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nefropatia iga korelacja kliniczna 
i morfologiczna   

Nefropatia IgA jest najczęściej występującą glomerulopatią w populacjach, 
u których powszechnie wykonywane są biopsje nerki. W Polsce nefropatię IgA 
rozpoznajemy w 10-25% przypadków kłębuszkowego zapalenia nerek u doro-
słych,  mężczyźni chorują 2-6 krotnie częściej niż kobiety. Rozpoznanie nefro-
patii IgA często stawiane jest w zaawansowanym stadium przewlekłej choro-
by nerek, co jest konsekwencją nierozpoznanego wcześniej, przebiegającego 
bezobjawowo procesu immunologicznego. Celem pracy była retrospektywna 
ocena korelacji podstawowych czynników prognostycznych w nefropatii IgA 
z zaawansowaniem zmian morfologicznych w bioptacie nerki na podstawie kla-
syfikacji wg Haasa i klasyfikacji oxfordzkiej. Do badania włączono 47 chorych 
(12 kobiet, 35 mężczyzn) w wieku od 22 do 74 roku życia  (średnia wieku 42 lata) 
hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii 
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w okresie 09.2012-09.2015, 
u których na podstawie wyniku diagnostycznej biopsji nerki rozpoznano nefro-
patię IgA. W badanej populacji oceniano częstość występowania nadciśnienia 
tętniczego, stopień zaawansowania przewlekłej choroby nerek w chwili rozpo-
znania nefropatii IgA (stężenie kreatyniny, GFR), wielkość białkomoczu dobo-
wego, stężenie albuminy w surowicy w kontekście zmian histopatologicznych 
ujętych w klasyfikacji wg Haasa oraz klasyfikacji oxfordzkiej. Nie wykazano 
istotnych różnic między stopniem zaawansowania przewlekłej choroby nerek 
a nasileniem zmian wg klasyfikacji Haasa (chi2=4,2; p=0,12). W grupie chorych 
z GFR >60 ml/min/1.73 m² dominowały rozlane zmiany w klasie IV i V (18 osób 
– 75%), natomiast zmiany ogniskowe obecne były  jedynie u 6 chorych – 25%. 
W grupie z GFR 30-60 ml/min/1.73 m² nie wykazano istotnych różnic (55,5% kla-
sa IV i V vs 44,5% klasa II-III). Jedynie w przypadku przewlekłej choroby nerek 
w okresie 4 i 5 (GFR <30 ml/min/1.73 m²) u wszystkich chorych stwierdzono 
zmiany zaawansowane (IV-V klasa). Odsetek kłębuszków stwardniałych w ca-
łości wynosił średnio 21% (IQR 10-40%, min-max: 0-100%) i wykazywał istotną 
statystycznie dodatnią korelację ze stężeniem kreatyniny (R=0,56; p=0,000036). 
Nie wykazywał jednak związku z wielkością białkomoczu ani ze stężeniem al-
buminy w surowicy. Typ zmian opisywanych w bioptacie nerki  wg klasyfikacji 
Haasa i oxfordzkiej w przedstawionym badaniu nie przekładał się na obraz kli-
niczny nefropatii IgA. Odsetek stwardniałych kłębuszków powyżej 18,2% okazał 
się silnym predyktorem przewlekłej choroby nerek z GFR <60 ml/min/1.73 m². 
Duża częstość zmian zaawansowanych morfologicznie u chorych z GFR >60 ml/
kg/1,73 m² może wskazywać, iż chorzy z podejrzeniem kłębuszkowego zapalenia 
nerek powinni być wcześniej kwalifikowani do diagnostyki nefrologicznej.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 104-109)

IgA nephropathy – clinical and morphological 
correlation

IgA nephropathy is the most common glomerulopathy in populations where 
kidney biopsies are commonly performed. In Poland, IgA nephropathy repre-
sents 10-25% of all glomerulonephritis in adults, men suffer 2-6 times more 
often than women. The diagnosis is often made in the advanced stage of chro-
nic kidney disease, which is a consequence of the ongoing, asymptomatic 
immunological process. The aim of the study was to assess the correlations 
between the main IgA nephropathy prognostic factors with the morphological 
changes expressed by the Haas and the Oxford classification in retrospective 
analysis. 47 patients (12 women, 35 men) with IgA nephropathy diagnosed on 
the basis of histopathological results, with a mean age of 42 years (min 22, max 
74 years) were included. All of them were treated in the Department of Internal 
Medicine, Nephrology and Dialysis, Military Institute of Medicine from 09.2012 
to 09.201. In the study population, the incidence of hypertension, the severity 
of chronic kidney disease (creatinine concentration, GFR), the quantity of da-
ily proteinuria and serum albumin concentration in association with the histo-
pathological changes were evaluated. There were no significant differences 
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between the severity of chronic kidney disease and the severity of changes according to the Haas classification (chi2= 
4.2, p=0.12). In the group of patients with GFR >60 ml/min/1.73 m², diffuse changes in class IV and V predominated (18 
patients – 75%), whereas focal lesions were present in only 6 patients – 25%. In the group with GFR 30-60 ml/min/1.73 
m² no significant differences were found (55.5% class IV and V vs 44.5% class II-III). Only in patients with chronic kidney 
disease stage 4 and 5 (GFR <30 ml/min/1.73 m²) advanced changes were observed in all patients (IV-V class). The mean 
percentage of hardened glomeruli was 21% (IQR 10-40%, min-max: 0-100%). It significantly correlated with creatinine 
concentration (R=0.56, p=0.000036), whereas there was not any association between the percentage of hardened glome-
ruli and  the amount of daily proteinuria and serum albumin concentration. The type of lesions described in the kidney 
biopsy according to the Haas and Oxford classification did not discriminate the clinical course of IgA nephropathy. 
The percentage of hardened glomeruli over 18.2% turned out to be a strong predictor of chronic kidney disease with 
GFR <60 ml/min/1.73 m². High frequency of morphologically advanced changes in patients with GFR >60 ml/kg/1.73 m² 
may indicate that patients with suspected glomerulonephritis should be referred for the nephrological diagnostics 
earlier.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 104-109)

