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Patogeneza
Pierwotna nefropatia IgA jest mezan-

gialnym rozplemowym kłębuszkowym za-
paleniem nerek ze złogami IgA i C3 w me-
zangium (często obecne także złogi IgG 
i IgM). Wtórna nefropatia IgA występuje 
w przebiegu plamicy Schӧnleina-Henocha, 
SLE, marskości wątroby, spondyloartropa-
tii zapalnych, zapalnych chorobach jelit, 
chłoniaków, zakażenia HIV, celiakii.

Nefropatia IgA (IgAN) opisana została 
po raz pierwszy w 1968 r. przez Jeana Ber-
gera w Paryżu (choroba Bergera). Należy 
do najczęściej występujących glomerulo-
patii w populacji, wykazuje duże zróżni-
cowanie geograficzne; w Europie stanowi 
4-25% wszystkich kłębuszkowych zapaleń 
nerek (kzn), w Japonii 25-50%, najrzadziej 
występuje w Afryce. W Europie mężczyźni 
chorują 2-3 razy częściej niż kobiety. Ma-
nifestacja kliniczna to nawracający krwio-
mocz (40-50% przypadków), dotyczy osób 
głównie w wieku 20-30 lat, pojawia się 24-
48 godzin po infekcji dróg oddechowych, 
rzadziej przewodu pokarmowego, trwa od 
kilku godzin do kilku dni, ustępuje samo-
istnie, pomiędzy epizodami krwiomoczu 
zazwyczaj utrzymuje się krwinkomocz. Re-
misje trwają od kilku miesięcy do kilku lat. 
Bezobjawowy krwinkomocz i białkomocz 
występują u 40-70% dorosłych. Zespół 
nerczycowy rzadko rozwija się w przebiegu 
IgAN, w 5-10% przypadków. Nadciśnienie 
tętnicze występuje u 20-40% dorosłych. 
Ostra niewydolność nerek dotyczy mniej 
niż 5% chorych i może być odwracalna 
(okluzja cewek nerkowych przy masywnym 
krwiomoczu) lub spowodowana gwałtow-
nie postępującym kzn z półksiężycami. 
Przebieg kliniczny jest zazwyczaj skąpo-
objawowy, często jest to przypadkowe 
rozpoznanie, choroba ma dość łagodny 
przebieg, schyłkowa niewydolność nerek 
opisywana jest u 15% do 20% pacjentów 
po 10 latach, a u 30% do 40% po 20 latach 
od rozpoznania.

Ostatnie lata wniosły wiele nowych, 
istotnych informacji na temat patogenezy 
IgAN. Jest to choroba autoimmunologiczna 
związana z odkładaniem się w kłębuszku 
nerkowym kompleksów immunologicznych 
zawierających IgA1. Rozwój procesu za-
palnego w kłębuszku nerkowym związany 
jest działaniem kilku powiązanych ze sobą 
niekorzystnych zdarzeń. W przebiegu IgAN 
stwierdza się upośledzoną galaktozylację 
regionu zawiasowego IgA1, w surowicy 
krwi pacjentów występują podwyższone ilo-
ści niedogalaktyzolowanej IgA1 (Gd-IgA1) 

przeciwko której powstają autoprzeciw-
ciała w klasie IgA i IgG, które tworzą z nią 
kompleksy immunologiczne odkładające 
się w mezangium kłębuszków nerkowych. 
Odłożone kompleksy aktywują układ do-
pełniacza, prozapalne cytokiny, chemokiny. 
Dochodzi do rozplemu komórek mezan-
gium, przybytku ich macierzy a w dalszej 
konsekwencji toczącego się procesu za-
palnego do twardnienia kłębuszków i włók-
nienia tkanki śródmiąższowej. Produkcja 
Gd-IgA1 jest uwarunkowana genetycznie. 
Predyspozycje genetyczną potwierdziły 
badania ludzkiego genomu (GWAS –Ge-
nome-Wide Association Studies) u cho-
rych z IgAN, dotychczas zidentyfikowano 
15 loci predysponujących do rozwoju IgAN 
mi. MHC związane z chromosomem 6, ge-
nami regulującymi układ immunologiczny 
błon śluzowych czy układ dopełniacza. Ba-
dania genetyczne 85 populacji na świecie 
potwierdziły najmniejszą predyspozycję 
w krajach Afryki i największą we wschod-
niej Azji. Nie wszyscy osobnicy z Gd-IgA1 
rozwijają kzn. Produkcja Gd-IgA1 ma 
miejsce na błonach śluzowych i świadczy 
o zaburzeniach układu immunologiczne-
go błon śluzowych (MALT). Infekcja błon 
śluzowych lub działanie czynników pokar-
mowych pobudza wrodzoną odpowiedź 
immunologiczną, a przekazywane sygna-
ły pobudzają limfocyty T, a te kooperują 
z limfocytami B, które przekształcają się 
w komórki produkujące autoprzeciwciała. 
Istnieje kilka hipotez tłumaczących powsta-
wanie autoprzeciwciał przeciwko Gd-IgA1. 
Sugeruje się zjawisko molekularnej mimi-
kry z antygenami bakteryjnymi (rola mikro-
bioty) lub wirusowymi albo pochodzącymi 
z pożywienia (gluten). Podnoszona jest 
rola osi jelito-nerki w patogenezie IgAN. 

Ostateczne rozpoznanie nefropatii 
IgA należy postawić na podstawie oce-
ny wycinka nerki pobranego biopsyjnie 
z uwzględnieniem klasyfikacji MEST-C. 
Nie są dostępne walidowane biomarkery 
diagnostyczne IgAN we krwi lub moczu. 

Ocena czynników ryzyka progresji 
Do tradycyjnych czynników klinicz-

nych ryzyka progresji IgAN zalicza się: 
wiek, nadciśnienie tętnicze, zespół meta-
boliczny, otyłość, palenie papierosów biał-
komocz >1,0 g/d (>0,5 g/d), upośledzoną 
funkcję nerek w momencie rozpoznania, 
nieobecność krwiomoczu, stały krwinko-
mocz. Wiele badań wskazuje, że dane 
kliniczne (białkomocz, ciśnienie tętnicze) 
uzyskane z co najmniej dwuletniej obser-
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wacji pozwalają dokładnie określić roko-
wanie w IgAN. 

Nowe nieinwazyjne biomarkery IgAN to 
poziom Gd-IgA1 w surowicy (podwyższo-
ny) oraz obecność krążących autoprzeciw-
ciał przeciwko Gd-IgA1 w klasie IgA i IgG. 
Bertoux i wsp. wykazali, że wysokie stę-
żenia autoprzeciwciał korelują z ryzykiem 
śmiertelności i schyłkowej niewydolności 
nerek. Inni autorzy nie potwierdzają tej 
korelacji. Jak dotychczas, mimo licznych 
poszukiwań, nie mamy żadnego biomar-
kera prognostycznego do zastosowania 
w klinice.

