2.2 vs 1.6mg/dl)



valori mai mari ale proteinuriei (2 vs 1.1g/24 ore)



HTA (63.2 vs 57.1)



edeme (18% vs 7%).

Tratamentul cu IECA:


şi-a dovedit valoarea în terapia pacienţilor cu IgA.



55.5% din pacienţii investigati iau tratament cu IECA



procentul cel mai mare de pacienţi tratati au fost cei din clasele I, IV şi V (64.7 vs 100 vs 63.6)



procentul cel mai mic de pacienţi tratati au fost cei din clasa III (38.9%)
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Pacienţii tratati cu IECA au avut:


frecvenţă mai mare a sexului masculin (73.3 vs 45.8)



procent mai mare de HTA (67% vs 50%)



valori mai mari ale IMC (26.6 vs 24kg/m2).

Nu au existat diferente în ceea ce priveste proteinuria şi creatinina sanguina între cele doua loturi (cei
trataţi şi cei netrataţi cu IECA).

Evoluţia manifestarilor renale la tot lotul
Creatinina medie scade semnificativ sub tratament din luna I în luna 12
(1.8±1.7 vs 1.5±0.6mg/dl), p=0.05.
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Figura II-16. Evoluţia creatininei sanguine sub tratament
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Proteinuria scade semnificativ sub tratament din luna I în luna IX
(1.5±1.7 vs 1±0.9g/24 ore) .
Creşterea proteinuriei în luna 12 în momentul scaderii semnificative a creatininei se poate datora
eliminarii prin tratament a proliferarii extracapilare .
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Figura II-17. Evoluţia proteinuriei sub tratament
Hematuria scade semnificativ din luna I în luna 12.
Creşterea hematuriei în luna 28 coincide cu peakul de creatinina şi corespunde unei recidive.
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Figura II-18. Evoluţia hematuriei sub tratament
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Evoluţia funcţiei renale la pacienţi cu IR la prezentare
Pacienţii cu IR la prezentare (cr. serică >1.2mg/dl) nu recupereaza complet functia renală.
Scaderea cea mai mare a creatininei se remarca la 12 luni de tratament.
La 28 luni se inregistreaza o recidiva.
Un singur pacient a intrat în hemodializă (HD), probabil din cauza nerespectării tratamentului
imunosupresor.
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Figura II-19. Evoluţia creatininei serice după tratament.
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Evoluţia funcţiei renale în clasa I
În tipul I de afectare renală, la care la debut majoritatea pacienţilor au funcţie renală normala, după 2 ani
de urmărire, cu mici variatii functia renală se pastreaza în limite normale.
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Figura II-20. Evoluţia funcţiei renale (exprimate prin creatinină serică şi proteinurie) în clasa I de
afectare.

Evoluţia funcţiei renale în clasa III
În tipul III de afectare renală, după 2 ani de urmărire functia renală se mentine relativ egala cu cea de la
internare.
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Figura II-21. Evoluţia funcţiei renale (exprimate prin creatinină serică şi proteinurie) în clasa III
de afectare.
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Evoluţia funcţiei renale în clasa IV
În tipul IV cel mai activ de afectare renală din IgA, sub tratament specific, s-a obtinut scaderea
semnificativa a creatininei, cu maxim la 12 luni, dar fără normalizare la 24 luni.
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Figura II-22. Evoluţia funcţiei renale (exprimate prin creatinină serică şi proteinurie) în clasa IV
de afectare.

Evoluţia funcţiei renale în clasa V
Desi tipul V este cronic, sub tratament specific şi nespecific se mai poate obtine o ameliorare de funcţie
renală, dar fără normalizare la 24 luni.
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Figura II-23. Evoluţia funcţiei renale (exprimate prin creatinină serică şi proteinurie pe 24 h) în
clasa V de afectare.
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Evoluţia renală cu şi fără tratament imunosupresor
Functia renală şi proteinuria se menţin constante sau au tendinta la scadere sub tratament imunosupresor. Se remarca cel putin la 18 luni o tendinta la degradare renală în lipsa tratamentului imunosupresor,
desi creatinina serică la debut a fost mai mică în lotul netratat.
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Figura II-24. Evoluţia funcţiei renale (exprimate prin creatinină serică) cu sau fără tratament
imunosupresor.
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Figura II-25. Evoluţia funcţiei renale (exprimate prin proteinurie pe 24 h) cu sau fără tratament
imunosupresor.
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Supravieţuirea rinichiului
Dintre cei 130 de bolnavi investigaţi, un singur pacient este în program HD (0.7%).
Nu au fost inregistrate decese.