Wstęp
Nefropatia IgA jest najczęściej wy-

stępującą glomerulopatią w populacjach, 
w których powszechnie wykonywane są 
biopsje nerki. Najwyższa zachorowalność 
dotyczy krajów Azji Wschodniej, najniższa 
krajów Afryki. W Europie częstość wystę-
powania nefropatii IgA waha się pomiędzy 
4 a 25% wszystkich kłębuszkowych zapa-
leń nerek. W Polsce nefropatia IgA stanowi 
10-25% przypadków wszystkich dorosłych 
chorych z kłębuszkowymi zapaleniami ne-
rek. Mężczyźni chorują 2-6 krotnie częściej 
niż kobiety [1].

Patogeneza nefropatii IgA nie jest 
w pełni wyjaśniona. Dużą rolę odgrywają 
czynniki genetyczne, prowadzące do upo-
śledzonej galaktozylacji regionu zawiaso-
wego IgA1, co zmniejsza ujemny ładunek 
cząsteczki. Do rozwoju choroby niezbędny 
jest jednak dodatkowy czynnik wyzwalają-
cy produkcję autoprzeciwciał w klasach IgG 
oraz IgA skierowanych przeciwko niedoga-
laktyzolowanej IgA1 (Gd-IgA1). Powstają-
ce kompleksy immunologiczne odkładają 
się w mezangium, stymulują uwalnianie 
cytokin, czynników wzrostu prowadząc do 
proliferacji komórek mezangium, przyrostu 
macierzy pozakomórkowej, a następnie 
rozwoju zmian degeneracyjnych w obrębie 
kłębuszków oraz tkanki śródmiąższowej, 
a w konsekwencji do stopniowego pogar-
szania się czynności nerek [2]. 

Objawy kliniczne nefropatii IgA mają bar-
dzo szeroki zakres, od epizodów samoogra-
niczającego się, makroskopowego krwio-
moczu, który może pojawiać się w okresach 
infekcji dróg oddechowych czy przewodu 
pokarmowego, poprzez przewlekle utrzy-
mujący się bezobjawowy krwinkomocz, 
z białkomoczem o różnym stopniu nasilenia 
oraz często trudną do przewidzenia dynami-
ką utraty filtracji kłębuszkowej.

Podstawą rozpoznania nefropatii IgA 
jest ocena morfologiczna bioptatu nerki, 
w którym stwierdza się mezangialno-roz-
plemowe kłębuszkowe zapalenie nerek 
z rozsianymi złogami immunoglobuliny 
A w mezangium. Stopień zaawansowania 
zmian opisuje się przy wykorzystaniu kla-
syfikacji wg Haasa (Tab. I) oraz klasyfikacji 
oxfordzkiej (Tab. II).

Aktualne zalecenia postępowania 
w nefropatii IgA wg KDIGO z 2012 r. opie-
rają decyzje lecznicze jedynie na danych 
klinicznych (białkomocz dobowy, wielkość 
filtracji kłębuszkowej oraz dynamika jej 

utraty) [5]. Okazuje się, iż uwzględnienie 
zmian wg klasyfikacji Haasa i Oxfordzkiej 
nie przekłada się na poprawę rokowania 
w nefropatii IgA [6].