Istotnym czynnikiem rokowniczym 
jest obraz morfologiczny wycinka nerki. 
W opublikowanej w 2009 roku oxfordzkiej 
klasyfikacji IgAN wykazano, że czynnika-
mi prognostycznym niezależnymi od cech 
klinicznych w momencie rozpoznania 
lub dalszej obserwacji są cztery zmiany 
morfologiczne (MEST): zwiększenie ko-
mórkowości mezangium (M), zwiększenie 
komórkowości kapilar kłębuszkowych (E), 
segmentalne twardnienie kłębuszków (S), 
włóknienie zrębu i zanik cewek (T). Wali-
dację klasyfikacji oxfordzkiej podjęto w kil-
kunastu badaniach, w większości z nich 
najsilniejszym elementem źle rokującym 
było włóknienie zrębu i zanik cewek (T), 
następnie S i M. Walidacja klasyfikacji 
oxsfordzkiej na materiale badania VALI-
GA wykazała niezależny związek M, S, T 
z utratą filtracji kłębuszkowej, ale dodanie 
zmian M, S, T do cech klinicznych miało 
wartość predykcyjną tylko u pacjentów 
nie otrzymujących leczenia immunosupre-
syjnego. Na podstawie wspólnej analizy 
populacji europejskiej z badania VALIGA 
i amerykańskiej Oxford Deriviation, North 
American Validation, w których oceniano 
rokowanie (50% utraty GFR lub schyłko-
wa niewydolność nerek) stwierdzono, że 
połączenie skali MEST i danych klinicz-
nych w momencie biopsji ma porównywal-
ną wartość prognostyczną jak same dane 
klinicznymi z okresu 2 lat u chorych leczo-
nych i nieleczonych immunosupresyjnie, 
z czego wynika, że połączenie skali MEST 
z danymi klinicznymi w momencie biopsji 
pozwala na wcześniejszą ocenę rokowa-
nia. W 2017 roku do klasyfikacji MEST do-
dano C (crescent) w celu oceny częstości 
występowania półksiężyców w kłębusz-
kach MEST-C.

Autorzy badania STOP IgAN prze-
analizowali związek wyjściowych zmian 
w biopsji nerki ocenianych w skali MEST-C 
z trzyletnim przebiegiem klinicznym. Tyl-
ko zmiany M1, T1/2 i C1/2 były związane 
z progresją funkcji nerek, zmiany E i S nie 
miały wpływu na przebieg kliniczny. Zmia-
ny C1/2 związane były z większą często-
ścią ESRD, ale tylko w grupie otrzymującej 
leczenie zachowawcze. 

W 2019 roku (JAMA) eksperci z In-
ternational IgA Nephropathy Network za-
proponowali dwa zwalidowane modele 
predykcyjne progresji nefropatii IgA zawie-
rające dane kliniczne i histopatologiczne 
(na podstawie danych 3972 pacjentów 
z IgAN). Zdaniem Autorów modele te po-
zwalają na stratyfikację czynników ryzyka 
u pacjentów w wieloetnicznych kohortach, 

właściwe planowanie badań klinicznych 
i poszukiwanie biomarkerów. 

Dane kliniczne i histologiczne w momen-
cie biopsji mogą służyć do oceny ryzyka pro-
gresji z zastosowaniem International IgAN 
Prediction Tool, jednak International IgAN 
Prediction Tool nie może służyć do oceny 
wpływu stosowanych schematów leczenia 
na progresję IgAN. International IgAN Pre-
diction Tool obejmuje informacje dotyczące 
rasy, skali MEST, stosowania ACEi lub ARB, 
stosowania immunosupresji przed biopsją, 
a w momencie biopsji: eGFR, skurczowe ci-
śnienie tętnicze, rozkurczowe ciśnienie tętni-
cze, białkomocz dobowy i wiek.

leczenie wszystkich pacjentów 
obejmuje optymalizację leczenia zacho-
wawczego: 
• Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, 

interwencja jeśli są wskazania 
• Styl życia, ograniczenie sodu w diecie, 

zaprzestanie palenia, kontrola masy 
ciała, wysiłek fizyczny 

• Poza redukcją Na w diecie, żadne zale-
cenia dietetyczne nie mają wpływu na 
przebieg IgAN 

• Warianty: IgA z MCD; IgAN z AKI i IgAN 
z gwałtownie postępującym kzn mogą 
wymagać specyficznego leczenia 

• Wszyscy pacjenci powinni mieć leczo-
ne nadciśnienie tętnicze

• Jeśli występuje białkomocz >0,5 g/d le-
kiem pierwszego wyboru powinien być 
ACEi lub ARB (ale nie oba razem)

• Wszyscy pacjenci z białkomoczem 
>0,5 g/d powinni otrzymywać ACEi lub 
ARB bez względu na obecność lub nie 
nadciśnienia tętniczego 

• U normotensyjnych pacjentów włączać 
blokadę RAS stopniowo zwiększając 
dawki do maksymalnej tolerowanej.

Decyzja o leczeniu immunosupre-
syjnym opiera się na następujących za-
sadach:
• Wysokie ryzyko progresji IgAN - biał-

komocz >1g/24h pomimo co najmniej 
90 dni optymalnego leczenia zacho-
wawczego 

• Leki immunosupresyjne powinny być 
rozważane tylko u pacjentów z ryzy-
kiem progresji PChN mimo maksymal-
nej terapii podtrzymującej 

• Pacjenci z ryzykiem progresji PChN 
powinni mieć możliwość udziału w ba-
daniach klinicznych

• Jeśli rozważane jest leczenie immu-
nosupresyjne należy omówić zagroże-
nia i korzyści każdego leku, częściej 
działania niepożądane występują przy 
eGFR poniżej 50 ml/min/1,73 m2

• Nie ma dostatecznych danych aby 
na podstawie klasyfikacji Oxfordzkiej 
MEST-C IgAN podejmować decyzję 
o terapii immunosupresyjnej 

• International IgAN Prediction Tool nie 
może służyć do oceny skuteczności 
leczenia IS 

• Należ oceniać dynamikę zmian czynni-
ków ryzyka w czasie, mogą ulec zmianie 

• U pacjentów wysokiego ryzyka pro-
gresji należy rozważyć 6-miesięczne 
leczenie glikokortykosteroidami

• Zalecane są GS przy eGFR> 30 ml/
min, po dokonaniu bilansu zagrożeń 
i korzyści

• Przy eGFR<30 ml/min GS nie są zale-
cane

• Redukcja białkomoczu poniżej 1 g/d 
markerem poprawy przebiegu IgAN.
Najczęściej stosowane są dwa schema-

ty leczenia GS oparte na wynikach przepro-
wadzonych badań randomizowanych:

Schemat wg. Pozzi C.: Pulsy metyl-
prednisolonu 1,0 g przez 3 dni w 1, 3, 5 
miesiącu (łącznie 9,0 g MP) oraz doust-
nie prednizon 0,5mg/kg mc co drugi dzień 
przez 6 miesięcy.

Schemat wg. Manno C.: Doustny pred-
nizon przez 6 miesięcy początkowo 0,8-1 
mg/kg mc przez 2 miesiące następnie re-
dukcja o 0,2 mg/kg/d co miesiąc przez ko-
lejne 4 miesiące. 

Rozważyć podczas dużych dawek GS 
profilaktykę Pneumocystis jirovecii, osłonę 
p. pokarmowego i kości.

inne leki w nefropatii iga
• Przeciwpłytkowe – nie zalecane
• Przeciwkrzepliwe – nie zalecane
• Azatiopryna – nie zalecana
• Cyklofosfamid – nie zalecany poza 

RPGN
• Inhibitory kalcyneuryny – nie zalecane
• Omega-3 kwasy – nie zalecane
• MMF – skuteczny w populacji chińskiej
• MMF - rasa kaukaska – nie zalecany, 

brak skuteczności.

Zmiany minimalne ze złogami IgA
• Zaleca się leczenie takie samo jak 

w zespole nerczycowym w przebiegu 
nefropatii zmian minimalnych.

