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1 Seznam zkratek 

ANCA – ANCA asociovaná vaskulitida 

ANOVAf – analýza rozptylu 

anti-Gd-IgA1 – protilátky proti galaktóza deficientnímu IgA1 

APRIL – ligand indukující proliferaci 

BAFF – aktivační faktor B buněk 

CKD – chronic kidney disease – chronické onemocnění ledvin 

CNV – počet variant kopií 

CrCl – kreatininová clearance 

EGF - epidermální růstový faktor 

ELISA - enzyme-linked immuno sorbent assay 

eGFR – glomerulární filtrace 

GaINAc – N-acetyl galaktosamin 

Gd-IgA1 – galaktóza deficientní IgA1 

GN - glomerulonefritida 

HT – hypertenze 

IEF – izoelektrická fokusace 

IgA – imunoglobulin A 

IgAN – IgA nefropatie 
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IgG – imunoglobulin G 

IgG antiGd-IgA1 - IgG autoprotilátky proti Gd-IgA1 

IgM – imunoglobulin M 

IL-6 - interleukin 6 

LDA – lineární diskriminační analýza 

MCD – minimal changes disease 

MCP-1 - monocyt chemotactic protein -1 

MALDI-TOF / TOF MS - Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-

Flight Mass Spectrometry 

MEST - Oxfordská klasifikace 

MDRD - Modification of Diet in Chronic Renal Disease 

mRNA – mediátorová ribonukleová kyselina 

NGAL - neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipokalin 

Nf-kB – nukleární faktor kappa B 

PPAR-Y – antagonista receptoru Y 

PU – proteinurie 

ROC křivka – Receiver Operating Characteristic křivka 

sTfR - močový solubilní transferin 

TLR – toll-like receptory 

TGF β – transforming growth factor β 
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TNF alfa - faktor nádorové nekrózy alfa, kachektin 
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2 Abstrakt 

IgA nefropatie (IgAN) je celosvětově nejčastější primární glomerulonefritida s velmi závažnou 

prognózou, způsobuje selhání ledvin až u 50 % nemocných v průběhu 30 let. Pro stanovení 

diagnózy IgAN je nezbytné provedení renální biopsie, která je jako invazivní vyšetření spojena 

s řadou rizik pro pacienta (nejčastější je krvácení a jiné). Cílem naší práce bylo stanovit 

markery, které usnadní diagnózu a mohou pomoci při stanovení aktivity choroby, s odhadem 

prognózy a následným optimálním nasazením účinné terapie. 

V pilotním projektu jsme u 19 pacientů s různými typy glomerulonefritid (IgAN, diabetická 

nefropatie, membranózní glomerulonefritida, lupusová nefritida, ANCA asociovaná 

vaskulitida) a 19 zdravých kontrol prokázali panel 7 biomarkerů (8-hydroxyguanosin, 

dodekanal, leukotrien C4, alfa1-antitrypsin, heparan sulfát, IgA-uromodulin, Gd-IgA1), které 

byly schopny zcela odlišit pacienty s IgAN od nemocných s jiným typem glomerulonefritid či 

zdravých kontrol. 

V souboru 93 českých pacientů s IgAN jsme potvrdili vliv klinických faktorů (PU, HT, eGFR) 

na progresi funkce ledvin. Pomocí LDA a logistického regresního modelu jsme zjistili korelaci 

Gd-IgA1 naměřeného v séru nativně bez předléčení neuraminidázou s renální funkcí a u 

pacientů se stabilní renální funkcí jsme potvrdili nízké sérové hladiny protilátek specifických 

proti Gd-IgA1 (anti-Gd-IgA1). Tyto výsledky doposud v literatuře nebyly popsány. 

Pomocí logistické regrese a jednoho klinického faktoru (eGFR) a jednoho sérového markeru 

(anti-Gd-IgA1) jsme vytvořili model odhadu prognózy pacientů s IgAN již v době diagnózy. 