Podstawą leczenia jest szeroko poję-
te postępowanie nefroprotekcyjne: stoso-
wanie inhibitora enzymu konwerującego 
angiotensynę (ACE i) i/lub antagonisty 
receptora typu I dla angiotensyny II, opty-
malizacja leczenia nadciśnienia tętnicze-
go z uzyskaniem docelowych wartości, 
wyrównywanie zaburzeń gospodarki lipi-
dowej, eliminacja czynników ryzyka jak 
otyłość, nikotynizm. W grupie umiarkowa-
nego ryzyka, przy nieskutecznym leczeniu 
nefroprotekcyjnym zaleca się sześciomie-
sięczny kurs leczenia glikokortykostero-
idami. Obecnie nie zleca się stosowania 
leczenia immunosupresyjnego jeżeli eGFR 
jest mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2. Poza 
przypadkami nefropatii IgA z gwałtownie 
postępującym kłębuszkowym zapaleniem 
z obecnością półksiężyców nie wskazane 
jest intensyfikowanie leczenia immunosu-
presyjnego.  W codziennej praktyce klinicz-
nej odczuwalny jest deficyt skutecznych 

metod leczenia chorych niereagujących na 
standardowe postępowanie oraz będących 
w bardziej zaawansowanych stadiach cho-
roby, kiedy dominują nieodwracalne uszko-
dzenia [5].

Celem pracy była ocena korelacji pod-
stawowych czynników prognostycznych 
w nefropatii IgA z zaawansowaniem zmian 
morfologicznych w bioptacie nerki na pod-
stawie klasyfikacji wg Haasa i klasyfikacji 
oxfordzkiej. Analiza zmian morfologicznych 
i klinicznych w badanej populacji.

Materiał i Metodyka
Badanie polegało na analizie retro-

spektywnej danych klinicznych oraz wyni-
ków badań histopatologicznych bioptatów 
nerek u 47 chorych hospitalizowanych 
w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefro-
logii i Dializoterapii Wojskowego Instytu-
tu Medycznego w Warszawie w okresie 
09.2012-09.2015, u których rozpoznano 
nefropatię IgA.

Ocenę morfologiczną bioptatów prze-
prowadzano w Pracowni Histopatologii Kli-
niki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii 

Tabela I
Klasyfikacja zmian morfologicznych w bioptacie nerki wg Haasa [3].
Classification of morphological changes in the kidney biopsy according to Haas [3].

Klasa opis zmian morfologicznych
I. ogniskowa proliferacja mezangium, zmiany minimalne, bez szkliwienia kłębuszków

II. ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków, bez cech aktywnej proliferacji mezangium, 
bez zwiększenia komórkowości kapilar

III. ogniskowy rozplem w kłębuszkach

IV. rozlany rozplem w kłębuszkach

V. zaawansowane zmiany przewlekłe, twardnienie >40% kłębuszków i/lub włóknienie, 
zanik cewek >40% powierzchni kory

Tabela II
opis zmian morfologicznych w bioptacie nerki wg klasyfikacji oxfordzkiej MEST [4].
Description of morphological changes in the kidney biopsy according to the Oxford classification [4].

M rozplem mezangium

M0  zwiększenie komórkowości mezangium 
<50% kłębuszków

M1 zwiększenie komórkowości mezangium 
>50% kłębuszków

E zwiększenie komórkowości kapilar 
kłębuszkowych

E0  brak
E1 obecne przynajmniej w niektórych kapilarach

S Segmentalne twardnienie 
w kłębuszkach

S0  brak
S1 cechy twardnienia przynajmniej w 1 kłębuszku

T włóknienie zrębu, zanik cewek
T0  <25% powierzchni objętej ocenie

T1 25-50% powierzchni objętej ocenie
T2 >50% powierzchni objętej ocenie
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Nadciśnienie tętnicze rozpoznano i le-
czono u 43 osób co stanowiło 91,5% po-
pulacji badanej. Przeciętny białkomocz 
wynosił 1,7 g/dobę (IQR 1,0-3,0, min- max: 
0,01-8,8). Białkomocz dobowy poniżej 
1,0 g stwierdzano u 11 osób (23,4%), wy-
dalanie białka 1,0-3,5 g/dobę u 28 chorych 
(59,6%) oraz białkomocz nerczycowy – 
powyżej 3,5 g/dobę u 8 chorych (17%). 
Przeciętne stężenia albuminy w surowicy 
wyniosła 4,0 g/dl (IQR: 3,7-4,3; min 2,0-
4,9). Stężenia albuminy w surowicy wyka-
zywało istotną statystycznie, ujemną kore-
lację z wielkością białkomoczu dobowego 
(r=-0,44; p=0,003).

Ocenę wg klasyfikacji Haasa otrzy-
maliśmy dla 42 osób (w 5 przypadkach 
bioptaty miały niską wartość diagnostycz-
ną, gdyż zawierały <9 kłębuszków, jednak 
u 3 chorych stwierdzono znaczny >50% 
odsetek kłębuszków zeszkliwiałych). Opis 
zmian wg klasyfikacji oxfordzkiej uzyskali-
śmy dla 24 przypadków, były to wszystkie 
diagnostyczne biopsje nerki wykonane po 
01.2013 r.

Wg klasyfikacji Haasa stwierdzono 
zdecydowaną przewagę zmian zaawan-
sowanych w klasie IV (21 chorych; 50%) 
oraz w klasie V (8 chorych; 19%). Zmiany 
o charakterze ogniskowym I-III klasa opisa-
no jedynie u 13 chorych co stanowiło 30% 
ocenianej populacji (Tab. III).