Ostre uszkodzenie nerek z krwiomo-
czem
• U pacjentów z nefropatią IgA zaleca 

się biopsję nerki, jeśli po 5 dniach od 
momentu pogorszenia funkcji nerek nie 
obserwuje się poprawy. Jeśli biopsja 
nerki wykazuje jedynie ATN i wałeczki 
erytrocytarne w świetle cewek stosuje 
się leczenie zachowawcze AKI.

Gwałtownie postępujące kzn z two-
rzeniem półksiężyców
• Zaleca się leczenie analogiczne do 

terapii zapalenia naczyń z ANCA- GS 
w skojarzeniu z cyklofosfamidem.

leczenie nefroprotekcyjne
Najważniejszym elementem leczenia 

nefroprotekcyjnego jest kontrola ciśnienia 
tętniczego i układu RAA. Wiele badań kli-
nicznych potwierdza dobroczynny efekt 
ACEi lub ARB w redukcji białkomoczu i ha-
mowaniu progresji choroby nerek w IgAN. 
Analiza Cochrane Library z 2011 r. ocenia-
jąca efekty leczenia nieimmunosupresyj-
nego IgAN w 56 randomizowanych bada-
niach klinicznych potwierdziła, że leczenie 
hipotensyjne szczególnie z zastosowa-
niem RASB ma najsilniejszy efekt nefropro-
tekcyjny w porównaniu z innymi terapiami 
takimi jak leki przeciwpłytkowe/przeciw-
krzepliwe, omega-3 kwasy, statyny, fenyto-
ina, witamina E, chromoglikan sodu, zioła 
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chińskie. Ostatnie doniesienia potwierdziły 
także skuteczność aliskirenu, bezpośred-
niego inhibitora reniny. Metaanaliza 6 ran-
domizowanych badań klinicznych przepro-
wadzona przez Cheng J. i wsp wykazała 
większą skuteczność łączonej terapii ACEi 
z ARB na redukcję białkomoczu w IgAN 
w porównaniu z leczeniem samymi ACEi 
lub ARB. Nie obserwowano wpływu na 
wielkość GFR ani zwiększonego ryzyka 
hiperpotasemii. 

Glikokortykosteroidy
Wyniki trzech randomizowanych ba-

dań klinicznych (Lv J., Pozzi C., Manno C.) 
wykazały, że duże dawki GS podawane 
u pacjentów z białkomoczem i zachowaną 
czynnością nerek (GFR>50 ml/min) przez 
6 miesięcy istotnie redukują białkomocz 
i zmniejszają ryzyko progresji niewydolno-
ści nerek. Nie zaleca się małych dawek GS 
podawanych przewlekle lub co drugi dzień, 
gdyż okazały się nieskuteczne (badanie 
Hogg - USA i Katafuchi- Japonia). 

Metaanaliza opublikowana w 2012 
roku przez Lv J. i wsp. reprezentujących 
TESTING STUDY GROUP, która obejmo-
wała 9 badań klinicznych z 536 pacjentami 
z białkomoczem >1,0 i prawidłową funkcją 
nerek wykazała, że leczenie GS związane 
było z redukcją białkomoczu i mniejszym 
ryzykiem niewydolności nerek (RR=0,32, 
p=0,002). Wyniki metaanalizy wykazały 
także, że duże dawki (>30 mg/d prednizo-
nu lub pulsy dożylne MP) stosowane <1 
roku działają nefroprotekcyjnie, natomiast 
niskie dawki stosowane przewlekle nie 
wywierają tego efektu. Leczenie GS było 
związane jednak ze wzrostem ryzyka dzia-
łań niepożądanych o 55%.

Kolejna metaanaliza opublikowna 
przez Qian G. i wsp. w 2019 roku obejmują-
ca 10 randomizowanych badań klinicznych 
z udziałem 791 pacjentów także wykazała 
korzystny wpływ GS na zachowanie czyn-
ności nerek i istotną redukcję białkomoczu 
w porównnaiu z grupą kontrolną.

W badaniu VAIGA (European Valida-
tion Study of the Oxford Classification of 
IgAN) retrospektywnie oceniono rolę GS 
w leczeniu IgAN i wykazano, że GS redu-
kują białkomocz i spowalniają ubytek GFR, 
ten korzystny efekt obserwowano także 
chorych z GFR<50 ml/min, zwłaszcza jeże-
li białkomocz wynosił >3,0 g/d. Retrospek-
tywnej analizie poddano 1147 pacjentów 
sklasyfikowanych według MEST, rodzaju 
leczenia (długość leczenia, nie dawka). 
Leczenie immunosupresyjne otrzymało 
46% chorych, w tym 98% w postaci GS. 
Pacjenci leczeni GS prezentowali większe 
kliniczne i morfologiczne czynniki ryzyka 
progresji, otrzymywali więcej leków hipo-
tensyjnych, w tym w większej proporcji 
blokujących RAA (RASB). Leczenie GS 
było związane z redukcją białkomoczu, 
wolniejszym spadkiem GFR i lepszym 
zachowaniem czynności nerek. Dobrano 
także (propensity score) 184 pacjentów le-
czonych GS i RASB (leki blokujące układ 
RAA) do 184 pacjentów z porównywalnymi 
czynnikami ryzyka progresji leczonych tyl-
ko RASB i wykazano, że GS w skojarzeniu 
z RASB w większym stopniu redukują biał-

komocz i spowalniają ubytek GFR. Ten ko-
rzystny wpływ GS dotyczył także chorych 
z GFR<50 ml/min i wzrastał proporcjonal-
nie z wielkością białkomoczu.

 W 2017 roku w JAMA opublikowano 
wyniki badania TESTING (Therapeutic 
Evaluation of Steroids in IgA Nephropathy 
Global) oceniającego skuteczność i bez-
pieczeństwo metylprednisolonu w grupie 
262 chorych na IgAN Chińczyków z eGFR 
20-120 ml/min i białkomoczem dobowym 
>1,0/dobę. Pacjentów randomizowano do 
grupy otrzymującej metylprednizolon 0,6-
0,8 mg/kg przez 2 miesiące z następową 
redukcją o 8 mg na miesiąc w ciągu 6-12 
miesięcy lub do grupy placebo. Ze względu 
na dużą częstość działań niepożądanych 
w grupie badanej w porównaniu z placebo 
(20% vs 4%, p<0,001) badanie przerwano 
po średnio 25 miesiącach, 86% pacjentów 
zakończyło badanie. W momencie za-
kończenia badania w grupie otrzymującej 
metylprednizolon obserwowano istotnie 
mniejszą redukcję eGFR (5,9% vs 15,9%, 
p=0,02) i istotnie niższy białkomocz (1,37 
g/d vs 2,36 g/d, p<0,001). Obecnie w toku 
jest badanie TESTING low dose study 
(NCT01569952) porównujące niższą daw-
kę 0,4 mg/kg metylprednizolonu z placebo. 

Nadal bilans korzyści-zagrożeń w sto-
sowaniu glikokortkosteroidów u pacjentów 
z dużym ryzykiem progresji IgAN jest nie-
jednoznaczny. Claudio Ponticelli i France-
sco Locatelli w AJKD (2018) przedstawiają 
swoje stanowisko, że pacjenci z eGFR >30 
ml/min i białkomoczem >1,0 g/dobę powin-
ni otrzymać leczenie GS z przestrzeganiem 
zaleceń ostrożności: zebranie dokładnego 
wywiadu o ryzyku zakażeń, stosowanie 
GS krótko działających codziennie pomię-
dzy 7.00 a 9.00 rano, stosowanie GS co 48 
godzin ewentualnie w przewlekłej terapii, 
zaleca się rzucenie palenia, odpowiednią 
dietę i aktywność fizyczną. 