Intrarenální barvení TLR usnadnilo diagnózu IgAN, zcela odlišilo pacienty s IgAN od zdravých 

kontrol i s ANCA vaskulitidou a umožnilo stratifikovat pacienty s IgAN dle úrovně renální 

funkce a proteinurie. 
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V naší studii jsme potvrdili markery, které mohou pomoci při diagnóze onemocnění, ale 

zejména při stanovení aktivity choroby s odhadem prognózy i následným optimálním 

zahájením účinné terapie s možností oddálení progrese renální funkce k renálnímu selhání a 

snížením socio-ekonomických nákladů spojených s metodami náhradní funkce ledvin, 

v neposlední řadě i zlepšením kvality života pacientů. 

 

3 Abstract 

IgA nephropathy (IgAN) is the most common primary glomerulonephritis worldwide with a 

very severe prognosis, causing kidney failure in up to 50 % of patients in a period of 30 years. 

For the diagnosis of IgAN it is necessary to perform a renal biopsy, this is an invasive 

examination that carries number of risks for the patients (the most common is bleeding and 

others). The aim of our work was to identify markers that could facilitate diagnosis and might 

help in determining the disease activity with an estimate of prognosis and consequently 

optimal use of effective therapy. 

In the pilot project on 19 patients with different types of glomerulonephritides (IgAN, diabetic 

nephropathy, membranous glomerulonephritis, lupus nephritis, ANCA associated vasculitis) 

and 19 healthy subjects we demonstrated a panel of 7 biomarkers (8-hydroxyguanosine, 

dodecanal, leukotriene C4, alpha1-antitrypsin, heparan sulfate , IgA-uromodulin, Gd-IgA1) 

that were able to completely differentiate patients with IgAN from other types of 

glomerulonephritides or healthy controls.  

In a group of 93 Czech patients with IgAN we confirmed the influence of clinical factors (PU, 

HT, eGFR) on the progression of renal function. Using LDA and logistic regression 

modelling we found that serum Gd-IgA1 (native without pre-treatment with neuraminidase) 
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correlated with renal function. We confirmed low serum levels of anti-Gd-IgA1 antibodies in 

patients with stable renal function. These results have not yet been published. 

We developed an estimation model for prognosis of patients with IgAN at the time of 

diagnosis using logistic regression model, one clinical factor (eGFR) and one serum marker 

(anti-Gd-IgA1).  

Intrarenal staining of TLR facilitated diagnosis of IgAN, and it was able to distinguish IgAN 

patients from healthy controls even with ANCA vasculitis and allowed stratification of 

patients with IgAN based on renal function and proteinuria.  

In our study we have confirmed markers that could help diagnose the disease but especially 

determine the disease activity with a forecast estimate. These markers also might help 

deciding on optimal start of an effective therapy with the possibility of delaying the 

progression of renal function to renal failure and reducing the socio-economic costs 

associated with replacement of kidney function, and last, but not least by improving the 

quality of life of patients. 
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4 Úvod 

IgAN patří celosvětově mezi nejčastější primární glomerulonefritidy s odlišnou geografickou 

variabilitou. Jedná se o onemocnění s velmi závažnou prognózou, v průběhu 30 let dospěje až 

30-50 % nemocných do chronického selhání ledvin. IgAN představuje závažný medicínský, 

sociální i ekonomický problém a celosvětově je tomuto onemocnění věnována velká pozornost. 

Diagnostika IgAN a stejně tak i posouzení aktivity choroby, od jejíž výsledku se odvíjí indikace 

léčebného postupu, se v současné době opírá výhradně o výsledek renální biopsie, která jako 

invazivní vyšetření přináší mnohá rizika včetně závažného až život ohrožujícího krvácení.  

V posledních letech jsou intenzivně zkoumány nové potenciální biomarkery IgAN, které by 

umožnily neinvazivní posouzení aktivity onemocnění, jeho prognózu a riziko dalšího vývoje 

renální funkce či odpověď na léčbu. 