Rozkład zmian wg klasyfikacji oxfordz-
kiej w ocenionej grupie 24 chorych przed-
stawiał się następująco: rozplem komórek 
mezangium (M:1) u 12 chorych, rozplem 
komórek śródbłonka (E:1) u 12 chorych, 
ogniskowe szkliwienie (S:1) u 20 chorych, 
włóknienie śródmiąższowe/zanik cewek 
(T:1) u 5 chorych. Uwagę zwraca duża 
częstość występowania zmian dokona-
nych (S:1). W badaniu przeprowadzono 
ocenę porównawczą zaawansowania 
zmian wg obu klasyfikacji w populacji 24 
chorych. Obecność cechy M:1 oraz T:1 
istotnie częściej występowała w przy-
padku zmian rozlanych (tj. IV-V klasy wg 
Haasa) niż ogniskowych (klasy II-III) (od-
powiednio: p=0,001 i p=0,023). Natomiast 
w obrębie cech E:1, S:1 nie stwierdzono 
istotnych różnic między grupami. Cały 
zestaw cech MEST nie dyskryminował 
stopnia zaawansowania w klasyfikacji wg 
Haasa (Tab. IV).

W badanej populacji przeprowadzono 
ocenę zależności objawów klinicznych ze 
stopniem zaawansowania zmian morfolo-
gicznych wg klasyfikacji Haasa.

Nie wykazano istotnych różnic między 
stopniem zaawansowania przewlekłej cho-
roby nerek a nasileniem zmian wg klasy-
fikacji Haasa (chi2=4,2; p=0,12) (Tab. V).

W grupie chorych z GFR >60ml/
min/1.73 m² dominowały rozlane zmiany 
w klasie IV i V (18 osób – 75%), natomiast 
zmiany ogniskowe obecne były jedynie u 6 
chorych – 25%. W grupie z GFR 30-60 ml/
min/1.73 m² nie wykazano istotnych różnic 
(55,5% klasa IV i V vs 44,5% klasa II-III). 
Jedynie w przypadku przewlekłej cho-
roby nerek w okresie 4 i 5 (GFR <30 ml/
min/1.73 m²) u wszystkich chorych stwier-
dzono zmiany zaawansowane (IV-V kla-
sa) (Ryc. 1). Brak istotności statystycznej 

Tabela III
Zakres zmian morfologicznych wg klasyfikacji Haasa. 
The range of morphological changes according to the Haas classification.

Klasa Liczba chorych odsetek populacji badanej
II 1 2,38%

III 12 28,57%

IV 21 50%

V 8 19,05%

Tabela IV
Rozkład zmian morfologicznych wg klasyfikacji Haasa i oxfordzkiej MEST w badanej populacji. 
Distribution of morphological changes according to the Haas and Oxford MEST classification in the studied population.

Klasyfikacja oxfordzka 
MEST

Zmiany ogniskowe klasa II-III 
wg Haasa (n=10)

Zmiany rozlane                     
klasa IV-V wg Haasa (n=14) P

M: 1 1/10 11/14 p=0,001

E: 1 7/10 5/14 p=0,11

S: 1 8/10 12/14 p=0,56

T: 1 0/10 5/11 p=0,023

Tabela V
Wielkości filtracji kłębuszkowej a nasilenie zmian morfologicznych wg klasyfikacji Haasa. 
Glomerular filtration rate and the intensity of morphological changes according to the Haas classification.

Uproszczona klasyfikacja 
patomorfologiczna GFR >60 GFR 30-60 GFR <30

Zmiany ogniskowe
(II-III klasa wg Haasa) 6/14 (42,86%) 8/14 (57,14%) 0

Zmiany rozlane
(IV-V klasa wg Haasa) 18/33 (54,55%) 10/33 (33,30%) 5/33 (15,15%)

Tabela VI
Wielkość białkomoczu dobowego w zależności od nasilenia zmian morfologicznych wg klasyfikacji Haasa 
(dla tabeli 3x2: chi2=4,8; p=0,09).
Daily proteinuria depending on the severity of morphological changes according to the Haas classification (table 3x2: 
chi2=4,8; p=0,09).

Uproszczona klasyfikacja 
patomorfologiczna

Białkomocz 
poniżej 1 g/dobę

Białkomocz
1,0-3,5 g/dobę

Białkomocz 
powyżej 3,5 g/dobę

Zmiany ogniskowe
(II-III klasa wg Haasa) 5/14 (36%) 9/14 (63%) 0

Zmiany rozlane
(IV-V klasa wg Haasa) 6/33 (18%) 19/33 (58%) 8/33 (24%)

i Chorób Wewnętrznych Instytutu Trans-
plantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego 
Warszawskiego Instytutu Medycznego.

W badanej populacji oceniano czę-
stość występowania nadciśnienia tętni-
czego, stopień zaawansowania przewle-
kłej choroby nerek w chwili rozpoznania 
nefropatii IgA (stężenie kreatyniny, GFR), 
wielkość białkomoczu dobowego, stężenie 
albuminy w surowicy. Na podstawie wyniku 
biopsji analizowano stopień zaawansowa-
nia zmian w klasyfikacji wg Haasa, klasyfi-
kacji oxfordzkiej oraz odsetek kłębuszków 
stwardniałych w całości.