Glikokortykosteroidy w skojarzeniu 
acei

W dwóch randomizowanych badaniach 
przeprowadzonych u chorych z białkomo-
czem >1,0 g/d i GFR>50 ml/min wykaza-
no, że skojarzone leczenie GS i ACEi jest 
bardziej skuteczne od samych ACEi w za-
chowaniu czynności nerek (Lv J. i wsp., 
Manno C. i wsp.). Zastrzeżeniem jest fakt, 
że w obu badaniach chorym polecono od-
stawienie wszystkich leków blokujących 
układ RAA na 4 tygodnie przed randomi-
zacją, co mogło mieć wpływ na otrzymane 
wyniki. Przegląd Cochrane Library 2015 
potwierdza jednak większą skuteczność 
GS w skojarzeniu z RASB w porównaniu 
z samymi GS lub samymi RASB.

Mykofenolan mofetylu
Dwa badania populacji nieazjatyc-

kiej przeprowadzone w Belgii przez Maes 
i wsp. oraz w USA przez Frisch i wsp. z za-
stosowaniem MMF w monoterapii (daw-
ka 1,5-3,0 g/d) nie wykazały korzystnego 
wpływu na GFR lub na redukcję białkomo-
czu. Najwięcej badań randomizowanych 
przeprowadzono w Chinach. Praca Tang 
i wsp. raportuje 10-letnią skuteczność 
6-miesięcznej terapii MMF. Ostatnia me-

taanaliza 8 badań opublikowana w BMC 
Nephrology (w tym tylko dwa na populacji 
kaukaskiej) wykazała większą czestość 
remisji w grupie MMF w porównaniu z gru-
pą kontrolną. W porównaniu z placebo lub 
monoterapią GS, monoterapia MMF miała 
wyższy odsetek remisji, ale także działań 
niepożądanych. GS w połączniu z innym 
lekiem immunosupresyjnymi wykaza-
ły niższą częstość remisji w porównaniu 
z MMF+GS. Wydaje się, że MMF wywiera 
korzystny wpływ na przebieg IgAN przede 
wszystkim w chińskiej populacji. Natomiast 
Hogg R. i wsp. opublikowali badanie kli-
niczne przeprowadzone w Kanadzie i USA 
obejmujące 44 pacjentów z białkomoczem 
leczonych lisinoprilem lub losartanem 
i omacorem, spośród nich 20 zostało zran-
domizowanych do 6-miesięcznej terapii 
MMF, a 22 otrzymało placebo. MMF nie 
zwiększył skuteczności w redukcji białko-
moczu u chorych otrzymujących RASB 
i omega-3 kwasy. 

leflunomid
Yi J. i wsp. w 2019 roku opublikowali 

wyniki metaanalizy 42 badań klinicznych 
w tym 35 randomizowanych zastosowa-
nia leflunomidu (1802 pacjentów) w IgAN. 
Obserwowano istotnie niższy białkomocz 
u pacjentów leczonych leflumomidem 
w skojarzeniu z GS lub ACEI w porówna-
niu z terapią tylko GS lub ACEI. Zdaniem 
Autorów leflunomid w skojarzeniu z GS 
lub ACEI jest skuteczniejszy i bezpieczny 
w poprawie funkcji nerek w porównaniu 
z zastosowaniem tylko GS lub ACEI lub 
kombinacji tych leków z cyklofofamidem.

Glikokortykosteroidy w skojarzeniu 
z lekami immunosupresyjnymi

W 2002 Ballardie i wsp. opublikowali 
wyniki randomizowanego badania, w któ-
rym 38 chorych na postępującą nefropatię 
IgA (wzrost stężenia kreatyniny w surowicy 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
badanie o co najmniej 15%) było randomi-
zowanych do grup: otrzymującej leczenie 
immunosupresyjne i pozostawionej bez 
takiego leczenia. Schemat immunosu-
presji obejmował prednizon 40 mg/dobę, 
stopniowo obniżany do 10mg/dobę w cią-
gu 2 lat w skojarzeniu z cyklofosfamidem 
początkowo 1,5 mg/kg/dobę, obniżanym 
do 50 mg/dobę i zastępowanym po 3 mie-
siącach azatiopryną 50 mg/dobę, podawa-
ną co najmniej od 2 lat do 6 lat. Leczenie 
immunosupresyjne okazało się skuteczne, 
po 5 latach funkcję nerek zachowała 72% 
chorych leczonych w porównaniu z tylko 
6% nieleczonych. 

Pozzi C. i wsp. w randomizowanym ba-
daniu wykazali, że dodanie azatiopryny do 
glikokortykosteroidów nie ma dodatkowego 
korzystnego wpływu na przebieg nefropati 
IgA w porównaniu z samą steroidoterapią. 
W badaniu wzięło udział 207 pacjentów 
z białkomoczem >1,0/d i stężeniem kreaty-
niny w surowicy <2,0 mg/dl.

W grudniu 2015 opublikowane zosta-
ły w NEJM wyniki europejskiego badania 
STOP-IgAN, które objęło 162 chorych z ne-
fropatią IgA i GFR>30 ml/min, którzy mimo 
6-miesięcznego leczenia zachowawczego 
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prezentowali białkomocz powyżej 0,75 g/d 
(czyli grupa zwiększonego ryzyka, która 
nie odpowiedziała na leczenie zachowaw-
cze). 82 pacjentów w wyniku randomizacji 
otrzymało terapię immunosupresyjną, a 80 
w grupie kontrolnej nadal leczonych było 
zachowawczo. Pacjenci z GFR >60 ml/min 
otrzymali GS według schematu Pozzi, a cho-
rzy z GFR w przedziale 30-59 ml/min sche-
mat immunosupresji opisany przez Ballar-
die. Obserwacja trwała 3 lata. Pierwszym 
pierwszorzędowym punktem końcowym 
była całkowita remisja kliniczna na koniec 
badania: UPCR <0,2 i stabilna czynność ne-
rek ze spadkiem eGFR <5 ml/min w stosun-
ku do wartości wyjściowej, a drugim spadek 
eGFR przynajmniej o 15 ml/min w stosunku 
do wartości wyjściowej na koniec badania. 
Po 3 latach w grupie leczonej 17% osiągnę-
ło całkowitą remisję, a w grupie kontrolnej 
5% (p=0,001). Spadek eGFR co najmniej 
o 15 ml/min obserwowano w 26% w grupie 
badanej i 28% w grupie kontrolnej. W gru-
pie badanej obserwowano znacznie więcej 
działań niepożądanych takich jak zakaże-
nia, przyrost masy ciała większy niż 5 kg, 
nietolerancję glukozy. Wprawdzie leczenie 
immunosupresyjne spowodowało redukcję 
białkomoczu, nie wpłynęło jednak na czyn-
ność nerek. Autorzy konkludują, że dołącze-
nie immunosupresji do intensywnego lecze-
nia zachowawczego u chorych ze stałym 
białkomoczem w stadium 1 do 3 przewlekłej 
choroby nerek nie przynosi dodatkowych 
korzyści. Ich zdaniem w chwili obecnej pa-
cjentom z GFR>30 ml/min i białkomoczem 
1-3,5 g/d należy zalecać intensywne lecze-
nie nefroprotekcyjne i tylko w przypadkach 
kiedy białkomocz nadal utrzymuje się >3,0 
g/d można podjąć próbę monoterapii GS. 
We wszystkich innych przypadkach ryzyko 
leczenia immunosupresyjnego wydaje się 
przewyższać korzyści. W 2018 roku ci sami 
Autorzy (JASN) opublikowali wyniki analizy 
intention to treat, odzielnie przedstawiając 
wyniki w każdej grupie leczenia immnuosu-
presyjnego i w grupie kontronej. Całkowitą 
remisję kliniczną stwierdzono u 11 (20%) 
pacjentów otrzymujących monoterapię 
GS, a u 3 (6%) leczonych zachowawczo 
(p=0,02), ale częstość remisji nie różniła się 
pomiędzy otrzymującymi kombinowaną IS 
a grupą kntrolną (11% vs 4%, odpowiednio 
p=0,30). Punkt końcowy utraty GFR >15 ml/
min/ 1,73 m2 nie różnił się pomiędzy gru-
pami. Tylko monoterapia GS przejściowo 
zmniejszała białkomocz po 12 miesiącach. 
Tylko monoterapia GS indukowała remisję 
IgAN u mniejszości pacjentów ze względnie 
zachowanym GFR i stałym białkomoczem. 
Łączone leczenie IS nie miało wpływu na 
zachowanie GFR. W 2020 roku w Kidney 
International ukazała się publikacja pod-
sumowująca 10 lat obserwacji pacjentów 
w badaniu STOP-IgAN.