V naší studii se zabýváme stanovením klinických parametrů (renální funkce, proteinurie, 

erytrocyturie), sérových (Gd-IgA1, anti-Gd-IgA1) a močových markerů (dodekanal, 8- 

hydroxyguanosine, leukotrien C4, α1-antitrypsin, IgA-uromodulinový komplex, galaktóza-

deficitní IgA1 a heparan sulfát) k posouzení aktivity nebo progrese onemocnění včetně 

zhodnocení účinnosti léčby.  

Potvrzení důležitých diagnostických markerů aktivity IgAN může přispět ke snížení rizika 

rozvoje chronického selhání ledvin se snížením ekonomických nákladů spojených s použitím 

metod náhradní funkce ledvin i k rozvoji specifických léčebných postupů. 

5 Patogeneze IgAN, klinický a histologický obraz 

IgAN je autoimunitní onemocnění založené na “multi-hit“ patofyziologickém podkladě (1, 2), 

na jehož vzniku se nepochybně podílí genetické faktory i vlivy zevního prostředí (3,4). Zásadní 

úlohu v patogenezi onemocnění představují Gd-IgA1 a anti-Gd-IgA1 (5). Imunokomplexy 

tvořené Gd-IgA1 a antiglykanovými autoprotilátkami typu IgA a/nebo IgG se ukládají 
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v mezangiu glomerulů, což vede k prvnímu kroku glomerulárního poškození (6). 

Imunokomplexy způsobují stimulaci komplementového systému (7, 8), různých cytokinů 

(například TNF alfa a transformující růstový faktor beta) (9), aktivaci a proliferaci 

mezangiálních buněk (8), tvorbu extracelulární matrix s následným poškozením glomerulů i 

tubulointersticia. Klinicky se tento proces projeví proteinurií, hematurií a progredující renální 

insuficiencí.  

Nejčastějším a mnohdy i prvním klinickým projevem IgAN je mikroskopická hematurie 

izolovaná či s proteinurií, může však být pozorována i makroskopická hematurie, která je 

obvykle spojena s infekcí horních dýchacích cest. Mikroskopická hematurie může být 

provázena obvykle malou proteinurií (< 2 g/24 hod), která bývá stabilní, může se však zvyšovat 

při teplotách či při atakách makroskopické hematurie a také při progresi nemocnění (10). 

Proteinurie bez hematurie se u IgAN vyskytuje jen výjimečně (10). Vznik nefrotického 

syndromu u IgAN je vzácný. Častá je přítomnost arteriální hypertenze. Laboratorní známky 

chronické renální insuficience mohou být zjištěny již v době diagnózy, nebo se rozvíjí během 

choroby, přičemž závažnost histologických změn v biopsii je ukazatelem dalšího vývoje funkce 

ledvin s odhadem prognózy onemocnění. Průběh onemocnění je provázen výraznou 

variabilitou, část pacientů vykazuje pouze intermitentní močový nález. Významná část 

nemocných (30-50 %) však dospěje v horizontu 30 let k selhání ledvin (11).  

V histologickém nálezu renální biopsie u IgAN dominují depozita IgA v mezangiu glomerulů, 

současně ve stejné lokalizaci se až u 90 % nemocných nacházejí depozita komplementu (C3), 

mnohdy je zřejmý souběžný nález uložených IgG a IgM protilátek. Lokalizace depozit IgA a 

IgG koreluje s mezangiální a endokapilární celularitou (12). Ve světelné mikroskopii je typická 

mezangiální proliferace a expanze extracelulární matrix. Stupeň intersticiální fibrózy a 

glomerulární sklerózy je ukazatelem pro odhad prognózy onemocnění. 
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6 Klinické, laboratorní a histologické ukazatele prognózy onemocnění IgAN 