Statystyki opisowe charakteryzujące 
badaną populację zostały przedstawione 
w postaci median i rozstępów międzykwar-
tylowych (IQR). Porównania grup dokonano 
przy wykorzystaniu odpowiednio: testu nie-
parametrycznego Manna-Whitney’a (dla 
zmiennych ilościowych) oraz testu Chi-
-kwadrat (dla zmiennych ilościowych). 
Korelacje między zmiennymi ilościowymi 
przedstawiono w postaci współczynnika 
korelacji Spearmana. Wykreślono krzywą 

ROC dla odsetka stwardniałych kłębusz-
ków jako stymulanty wystąpienia upośle-
dzonej filtracji kłębuszkowej (GFR<60 ml/
min/1,73 m2), wyznaczając punkt odcięcia 
metodą Youdena. Dla zastosowanych me-
tod statystycznych przyjęto poziom istotno-
ści p<0,05. Opracowanie statystyczne da-
nych zostało przeprowadzone w programie 
Statistica v.13.1. 

Wyniki
Do badania włączono 47chorych 

z potwierdzonym rozpoznaniem nefropa-
tii IgA: 12 kobiet (25,5%) i 35 mężczyzn 
(74,5%) w przeciętnym wieku 39 lat (IQR 
29-51, min-max. 22-74 lata). W chwi-
li rozpoznania nefropatii IgA u 24 cho-
rych (51,1%) stwierdzono stadium 1 i 2 
przewlekłej choroby nerek, u 18 chorych 
(38,3%) stadium 3 oraz stadium 4 i 5 u 5 
chorych (10,6%). Ostatecznie u połowy 
chorych (23 osoby – 49%) występowało 
zaawansowane stadium przewlekłej cho-
roby nerek z istotną redukcją filtracji kłę-
buszkowej <60 ml/min/1.73 m².
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różnic wynika najpewniej z małej liczeb-
ności badanej populacji. Oceniono wpływ 
zaawansowania zmian histologicznych 
(odpowiednio w klasach II-III oraz IV-V wg 
Haasa) na wielkość białkomoczu. Białko-
mocz przekraczający 1g/dobę częściej 
występował u osób z rozlanymi zmiana-
mi w biopsji niż ogniskowymi (81,72% vs 
64,29%), aczkolwiek różnice te nie były 
istotne statystycznie (p=0,18). Dokonano 
także porównania wyżej wymienionych 
klas zaawansowania patomorfologiczne-
go pod względem nasilenia białkomoczu, 
z uwzględnieniem dodatkowego wyodręb-
nienia pacjentów z zespołem nerczycowym 
(Tab. VI). Częstość występowania zespołu 
nerczycowego w stosunku do białkomoczu 
subnerczycowego (1-3,5 g/dobę) była wyż-
sza w przypadku zmian rozlanych w biopsji 
nerki (klasa IV-V wg Haasa) – na granicy 
istotności statystycznej (p=0,07) (Ryc.2).

Wyniki biopsji nerek w badanej popu-
lacji analizowano również pod kątem od-
setka kłębuszków stwardniałych w całości, 
które przeciętnie wynosiło 21% (IQR 10-
40%, min-max: 0-100%).

Wykazano, iż odsetek kłębuszków 
stwardniałych w całości silnie korelo-

wał ze stężeniem kreatyniny (R=0,56, 
p=0,000036) (Ryc. 3), nie wykazano na-
tomiast korelacji z wielkością białkomoczu 
dobowego oraz stężeniem albuminy w su-
rowicy.

Wykreślono krzywą ROC dla predykcji 
upośledzenia filtracji kłębuszkowej (GFR 
<60 ml/min/1,73 m2) na podstawie odsetka 
stwardniałych kłębuszków. Na podstawie jej 
analizy można wysnuć wniosek, że wielkość 
ta jest istotnym predyktorem (pole pod krzy-
wą ROC: AUC 0,739; p=0,0005), dobrze od-
zwierciedlającym ryzyko PCHN w stadium 
co najmniej 3. Wyznaczony punkt odcięcia 
(metodą Youdena) dla krzywej ROC odpo-
wiadający 18,2% stwardniałych kłębuszków 
charakteryzował się czułością 84% i specy-
ficznością 64,3% (Ryc. 4).