Okazało się, że średnio po 7,4 latach 
obserwacji nie było różnic w osiągnię-
ciu złożonego punktu końcowego (zgon, 
ESRD, utrata >40% GFR) pomiędzy grupą 
otrzymującą leczenie zachowawcze a gru-
pą, w której do leczenia nefroprotekcyjne-
go dołączono immunosupresję. Pacjenci 
nie odnieśli korzyści z leczenia immunosu-
presyjnego, a było ono związane z wiekszą 

liczbą działań niepożądanych. Autorzy są 
zaniepokojeni faktem, że mimo optymal-
nego leczenia podtrzymującego w połącz-
niu z immunosupresją lub bez niej, prawie 
połowa pacjentów osiągnęła złożony punkt 
końcowy. Wskazują na konieczność lep-
szego leczenia zachowawczego i nowych 
celowanych terapii.

inhibitory kalcyneuryny
W 2017 roku w BMC Nephrology 

opublikowano metaanalizę 7 randomizo-
wanych badań na 370 pacjentach z IgAN 
(wszystkie na populacji azjatyckiej). Cał-
kowitą remisję uzyskano istotnie częściej 
u pacjentów otrzymujacych CNI+GS w po-
równaniu z samymi GS lub placebo. Jed-
nak stosowanie CNI związane było z dużą 
czestością działań niepożądanych. Ko-
mentaorzy uważają, że konieczne są dal-
sze badania wyższej jakości i na większej 
liczbie pacjentów.

leczenie immunosupresyjne- meta-
analiza

W 2019 roku w BMC Nephrology opu-
blikowano metaanalizę wyników 29 badań 
randomizowanych (1957 pacjentów) prze-
prowadzoną w celu oceny skuteczności 
bezpieczeństwa leczenia immunosupre-
syjnego w IgAN. Wyróżniono trzy grupy 
pacjentów: otrzymujacych GS, leki immu-
nosupresyjne inne niż GS i kombinację 
GS z innymi lekami immunosupresyjnymi. 
We wszystkich trzech grupach obserwo-
wano istotną redukcję białkomoczu w po-
równaniu z grupą kontrolną. Leczenie GS 
istotnie zmniejszało ryzyko schyłkowej 
niewydolności nerek (RR=0,39) w porów-
naniu z grupą kontrolną. W grupie leczo-
nej immunosupresyjnie obserwowano 
większą częstość występowania powikłań 
gastroenterologicznych, hematologicznych, 
dermatologicznych, moczo-płciowych oraz 
cukrzycę. Zdaniem Autorów leczenie immu-
nosupresyjne redukuje białkomocz i ryzyko 
ESRD, jednocześnie zwiekszając ryzyko 
działań niepożądanych, stąd powinno być 
stosowane z ostrożnością.

Hydroksychlorochina
Mechanizm działania leku nie jest do 

końca poznany, prawdopodobnie polega 
na hamowaniu fosfolipazy A2, działaniu na 
lizosomy, stabilizacji enzymów lizosomal-
nych, supresji mechanizmów prezentacji 
antygenu, hamowaniu stymulacji limfocy-
tów T oraz blokowaniu kaskady cytokin 
prozapalnych. Od dawna jest zalecany 
w nefropatii toczniowej jako lek hamują-
cy aktywność choroby. W 2019 roku Liu 
i wsp. opublikowali w AJKD wyniki rando-
mizowanego badania klinicznego, w któ-
rym pacjentów z eGFR >30 ml/min i biał-
komoczem 0,75-3,5 g/dobę, leczonych 
lekami blokującymi RAA randomizowano 
do grupy otrzymujacych hrdroksychlo-
rochinę (100-400 mg/dobą w zależności 
od eGFR) przez 6 miesięcy lub placebo. 
W grupie leczonej hydroksychlorochiną po 
6 miesiącach obserwowano istotną reduk-
cję białkomoczu (o 43%) w porównaniu 
z 19% w grupie placebo. Czynność nerek 
pozostawała stabilna. Również w 2 innych 

nierandomizowanych badaniach potwier-
dzono skuteczność hydroksychlorochiny 
w redukcji białkomoczu w IgAN. Koniecz-
ne są jednak dalsze badania zanim hy-
droksychlorochinę będzie można włączyć 
do armamentarium leczenia podtrzymuja-
cego IgAN. 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

(kwas eikozapentaenowy EPA, kwas do-
kozaheksaenowy DHA, kwas á-linolenowy 
ALA) mają wielokierunkowe oddziaływanie 
na naczynia i śródbłonki, przeciwzapalne, 
przeciwzakrzepowe, modulujące lipidy 
i przeciwnadciśnieniowe. Omega-3 kwa-
sy (O3FA) od ponad 25 lat są stosowane 
w leczeniu nefropatii IgA, doniesienia lite-
raturowe nie dają jednak jednoznacznej 
odpowiedzi czy są one skuteczne. Badanie 
Donadio i wsp. reprezentujących Mayo Ne-
phrology Collaborative Group w trwającej 
łącznie 6,4 lat przedłużonej obserwacji ba-
dania randomizowanego wykazali, że prze-
wlekłe podawanie O3FA (12,0 g/d) spowal-
nia progresję choroby nerek u pacjentów 
wysokiego ryzyka. Ferraro i wsp. przepro-
wadzili na niewielkiej liczbie włoskich pa-
cjentów (30) z białkomoczem i zachowaną 
czynnością nerek randomizowane badanie 
kliniczne, w którym stwierdzili redukcję biał-
komoczu o 75% w grupie leczonej O3FA. 
Metaanaliza 5 (233 pacjentów) randomizo-
wanych badań klinicznych opublikowana 
w 2012 roku przez Chou HH. i wsp. wy-
kazała, że omega-3 kwasy nie wpływają 
na zachowanie czynności nerek w IgAN, 
natomiast obserwowano istotną redukcję 
białkomoczu. Nie stwierdzono różnicy po-
między wysoką (>3,0 g/d) a niską dawką 
omega-3 kwasów (<3,0 g/d) we wpływie 
na białkomocz lub czynność nerek. W tym 
samym roku Lin-Lin Liu i wsp. opublikowali 
kolejną metaanalizę 5 badań klinicznych 
(239 dorosłych pacjentów), w których po-
równywano skuteczność O3FA z placebo 
lub nieleczeniem. OF3A nie miały istotnego 
wpływu na białkomocz lub poprawę GFR. 
Jednocześnie istotnie niższe ryzyko wzro-
stu stężenia kreatyniny w surowicy o 50% 
lub rozwoju schyłkowej niewydolności ne-
rek odnotowano w grupie leczonej OF3A, 
ale dotyczyło to tylko dwóch spośród 5 
badań klinicznych. Zdaniem autorów otrzy-
mane dane są niedostateczne aby potwier-
dzić skuteczność O3AF w nefropatii IgA. 
Junichi Hirahashi w swojej pracy przeglą-
dowej zwraca uwagę na stagnację badań 
z zastosowaniem PUFA w nefropatii IgA 
i brak jednoznacznych wyników ich sku-
teczności. Jednocześnie zwraca uwagę 
na efekt kardioprotekcyjny PUFA i opisaną 
skuteczność w skojarzeniu z aspiryną, co 
może być wykorzytane w nefrologii. 