Complicatiile terapiei
Complicatii infectioase
Nu au fost inregistrate complicatii infectioase ale terapiei imunosupresoare la pacienţii investigati

Complicatii CV ale bolii Berger în lotul studiat şi răspunsul lor la tratament specific
HTA
HTA insoteste frecvent nefropatia cu IgA, chiar înainte de instalarea insuficienţei renale şi reprezinta un
important factor de progresie.
Se observa o relatie directa între procentul pacienţilor cu HTA şi procentul celor care iau IECA
(cu cât acesta este mai mare cu atât procentul pacienţilor hipertensivi este mai mic).
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Figura II-26. Eficienţa IECA în tratarea HTA din NGIgA.
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Displidemia
Dislipidemia este o caracteristica ca pacienţilor cu NG cu IgA indusa atât de boala de rinichi (SN, IR)
cit şi de terapia acesteia (corticoterapia). Valorile medii ale colesterolului şi TG depasesc constant
valorile normale în ciuda terapiei imunosupresoare şi a terapiei statinice .
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Figura II-27. Ineficienţa terapiei cu imunosupresoare şi statine a NGIgA de a scădea TG şi colesterolul în limite normale.

Complicatii neoplazice. Nu au fost raportate neoplazii în lotul analizat.
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Boala Berger şi supraponderalitatea
52.3% din pacienţi cu NGIgA au avut un IMC mai mare de 25 (kg/m2), procent mai mare decât cel întâlnit în cazul NG membranoasă (NGM) intr-un lot studiat de clinică în aceeaşi perioadă (24.3%).
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47,7%
52,3%

Figura II-28. Distribuţia bolnavilor cu NGIgA, în funcţie de indicele de masă corporală.
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Figura II-29. Relaţia IMC≥25 cu NGIgA, comparativ între Boala Berger şi NM.
Pacienţii cu nefropatie membranoasă au fost în mod semnificativ mai puţin obezi sau supraponderali decât cei cu boală Berger (24 vs 52%; p<0.05).
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Figura II-30. Relaţia dintre IMC şi unii parametri histopatologici.

Arteriolohialinoza a fost evidenţiată la doar 23% din pacienţii cu nefropatie membranoasă, dar
la nici unul dintre aceştia nu s-a constat fibroză intimală, în ciuda vârstei înaintate, frecvenţei similare a
HTA comparativ cu lotul cu boală Berger. În plus, în lotul de pacienţi cu nefopatie membranoasă, nu sa remarcat o corelaţie între frecvenţa arteriolohialinozei şi IMC(11% vs 13% la cei obezi sau
supraponderali).
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Figura II-31-a. Comparaţie(%) între pacienţii obezi cu boală Berger şi cei cu nefropatie
membranoasă privind parametri histopatologici de leziune arteriolară.
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igura II-31-b. Comparaţie(%) între pacienţii obezi şi non-obezi cu boală Berger şi cei cu
nefropatie membranoasă privind arteriolohialinoscleroza.
Pacienţii supraponderali şi obezi au avut de asemenea valori mai mari ale creatininei serice
(1.96 vs 1.3) şi valori mai mari ale proteinuriei (1.9 vs 1.26).
2,5
2
pacienţi NGIgA cu IMC ≥ 25

1,5

pacienţi NGIgA cu IMC ≤25

1
0,5
0

Creatinina
serică(mg/dl)

Proteinurie 24h
(g/l)

pacienţi NGIgA cu
IMC ≥ 25

1,96

1,9

pacienţi NGIgA cu
IMC ≤25

1,3

1,26
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Figura II-32. Relaţia IMC cu creatinina serică şi proteinuria, la bolnavi cu NGIgA.

Dislipidemia din nefropatia cu IgA
Media TG este de 183±76 cu un procent de 55% pacienţi cu TG >150mg/dl.
Pacienţii cu HTG au:
 vârstă mai mare
 IMC mai mari
 acidul uric mai mare
 un procent mai mare de fibroza interstiţială anatomopatologic

Media colesterolului este de 224±74.5 cu un procent de 57% pacienţi cu colesterol >200mg/dl.
Pacienţii cu Hcolesterolemie au ca şi mai sus:
 vârstă mai mare
 IMC mai mari
 acidul uric mai mare
 TG mai mari
 valori mai mari ale proteinuriei
 procente mai mari de scleroza mezangială moderată, atrofie tubulară şi arteriolohialinoză.
În ciuda însă procentului mare de pacienţi cu hipercolesterolemie, numai 15.7% fac terapie statinică.