Dyskusja
Przebieg nefropatii IgA najczęściej jest 

podstępny, nierzadko pierwszym objawem 
jest przewlekła choroba nerek w zaawan-
sowanym stadium, której towarzyszy trud-
ne do opanowania nadciśnienie tętnicze, 
będące konsekwencją długo toczącego się, 
nierozpoznanego wcześniej procesu immu-
nologicznego. Zdecydowanie rzadziej cho-

roba objawia się gwałtownie postępującą 
niewydolnością nerek wynikającą z duże-
go nasilenia zmian zapalnych z rozplemem 
zewnątrzwłośniczkowym i obecnością pół-
księżyców (ok. 5% przypadków) lub zespo-
łem nerczycowym (ok. 6% przypadków) 
[1,6]. Szacuje się, iż schyłkowa niewydol-
ność nerek rozwija się u 15-20% chorych 
po 10 latach i u 30-40% po 20 latach od 
rozpoznania, co daje zauważalną grupę 
w młodszej populacji pacjentów leczo-
nych nerkozastępczo [6]. Wśród czynni-
ków ryzyka progresji choroby wymienia się 
przede wszystkim stopień upośledzenia 
funkcji nerek w chwili rozpoznania (GFR 
<60 ml/min/1.73 m²), obecność nadci-
śnienia tętniczego, wielkość białkomoczu 
dobowego powyżej 1,0 g czy stale wystę-
pujący krwinkomocz bez epizodów makro-
skopowego krwiomoczu [7-9]. Inne czynni-
ki niekorzystne rokowniczo to: starszy wiek 
w chwili rozpoznania, palenie papierosów, 
obecność zaburzeń metabolicznych takich 
jak otyłość czy hiperlipidemia. Wykazywa-
no również korelację stężenia niedogalak-
tyzolowanej IgA1 w surowicy (Gd-IgA1), 
obecności krążących autoprzeciwciał anty 
Gd-IgA1 oraz odchyleń w stężeniach skła-
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dowych dopełniacza (obniżenie C3, przy 
wysokim C4) z progresją przewlekłej cho-
roby nerek [10,11]. Znaczenie rokownicze 
niewątpliwie ma również stopień zaawan-
sowania zmian morfologicznych w biopta-
cie nerki opisywanych wg klasyfikcji Haasa 
(Tab. I) oraz klasyfikacji oxfordzkiej (Tab. 
II), w szczególności rozległość stwardnie-
nia kłębuszków i zaniku cewek, stopień 
włóknienia tkanki śródmiąższowej, inten-
sywność złogów IgA czy obecność półksię-
życów [6-8,12].

Celem naszego badania była ocena 
zależności objawów klinicznych nefropatii 
IgA z zaawansowaniem zmian opisywa-
nych w bioptacie nerki na podstawie klasy-
fikacji wg Haasa i klasyfikacji oxfordzkiej. 
W badanej populacji nasilenie zmian mor-
fologicznych w bioptacie nerki nie przekła-
dało się na wielkość filtracji kłębuszkowej, 
białkomoczu dobowego oraz stężenie al-
buminy w surowicy. Wykazano zdecydo-
waną przewagę zmian zaawansowanych 
w klasie IV i V wg Haasa we wszystkich 
przedziałach wielkości GFR. Szczegól-
nie u chorych z GFR >60 ml/min/1.73 m², 
aż u 75% (18 z 24 chorych) wykazywano 
zmiany rozsiane (IV, V klasa), podczas 
gdy zmiany ogniskowe w klasie II i III 
opisywano jedynie u 6 osób co stanowi-
ło 25% tej populacji. W przedziale GFR 
30-60 ml/min/1.73 m² również przeważały 
zmiany zaawansowane, ale różnica była 
niewielka (55,5% vs 44,5%). Nie dziwiła 
natomiast obserwacja, gdzie u wszystkich 
chorych z GFR <30 ml/min/1.73 m² biopta-
ty nerki klasyfikowano w klasie IV i V (Tab. 
V). Wielkość GFR w chwili rozpoznania 
nefropatii IgA jest udowodnionym czynni-
kiem rokowniczym, stopień zaawansowa-
nia zmian morfologicznych, szczególnie 
w grupie GFR >60 ml/min/1.73 m² może 
dyskryminować odpowiedź na leczenie 
i tempo postępu przewlekłej choroby ne-
rek w dalszej obserwacji. 

Wielkość białkomoczu dobowego jest 
kolejnym czynnikiem pogarszającym ro-
kowanie. W badanej populacji zauważalna 
była tendencja do występowania bardziej 
zaawansowanych zmian morfologicznych 
(klasa IV i V wg Haasa) przy dobowej utra-
cie białka powyżej 1,0 g, ze szczególną za-
leżnością widoczną w grupie z zespołem 
nerczycowym (Tab. VI). Wyniki nie były jed-
nak istotne statystycznie, co może wynikać 
z małej liczebności grupy badanej. Podob-
ne wyniki uzyskano w badaniu Jiang i wsp, 
gdzie w populacji 45 chorych z nefropatią 
IgA nie stwierdzono różnic w wielkości biał-
komoczu dobowego, albuminurii, stężenia 
kreatyniny oraz ciężkości nadciśnienia 
tętniczego pomiędzy grupami o różnym 
nasileniu zmian morfologicznych (25 osób 
w klasie I-III oraz 20 osób w klasie IV-V wg 
Haasa) [13].