Tonsilektomia
Usunięcie migdałków uzasadnia się 

dążeniem do eliminacji potencjalnych 
ognisk zakażenia, redukcji związanej 
z błonami śluzowymi tkanki limfatycznej 
oraz zmniejszenia syntezy polimerycznej 
IgA. Skuteczność samej tonsilektomii lub 
w skojarzeniu z GS jest przedmiotem kon-
trowersji w doniesieniach literaturowych. 

M. Durlik
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Tonsilektomia najczęściej stosowana jest 
w Japonii. Jednak ostatnio Kawamura T. 
i wsp. w pierwszym wieloośrodkowym ran-
domizowanym badaniu japońskim wykaza-
li, że tonsilektomia w skojarzeniu z pulsami 
GS nie poprawia przebiegu IgAN w porów-
naniu z leczeniem samymi pulsami GS. 
Także analiza danych pacjentów w retro-
spektywnym europejskim badaniu VALIGA 
nie wykazała korelacji tonsilektomii z funk-
cją nerek w przebiegu IgAN. Przytoczone 
dane potwierdzają, że obecnie tonsillekto-
mia nie odgrywa roli w leczeniu nefropatii 
IgA i nie jest zalecana. 

nawrót nefropatii iga w nerce prze-
szczepionej

Częstość nawrotu IgAN w obrazie hi-
stopatologicznym sięga 60%, w tym u 50% 
biorców po 2-5 latach, a u 100% po 10-20 
latach, klinicznie obserwuje się białkomocz 
i krwinkomocz u 20-40% biorców. Przebieg 
jest zazwyczaj łagodny, utrata przeszczepu 
oceniana jest na 2-16% po 10 latach. Pro-
gresja zależy od typu uszkodzenia kłębusz-
ka (mezangialne rozplemowe, RPGN). 
Nie ma skutecznych metod zapobiegania 
nawrotowi ani leczenia IgAN. Analiza reje-
stru ANZDATA wykazała, że niezależnym 
czynnikiem ryzyka utraty przeszczepu ner-
kowego z powodu nawrotu IgAN jest sche-
mat leczenia immunosupresyjnego bez 
GS. Dlatego u chorych z wywiadem IgAN 
w nerkach własnych nie należy odstawiać 
GS. Dołączenie MMF (u chorych, którzy 
tego leku nie otrzymywali) nie poprawia 
rokowania w nawrocie IgAN. Zalecane jest 
postępowanie nefroprotekcyjne takie samo 
jak w IgAN nerek własnych. 

nowe terapie
Budezonid o przedłużonym uwalnia-

niu jest doustnym glikokortykosteroidem, 
który uwalnia się w końcowym odcinku 
jelita krętego, a jego mała biodostępność, 
wynikająca z efektu prawie 90-procento-
wego pierwszego przejścia przez wątrobę 
z wytworzeniem nieaktywnych lub mało ak-
tywnych metabolitów, minimalizuje ogólno-
ustrojowe działania niepożądane typowe 
dla GS. Oddziaływuje docelowo na MALT 
(mucosal associated lymphoid tissue). 
Ponieważ uważa się, że istnieje związek 
pomiedzy układem immunologicznym błon 
śluzowych i IgAN lokalna immunosupresja, 
celowana na jelitowy MALT reprezentuje 
nową strategię leczenia IgAN. Zakończyło 
się badanie kliniczne fazy IIb o akronimie 
NEFIGAN, wykazano redukcję białkomo-
czu w 12 miesięcznej obserwacji, potwier-
dzające rolę osi jelito- nerki w rozwoju ne-
fropatii IgA. Obecnie w toku jest badanie III 
fazy NefIgArd (NCT03643965).

Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) 
ma działanie nefroprotekcyjne w mechani-
zmie steroidizależnym i niezależnym. Ten 
ostatni jest mediowany przez receptor me-
lanokortyny 1. Skuteczność ACTH opisano 
w seriach przypadków, obecnie znajduje 
się w trakcie badania klinicznego III fazy 
w nefropatii IgA (Acthar NCT01103778).

Podejmowane były także próby lecze-
nia rytuksymabem, jednak ostatnio za-
kończone badanie II fazy (NCT00498368) 

porównujące leczenie podtrzymujące 
z taką samą terapią z dołączeniem rytuk-
symabu nie wykazało korzystnego wpły-
wu na poziom autoprzeciwciał, eGFR czy 
białkomocz.

W toku jest badanie kliniczne IV 
fazy z bortezomibem (VELCADE NCT 
01103778). W badaniach doświadczalnych 
sugerowana jest hiperaktywność układu 
proteazomu, stąd próba jego zahamowa-
nia bortezomibem.

Potenjalny korzystny efekt selektywne-
go inhibitora śledzionowej kinazy tyrozyno-
wej (fostanatimib) jest sprawdzany w bada-
niu klinicznym (SING- NCT01738035). Ma 
on hamować szlak aktywacji limfocytów B.

Atacicept jest białkiem fuzyjnym hamu-
jącym aktywację limfocytów B poprzez wią-
zanie się z ligandem TACI (transmembrane 
activator and calcium-modulator and cyclo-
philin ligand interactor), który hamuje BAFF 
(B-cell activating factor) i April (proliferation 
inducing ligand). Toczy się badanie II fazy 
(NCT02808429). 

W toku jest badanie II/III fazy (BRIGHT-
-SC, NCT02062684) z zastosowaniem bli-
sibimodu, selektywnego antagonisty czyn-
nika aktywującego limfocyty B (BAFF).

Ze względu na udział układu dopeł-
niacza w patogenezie nefropatii IgA trwają 
badania kliniczne z zastosowaniem leków 
hamujacych szlak dopełniacza na różnym 
poziomie. 

Zakończyło się badanie kliniczne II 
fazy z Avacopanem, blokerem C5a recep-
tora u 7 pacjentów z nefropatią IgA, po 12 
tygodniach u 6/7 chorych stwierdzono re-
dukcję białkomoczu. 

Odwracalne inhibitory czynników B 
i D (lampalizumab) to selektywne małe 
cząsteczki, które znalazły zastosowa-
nie w hamowaniu alternatywnej drogi 
aktywacji dopełniacza. Badanie fazy II 
i IIa/IIb z doustynym inhibitorem czynnika 
B (LNP023) w nefropatii IgA jest w toku 
(NCT03373461).