Pacienţii cu IR au vârste semnificativ mai mari (43.3 vs 29.8), au indicele de masa corporală mai mare
(26.6 vs 24), au mai frecvent HTA (70.3% vs 43.5%), valori mai mari ale proteinuriei (1.7 vs 1g/24
ore), dar mai rar hematurie macroscopică (8% vs 23%).
Tabel II-7. Indicatori IR.
Parametri urmăriţi

Pacienţii cu IR

Pacienţii fără IR

p

Vârsta medie (ani)

43,3

29,8

0,02

IMC (kg/mp)

26,6

24

0,01

Proteinurie (g / 24h)

1,7

1

0,007
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Tabel II-8. Parametri investigaţi, comparativ la lotul cu boală Berger şi
cel cu nefropatie membranoasă primitivă.

Parametri urmăriţi

Nefropatia
Boala Berger
membranoasă
IgAN (n=180)
(n=80)

M/F (%)

63/37

70/30

>0.5

Vârsta medie (ani)

39 (13-72)

48 (15-78)

0.05

Procentul de supraponderali (%) 52%

24%

0.05

HTA (%)

58%

48%

>0.5

Hematuria dismorfică (%)

75%

27%

0.04

Hematuria macroscopică (%)

15%

0%

0.001

Sindrom nefrotic (%)

2%

92%

0.001

Creatinină serică (mg/dL)

2.8±2

1.7±0.4

0.04

RFG <60mL/min/1.73mp (%)

50%

21%

0.04

p

64% din pacienţi au modificari de arteriolohialinoza, 52.2% moderată şi 11.9% severe.
Pacienţii cu arteriolohialinoza au:


vârstă medie mai mare (41.5 vs 33.7)



IMC mai mare (28 vs 25 kg/m2)

Pacienţii cu arteriolohialinoza au, în procent mai mare decât cei fără arteriolohialinoză:


valori crescute ale colesterolului (74.3 vs 53%),



valori crescute ale TG (65.7 vs 46)



valori crescute ale glicemiei >100mg/dl a jeun (37% vs 18%)



valori mai mari ale acidului uric (8 vs 5.8 mg/dl).

Procentul pacienţilor cu arteriolohialinoza în nefropatia cu IgA este semnificativ mai mare decât
cel întâlnit la lotul de pacienţi studiati cu nefropatie membranoasă (64% vs 23%), deşi vârsta
pacienţilor cu nefropatie cu IgA şi hialinoza este semnificativ mai mică decât a celor cu nefropatie
membranoasă (50 vs 41 ani).
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35.8% din pacienţi au modificari de fibroza intimală. Acest pacienţi au:


vârstă mai mare (45 vs 33)



valori mai mari ale IMC (28.2 vs 25.5)



procent mai mare de pacienţi cu glicemie a jeun >100 mg/dl (40 vs 23.3)



valori mai mari ale acidului uric (7.7 vs 5.7 mg/dl)



procent mai mare de pacienţi cu HTA (75 vs 53%).
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CONCLUZII
1. Datele noastre confirmă particularităţile clinice, histopatologice, de răspuns la tratament, de evoluţie şi prognostic ale bolii Berger, descrise în literatură:
a) Histopatologic (clasa I (51%) (proliferare mezangiala moderată) > clasa III (30%) (<50%
din glomeruli cu proliferare mezangiala asociata cu proliferare extracapilară)
b) Manifestările renale (edeme, HTA, creatininemia crescută, IR, hematuria, proteinuria,
SN) au fost prezente la internare la toţi pacienţii.
c) Jumătate dintre pacienţii cu boală Berger au avut IR.
d) Pacienţii cu IR nu au au mai recuperat complet funcţia renală, iar scăderea cea mai mare
a creatininei se remarcă după 12 luni de tratament.
2. Supraponderalitatea:
a) este mai frecvent asociată cu Boala Berger, deoarece pacienţii cu boală Berger au avut un
IMC mai mare de 25 kg/m2 într-un procent dublu decât cel întâlnit în nefropatia glomerulară
membranoasă .
b) pare a influenţa manifestările clinice şi evoluţia Bolii Berger, deoarece:
-

Pacienţii cu Boală Berger supraponderali şi obezi au avut valori net mai mari ale creatininei
serice şi ale proteinuriei.

-

Leziunile vasculare (procentul arteriolohialinozei) sunt mai marcate în boala Berger faţă de
nefropatia membranoasă, în ciuda vârstei mai tinere şi gradului similar de HTA a primului
tip de pacienţi.
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