Obecność nieodwracalnych zmian mor-
fologicznych tj: twardnienie kłębuszków, 
zanik cewek, stopień włóknienia tkanki 
śródmiąższowej (V klasa wg Haasa, cecha 
S1 i T1 klasyfikacji oxfordzkiej) mają silny 
związek z rozwojem schyłkowej niewydol-
ności nerek [8,14]. W badaniu oceniliśmy 
24 chorych wg klasyfikacji oxfordzkiej, 
u większości obecna była cecha S1 – 20 

chorych, natomiast jej brak (S0) stwierdzo-
no u jedynie 4 badanych. Różnice w czę-
stości występowania twardnienia kłębusz-
ków (S1) w grupie II/III klasy wg Haasa (S1 
obecna u 8/10 badanych) i w grupie IV/V 
wg Haasa (S1 obecna u 12/14 badanych) 
nie były istotne statystycznie. Większość 
chorych wykazywała obecność twardnie-
nia kłębuszków, zarówno przy GFR >60 ml/
min/1.73 m² (S1 u 7/11 chorych), GFR 30-
60 ml/min/1.73 m² (S1 u 11/12 chorych) jak 
i przy GFR <30 ml/min/1.73 m² (S1 u 1/1 
chorego). W badanej populacji obecność 
cechy T1/T2 stwierdzono u 5/24 chorych. 
Częścią naszego badania była ocena od-
setka kłębuszków nerkowych stwardnia-
łych w całości, który wyniósł przeciętnie 
21% (IQR 10-40%, min 0-100%). Wykaza-
no silną zależność odsetka stwardniałych 
kłębuszków powyżej 18,2% z redukcją 
GFR poniżej 60 ml/min/1.73 m² (czułość 
84%, specyficzność 65,3%). W badaniach 
klinicznych również wykazywano silny 
związek obecności cech S1, T1, T2 z ryzy-
kiem rozwoju schyłkowej niewydolności ne-
rek, podczas gdy dla cech M1, E1 nie wy-
kazywano takiej zależności [14]. W innych 
badaniach także potwierdzano wartość 
predykcyjną MEST, ale nie miała ona jed-
nak przewagi nad stopniem redukcji GFR 
w przewidywaniu ryzyka rozwoju schyłko-
wej niewydolności nerek [15].

Wynik punktacji wg MEST może rów-
nież determinować prawdopodobieństwo 
odpowiedzi na leczenie. W badaniu Yang 
i wsp. pacjenci z cechami M1, S1 i T1/2 
wykazywali gorszą odpowiedź na leczenie 
glikokortykosteroidami niż chorzy z cecha-
mi M0, S0 i T0, natomiast przy klasyfikacji 
do E1 odpowiedź na leczenie była lepsza 
niż w grupie T1/2 [16].

Kolejnym niekorzystnym czynnikiem 
rokowniczym w nefropatii IgA jest obec-
ność półksiężyców w powyżej 25% kłę-
buszków nerkowych, ryzyko rozwoju schył-
kowej niewydolności nerek w tej populacji 
chorych jest większa niezależnie od wdro-
żonego leczenia [17].

Kluczowa w przewidywaniu rokowania 
chorego i planowaniu leczenia nadal pozo-
staje kompleksowa ocena objawów klinicz-
nych i biochemicznych, jednak uwzględ-
nienie stopnia zaawansowania zmian 
morfologicznych wg klasyfikacji MEST 
poprawia skuteczność w przewidywaniu 
progresji przewlekłej choroby nerek i może 
być wskazówką w podejmowaniu decyzji 
terapeutycznych, co jednak wymaga dal-
szych badań [18-20].

Badana populacja charakteryzowa-
ła się dużym odsetkiem chorych z istot-
ną redukcją filtracji kłębuszkowej poniżej 
<60 ml/min/1.73 m² (49%), częste były 
też zaawansowane, nieaktywne zmiany 
w ocenie morfologicznej bioptatu nerki wg 
klasyfikacji MEST (13/24 ocenianych cho-
rych – 54%) oraz znaczny odsetek całko-
wicie stwardniałych kłębuszków nerkowych 
wynoszący 21%. Oznacza to, iż chorzy 
z podejrzeniem kłębuszkowego zapalenia 
nerek są zbyt późno kierowani do diagno-
styki nefrologicznej. W przypadku nefropa-
tii IgA wczesne rozpoznanie, szczególnie 
na etapie braku zmian nieodwracalnych, 

rozpoczęcie leczenia nefroprotekcyjnego 
i ścisła obserwacja być może pozwoliłyby 
na poprawę rokowania.

Wnioski
Typ zmian opisywanych w bioptacie 

nerki wg klasyfikacji Haasa i oxfordzkiej 
w przedstawionym badaniu nie przekła-
dał się na obraz kliniczny nefropatii IgA. 
Jedynie zaawansowane stadia przewle-
kłej choroby nerek 4 i 5 z GFR <30 ml/
min/1.73 m² charakteryzowały się zdecy-
dowaną dominacją zmian rozsianych i nie-
odwracalnych. Odsetek stwardniałych kłę-
buszków powyżej 18,2% okazał się silnym 
predyktorem przewlekłej choroby nerek 
z GFR <60 ml/min/1.73 m². Duża częstość 
zmian zaawansowanych morfologicznie 
u chorych z GFR >60 ml/kg/1,73 m² może 
wskazywać, iż chorzy z podejrzeniem kłę-
buszkowego zapalenia nerek powinni być 
wcześniej kwalifikowani do diagnostyki ne-
frologicznej.