W ostanim okresie najbardziej atrakcyj-
ne stało się hamowanie drogi lektynowej 
układu dopełniacza. OMS721 jest ludzkim 
przeciwciałem monoklonalnym hamującym 
MASP2 (Mannose-binding lectin associa-
ted serine protease 2) – enzym konieczny 
do aktywacji szlaku lektynowego. W bada-
niu II fazy OMS721 skutecznie redukował 
białkomocz u pacjentów z nefropatią IgA. 
Obecnie w toku jest badanie III fazy (AR-
TEMIS - IGAN).

Zajęcie nerek w plamicy Schӧnleina-
Henocha u dorosłych

U dorosłych przebieg kliniczny zapa-
lenia nerek w IgAN i plamicy Schӧnleina-
Henocha jest porównywalny. Postępo-
wanie terapeutyczne jest takie samo jak 
w nefropatii IgAN, zwłaszcza w aspekcie 
leczenia nefroprotekcyjnego i glikokortyko-
steroidami.

Podsumowanie
• Nefropatia IgA jest chorobą autoimmu-

nologiczna o niejasnej etiologii.
• Rozpoznanie powinno się opierać na 

obrazie histopatologicznym biopsji nerki 
z zastosowaniem klasyfikacji MEST-C. 

• Wszyscy chorzy powinni otrzymać le-
czenie nefroprotekcyjne. 

• U pacjentów wysokiego ryzyka pro-
gresji należy rozważyć 6-miesięczne 
leczenie glikokortykosteroidami. 

• GS zalecane są przy eGFR >30 ml/min, 
po dokonaniu bilansu zagrożeń i korzyści

• Przy eGFR <30 ml/min GS nie są za-
lecane

• Inne leki immunosupresyjne poza 
RPGN nie są zalecane – nie udowod-
niono ich skuteczności

• Przyszłość w celowanych terapiach: 
blokada receptora angiotensyny i en-
doteliny-1, budesonid, hamowanie 
dopełniacza, inhibitory kinazy tyrozy-
nowej. 

Piśmiennictwo
1. Barbour SJ, Coppo R, Zhang HC et al. Inter-

national IgA Nephropathy Network. Evaluating 
a New International Risk-Prediction Tool in IgA 
Nephropathy. JAMA Intern Med. 2019 Jul 1;179: 
942-952.

2. Barbour SJ,, Canney M., Coppor et al. For the 
International IgA Nephropathy.Network Improving 
treatment decisions using personalized risk as-
sessment from the International IgA Nephropathy 
Prediction Tool. Kidney International (2020), doi: 
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.042.

3. Bellur SS, Roberts ISD, Troyanov S et al. Re-
producibility of the Oxford classification of immu-
noglobulin A nephropathy, impact of biopsy scoring 
on treatment allocation and clinical relevance of 
disagreements: evidence from the VALidation of 
IGA study cohort. Nephrol Dial Transplant. 2019; 
340: 1681-1690.

4. Berthoux F, Suzuki H, Thibaudin L et al. Auto-
antibodies targeting galactose-deficient IgA1 as-
sociate with progression of IgA nephropathy. J Am 
Soc Nephrol 2012; 23: 1579–87.

5. Bing Du , Ye Jia , Wenhua Zhou et al. Efficacy 
and safety of mycophenolate mofetil in patients 
with IgA nephropathy: an update meta-analysis 
BMC Nephrology (2017) 18: 245.

6. Cattran DC, Coppo R, Cook HT et al. The Oxford 
classification of IgA nephropathy: rationale, clinico-
pathological correlations, and classification. Kid-
ney Int 2009; 76: 534–45.

7. Chen P, Yu G, Zhang X, Xie X, Wang J, Shi S, 
Liu L, Lv J, Zhang H. Plasma Galactose-De-
ficient IgA1 and C3 and CKD Progression in IgA 
Nephropathy. Clin J Am Soc Nephrol. 2019 Oct 
7;14(10):1458-1465.

8. Cheng J, Zhang X, Tian J, Li Q, Chen J. Combi-
nation therapy an ACE inhibitor and an angiotensin 
receptor blocker for IgA nephropathy: a meta-ana-
lysis. Int J Clin Pract 2012; 66: 917-923.

9. Coppo R, Troyanov S, Bellur S et al. for the VA-
LIGA study of the ERA-EDTA Immunonephrology 
Working Group. Validation of the Oxford classifi 
cation of IgA nephropathy in cohorts with different 
presentations and treatments. Kidney Int 2014; 86: 
828–36.

10. Coppo R. Treatment of IgA nephropathy: Recent 
advances and prospects. Nephrologie &Therapeu-
tique 2018;14: S13-S21.

11. Coppo R. Towards a personalized treatment for 
IgA nephropathy considering pathology and patho-
genesis. Nephrol Dial Transplant. 2019 Nov 1; 
34(11): 1832-1838. 

12. Fellström BC Barratt J Cook H et al. Targeted-
release budesonide versus placebo in patients 
with IgA nephropathy (NEFIGAN): a double-blind, 
randomised, placebo-controlled phase 2b trial. 
Lancet. 2017; 389: 2117-2127.



56

13. Floege J, Feehally J. The mucosa-kidney axis 
in IgA nephropathy. Nat Rev Nephrol 2015; publi-
shed online Dec 30. DOI:10.1038/ nrneph. 2015. 
208.

14. Floege J, Feehally J. Treatment of IgA nephro-
pathy and Henoch-Schonlein nephritis. Nat Rev 
Nephrol 2013; 9: 320–27.

15. Floege J. Antimalarials in IgA Nephropathy: Did 
Our Supportive Therapy Armamentarium Just In-
crease? Am J Kidney Dis. 2019; 74: 6–8. 

16. Frisch G, Lin J, Rosenstock J et al. Mycophe-
nolate mofetil (MMF) vs placebo in patients with 
moderately advanced IgA nephropathy: a double-
-blind randomized controlled trial. Nephrol Dial 
Transplant 2005; 20: 2139–45.

17. Gutierrez E, Zamora I, Ballarin JA et al. Long-
-term outcomes of IgA nephropathy presenting with 
minimal or no proteinuria. J Am Soc Nephrol 2012; 
23: 1753–60.

18. Hirahashi J. Omega-3 Polyunsaturated Fatty 
Acids for the Treatment of IgA Nephropathy. J. Clin. 
Med. 2017, 6, 70.

19. Hogg RJ, Bay RC, Jennette JC et al. Rando-
mized controlled trial of mycophenolate mofetil in 
children, adolescents, and adults with IgA nephro-
pathy. Am J Kidney Dis 2015; 66: 783–91.

20. Kaartinen K, Safa A, Kotha S, Ratti G, Meri S. 
Complement dysregulation in glomerulonephritis. 
Semin Immunol. 2019 Oct;45:101331. 

21. Kawamura T, Yoshimura M, Miyazaki Y et al. for 
the Special IgA Nephropathy Study Group. A multi-
center randomized controlled trial of tonsillectomy 
combined with steroid pulse therapy in patients 
with immunoglobulin A nephropathy. Nephrol Dial 
Transplant 2014; 29: 1546–53.

22. KDIGO clinical practice guideline for glomerulone-
phritis. Kidney Int 2012; 2:209–217.

23. KDIGO Management and treatment of glomeru-
lar diseases (part 1): conclusions from a KDIGO 
Controveries Conference. Kidney Int 2019; 95: 
268–280.

24. Kiryluk K, Li Y, Sanna-Cherchi S et al. Geo-
graphic differences in genetic susceptibility to 
IgA nephropathy: GWAS replication study and 
geospatial risk analysis. PLoS Genet 2012; 8: 
e1002765.