Jsou známy klinické a laboratorní ukazatele, které již v době diagnózy ale i v průběhu choroby 

mohou ovlivnit vývoj onemocnění – proteinurie, hypertenze, snížená hodnota odhadované 

glomerulární filtrace (eGFR) a histologický nález v biopsii ledvin (13). Za prognosticky 

závažné faktory posuzované v době biopsie jsou považovány hypertenze (> 140/90mmHg), 

proteinurie> 1 g/24 hod a nepříznivý histologický nález. Přítomnost výše uvedených faktorů je 

spojována s vyšší pravděpodobností selhání ledvin s nutností dialyzační léčby či s úmrtím (14). 

Nejsilnějším prediktorem je hodnota proteinurie nejen v době diagnózy, ale i v průběhu 

onemocnění. Cílená léčba s dosažením proteinurie <1 g/24 hod snižuje riziko ztráty funkce 

ledvin (15).  

Ke stanovení prognózy na základě histologických změn v bioptickém nálezu ledviny 

používáme v současné době Oxfordskou klasifikaci z roku 2009 (MEST klasifikace) (16). Tato 

klasifikace identifikuje 4 typy lézí se vztahem k rozvoji konečného selhání ledvin nebo k 50% 

poklesu eGFR – mezangiální hypercelularita (M0 nebo M1), endokapilární proliferace (E0 nebo 

E1), segmentální skleróza (S0 nebo S1) a tubulární atrofie/intersticiální fibróza (T0 nebo T1 

nebo T2) (16). Pomocí kombinace výše uvedených histologických ukazatelů z MEST skóre je 

možné určit riziko progrese onemocnění u pacientů s IgAN (17). Maximální skóre této 

klasifikace je 5, hodnoty skóre 2 a vyšší jsou považovány za nezávislý rizikový faktor vzniku 

konečného selhání ledvin. 

7 Cíle práce 

Cílem naší práce bylo stanovit neinvazivní diagnostické testy, které by mohly být použity pro 

detekci subklinických forem IgAN. U nemocných s již prokázanou IgAN renální biopsií bude 

možné testy použít ke zhodnocení aktivity, prognózy onemocnění i účinnosti léčby a vyhnout 

se tak opakovanému invazivnímu vyšetření biopsie ledvin spojené s možnými až život 

ohrožujícími komplikacemi (krvácení, šokový stav a jiné).  
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Naše pracovní hypotéza je založena na stanovení odlišných hladin abnormálně 

glykosylovaných forem IgA1 i protilátek specifických proti Gd-IgA1 v séru i na detekci 

specifických biomarkerů v moči u českých pacientů s IgAN s potenciálně horší prognózou. 

Použití kombinace klinických, histologických a sérových (Gd-IgA1 i anti-Gd-IgA1) i 

močových markerů bude možné využít pro přesnější posouzení pravděpodobné progrese 

onemocnění u pacientů s IgAN a pro optimální nasazení účinné terapie. 

V naší studii si klademe za cíl: 

1. Potvrdit známé klinické faktory a histologické nálezy ovlivňující prognózu pacientů s 

IgAN v rozsáhlé kohortě českých pacientů. Za doposud známé zásadní prognostické 

faktory, které ovlivňují progresi onemocnění IgAN, jsou považovány hypertenze v době 

diagnózy, proteinurie> 1 g/24 hod, proteinurie přetrvávající v průběhu onemocnění a 

nepříznivé histologické změny v renální biopsii (zejména tubulointersticiální fibróza).  

2. A) Zhodnotit vztah sérových markerů (Gd-IgA1 a anti-Gd-IgA1) s aktivitou 

onemocnění, vývojem renální funkce a prognózou českých pacientů s IgAN. Některé 

práce poukazují na zásadní korelaci mezi hladinou Gd-IgA1, anti-Gd-IgA1 a progresí 

onemocnění (18). V kohortě 275 čínských nemocných korelovala zvýšená hladina Gd-

IgA1 se zvýšeným rizikem zhoršení renální funkce (19). Ve francouzské populaci 

zvýšené hladiny anti-Gd-IgA1 byly spojeny s horší prognózou onemocnění (18).  