Piśmiennictwo
1. Myśliwiec M: Nefrologia. Wielka Interna. Medical 

Tribune. Warszawa 2017.
2. Lafayette R, Kelepouris E: Immunoglobulin 

A nephropathy: advances in understanding of pa-
thogenesis and treatment. Am J Nephrol. 2018; 
47(Suppl. 1): 43-52.

3. Haas M, Rahman H, Cohn R, Fathallah-Shaykh 
S, Ansari A, Bartosh S: IgA nephropathy in chil-
dren and adults: comparison of histologic features 
and clinical outcomes. Nephrol Dial Transplant. 
2008; 23: 2537-2545.

4. Roberts I, Cook T, Troyanov S, Alpers C, Amore 
A. et al: The Oxford classification of IgA nephropa-
thy: pathology definitions, correlations, and repro-
ducibility. Kidney Int. 2009; 76: 546-556.

5. KDIGo clinical practice guideline for glomerulone-
phritis. Kidney Int. 2012; 2: 209-217.

6. Durlik M, Perkowska-Ptasińska A: Nefropatia 
IgA. Nefrol Dial Pol. 2016; 20: 54-61.

7. Manno C, Strippoli GF, D’Altri C, Torres D, Ros-
sini M, Schena FP: A novel simpler histological 
classification for renal survival in IgA nephropathy: 
a retrospective study. Am J Kidney Dis. 2007; 49: 
763-775.

8. Lv J, Zhang H, Zhou Y, Li G, Zou W, Wang H: 
Natural history of immunoglobulin A nephropathy 
and predictive factors of prognosis: a long-term fol-
low up of 204 cases in China. Nephrology (Carlton) 
2008; 13: 242-246.

9. Le W, Liang S, Hu Y, Deng K, Bao H. et al: 
Long-term renal survival and related risk fac-
tors in patients with IgA nephropathy: results 
from a cohort of 1155 cases in a Chinese adult 
population. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 
1479-1485.

10. Placzek WJ, Yanagawa H, Makita Y, Renfrow 
MB, Julian BA. et al: Serum galactose-deficient-
-IgA1 and IgG autoantibodies correlate in patients 
with IgA nephropathy. PLoS ONE 13(1): e0190967. 
January 2018.

11. Pan M, Zhang J, Li Z, Jin L, Zheng Y. et al: Incre-
ased C4 and decreased C3 levels are associated 
with a poor prognosis in patients with immunoglo-
bulin A nephropathy: a retrospective study. BMC 
Nephrology 2017; 18: 231.

12. Haas M, Verhave J, Liu Z, Alpers C, Barratt J. 
et al: A multicenter study of the predictive value of 
crescents in IgA nephropathy. J Am Soc Nephrol. 
2017; 28: 691-701.

13. Jiang L, Zhang J, LvJ , Liu G, Zou W. et al: Ma-
lignant hypertension in IgA nephropathy was not 

M. Mosakowska i wsp.



Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2018 • 22 • Numer 3 109

associated with background pathological phenoty-
pes of glomerular lesions. Nephrol Dial Transplant. 
2008; 23: 3921-3927.

14. Shi S, Wang S, Jiang L, LV J, Liu L. et al: Pa-
thologic predictors of renal outcome and therapeu-
tic efficacy in IgA nephropathy: Validation of the 
Oxford classification. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 
6: 2175-2184.

15. Alamartine E, Sauron C, Laurent B, Sury 
A, Seffert A, Mariat C: The use of the Oxford 
classification of IgA nephropathy to predict renal 

survival. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6: 2384-
2388.

16. Yang P, Chen X, Zeng L, Hao H, Xu G: The re-
sponse of the Oxford classification to steroid in IgA 
nephropathy: a systematic review and meta-analy-
sis. Oncotarget. 2017; 8: 59748-59756.

17. Soares MF, Roberts IS: IgA nephropathy: an 
update. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2017; 26: 
165-171.

18. Rodrigues J, Haas M, Reich H: IgA nephropathy. 
Clin J Am Soc Nephrol. 2017; 12: 677-686,.

19. Chen D, Liu J, Duan S, Chen P, Tang L. et al: 
Clinicopathological features to predict progression 
of IgA nephropathy with mild proteinuria. Kidney 
Blood Press Res. 2018; 43: 318-328.

20. Coppo R, Troyanov S, Bellur S, Cattran D, Cook 
HT. et al: VALIGA study of the ERA-EDTA Immu-
nonephrology Working Group: Validation of the 
Oxford classification of IgA nephropathy in cohorts 
with different presentations and treatments. Kidney 
Int. 2014; 86: 828-836.