25. Kiryluk K, Li Y, Moldoveanu Z, Suzuki H. GWAS 
for serum galactose-deficient IgA1 implicates cri-
tical genes of the O-glycosylation pathway. PLoS 
Genet. 2017; 13: e1006609. 

26. Kiryluk K, Li Y, Scolari F et al. Discovery of new 
risk loci for IgA nephropathy implicates genes invo-
lved in immunity against intestinal pathogens. Nat 
Genet. 2014; 46: 1187–96.

27. Liu LJ, Yang YZ, Shi SF et al. Effects of Hydroxy-
chloroquine on Proteinuria in IgA Nephropathy: 
A Randomized Controlled Trial. Am J Kidney Dis. 
2019 Jul; 74(1): 15–22. 

28. Lv J, Xu D, Perkovic V et al. Corticosteroid ther-
apy in IgA nephropathy. J Am Soc Nephrol 2012; 
23: 1108–16.

29. Lv J, Zhang H, Chen Y et al. Combination therapy 
of prednisone and ACE inhibitor versus ACE-inhib-
itor therapy alone in patients with IgA nephropathy: 
a randomized controlled trial. Am J Kidney Dis 
2009; 53: 26–32.

30. Lv Jicheng, Hong Zhang, Muh Geot Wong, for 
the TESTING Study Group. Effect of Oral Meth-
ylprednisolone on Clinical Outcomes in Patients 
With IgA Nephropathy The TESTING Randomized 
Clinical Trial JAMA. 2017; 318(5): 432–442.

31. Maes BD, Oyen R, Claes K et al. Mycopheno-
late mofetil in IgA nephropathy: results of a 3-year 
prospective placebo-controlled randomized study. 
Kidney Int 2004; 65: 1842–49.

32. Manno C, Torres DD, Rossini M, Pesce F, 
Schena FP. Randomized controlled clinical trial of 
corticosteroids plus ACE-inhibitors with long-term 
follow-up in proteinuric IgA nephropathy. Nephrol 
Dial Transplant 2009; 24: 3694–701.

33. Moran SM, Cattran DC. Recent advances in risk 
prediction, therapeutics and pathogenesis of IgA 
nephropathy. Minerva Med. 2019; 110: 439–449. 

34. Moroni G, Belingheri M, Frontini G, Tamborini F, 
Messa P. Immunoglobulin A Nephropathy. Recur-
rence After Renal Transplantation. Front Immunol. 
2019; 10: 1332. 

35. Myette JR, Kano T, Suzuki H et al. A Prolifera-
tion Inducing Ligand (APRIL) targeted antibody is 
a safe and effective treatment of murine IgA ne-
phropathy. Kidney Int. 2019; 96: 104–116.

36. Neuhaus J, Bauer F, Fitzner C et al. Urinary Bio-
markers in the Prediction of Prognosis and Treat-
ment Response in IgA Nephropathy. Kidney Blood 
Press Res. 2018; 43(5): 1563–1572.

37. Obrişcă B, Sinescu I, Ismail G, Mircescu G. Has 
The Time Arrived to Refine The Indications of Im-
munosuppressive Therapy and Prognosis in IgA 
Nephropathy? J Clin Med. 2019; 8(10). pii: E1584. 

38. Ponticelli C, Glassock RJ. IgA Nephritis with De-
clining Renal Function: Treatment with Corticoste-
roids May Be Worthwhile. J Am Soc Nephrol 2015; 
26: 2071–2073.

39. Pozzi C, Andrulli S, Pani A et al. Addition of 
azathioprine to corticosteroids does not benefit 
patients with IgA nephropathy. J Am Soc Nephrol 
2010; 21: 1783–90.

40. Pozzi C. Treatment of IgA nephropathy. J Nephrol. 
2016; 29: 21–5. 

41. Qian G, Zhang X, Xu W et al. Efficacy and safety 
of glucocorticoids for patients with IgA nephropa-
thy: a meta-analysis. Int Urol Nephrol. 2019; 51: 
859–68. 

42. Rauen T, Eitner F, Fitzner C et al. Intensive sup-
portive care plus immunosuppression in IgA ne-
phropathy. N Engl J Med 2015; 373: 2225–36.

43. Rauen T, Fitzner C, Eitner F et al. Effects of Two 
Immunosuppressive Treatment Protocols for IgA 
Nephropathy. J Am Soc Nephrol. 2018 Jan; 29(1): 
317–325. 

44. Rauen T, Wied S, Fitzner Ch et al. for the sTOP 
IGA Nephropathy investigators. After ten years of 
follow-up, no difference between supportive care 
plus immunosuppression and supportive care 
alone in IgA nephropathy, Kidney International 
2020, doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.046.

45. Rizk DV, Maillard N, Julian BA et al. The Emerg-
ing Role of Complement Proteins as a Target for 
Therapy of IgA Nephropathy. Front Immunol. 2019 
Mar 19; 10: 504. 

46. Salvadori M., Rosso J. Update on immunoglobulin 
A nephropathy. Part II: Clinical, diagnostic and thera-
peutical aspects. World J Nephrol 2016; 5: 6–19.

47. Schimpf JI, Klein T, Fitzner C et al. Renal out-
comes of STOP-IgAN trial patients in relation 
to baseline histology (MEST-C scores). BMC 
Nephrol. 2018; 19(1): 328. 

48. Selvaskandan H, Cheung CK, Muto M, Barratt J. 
New strategies and perspectives on managing IgA 
nephropathy. Clin Exp Nephrol. 2019; 23: 577–588. 

49. Tang SC, Tang AW, Wong SS et al. Long-term 
study of mycophenolate mofetil treatment in IgA 
nephropathy. Kidney Int 2010; 77: 543–49.

50. Tesar V, Troyanov S, Bellur S et al, for the VA-
LIGA study of the ERA-EDTA Immunonephrology 
Working Group. Corticosteroids in IgA nephropa-
thy: a retrospective analysis from the VALIGA 
study. J Am Soc Nephrol 2015; 26: 2248–58.

51. Trimarchi H, Barratt J, Monteiro RC, Feehally 
J. IgA nephropathy: “State of the art”: a report 
from the 15th International Symposium on IgA Ne-
phropathy celebrating the 50th anniversary of its 
first description. Kidney Int. 2019; 95: 750–756. 

52. Yang YZ, Chen P, Liu LJ et al. Comparison of 
the effects of hydroxychloroquine and cortico-
steroid treatment on proteinuria in IgA nephropa-
thy: a case-control study. BMC Nephrol. 2019; 
20: 297. 

53. Yi J, He Z, Xu S, Feng S. Efficacy and safety of 
leflunomide in IgA nephropathy: a systematic re-
view and meta-analysis. Int Urol Nephrol. 2019; 51: 
1987–1998.

54. Yu-Huan Song, Guang-Yan Cai, Yue-Fei Xiao et 
al. Efficacy and safety of calcineurin inhibitor treat-
ment for IgA nephropathy: a meta-analysis. BMC 
Nephrology (2017) 18: 61. 

55. Zhang Z, Yang Y, Jiang SM, Li WG. Efficacy and 
safety of immunosuppressive treatment in IgA 
nephropathy: a meta-analysis of randomized con-
trolled trials. BMC Nephrol. 2019; 20: 333. 

56. Zhao N, Hou P, Lv J et al. The level of galactose-
deficient IgA1 in the sera of patients with IgA ne-
phropathy is associated with disease progression. 
Kidney Int 2012; 82: 790–96.

M. Durlik