B) Pomocí laboratorních parametrů funkce ledvin a jednoho ze sérových biomarkerů 

(Gd-IgA1 či anti-Gd-IgA1) stanovit již v době diagnózy onemocnění prognózu pacientů 

s IgAN. 

3. Využití proteomiky a metabolomiky při vyšetření močí u pacientů s IgAN se 

stanovením nových potenciálních markerů IgAN. Výzkum některých močových 

markerů (dodekanal, 8- hydroxyguanosine, leukotrien C4, α1-antitrypsin, IgA-



14 

 

uromodulinový komplex, galaktóza-deficitní IgA1 a heparan sulfát) a stanovení 

potenciálních specifických biomarkerů pro pacienty s IgAN.  

4. Zhodnotit intrarenální expresi TLR u pacientů s IgAN, a posoudit jejich využití nejen 

pro diagnózu onemocnění, ale i pro rozlišení jednotlivých podskupin pacientů s IgAN 

podle úrovně renální funkce a proteinurie. 

8 Metodika práce 

8.1 Známé klinické a laboratorní faktory ovlivňující prognózu českých pacientů s IgAN  

Provedli jsme retrospektivní analýzu 520 pacientů s histologicky ověřenou IgAN, kteří byli 

diagnostikováni a sledováni ve více nefrologických centrech v České republice (192 pacientů 

ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 328 pacientů z ostatních center ČR) od ledna 2000 

do prosince 2010. Hodnotili jsme klinická a demografická data a léčbu pacientů s IgAN. 

Nemocní, kteří trpěli jaterní cirhózou, Henoch-Schönleinovou purpurou nebo sekundární 

etiologií IgAN byly ze studie vyloučeni. Diagnóza IgAN byla stanovena na základě biopsie 

ledvin. Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas s biopsií ledvin a s účastí ve studii, 

studie byla schválena etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1443/11 S-IV). 

Byla hodnocena klinická data a údaje o léčbě – sérový kreatinin (µmol/l), eGFR (ml/s/1,73m2, 

měřeno jako kreatininová clearance, byly použity 2 hodnoty – vstupní a konečná), proteinurie 

(g/24 hod), mikroskopická hematurie (pozitivní nebo negativní dle nálezu močového 

sedimentu), arteriální hypertenze (dle WHO kritérií), antihypertenzivní a imunosupresivní 

terapie.  

Všechna data byla statisticky analyzována. Vliv různých proměnných na přežívání ledvin byl 

zhodnocen pomocí Kaplan-Meierových křivek přežití a srovnání bylo provedeno s použitím 

log rank testu. Proměnné ovlivňující přežívání ledvin byly hodnoceny pomocí Coxova 

regresního modelu proporcionálních rizik. Multivariantní analýza přežití ledvin s vybranými 

proměnnými byla vytvořena postupným algoritmem v Coxově proporcionálním modelu. K 
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porovnání klinických parametrů mezi různými centry byly použity dva vzorky t-testu nebo chí 

kvadrátového testu. Porovnání s prognózou progrese renální funkce posuzované podle 

Bartosikova vzorce bylo hodnoceno analýzou závislosti v souladu  

s McNemarovým testem. Všechny testy byly považovány za statisticky významné při hodnotě 

P <0,05. Statistické analýzy byly provedeny pomocí BMDP Statistical Software, Release 8.1. 

8.2 Zhodnocení vztahu Gd-IgA1 a anti-Gd-IgA1 k aktivitě onemocnění, vývoji renální 

funkce a prognózy u českých pacientů s IgAN 

Provedli jsme odběry krve u 91 českých pacientů s histologicky ověřenou IgAN v době biopsie 

ledvin. Vzorky byly uchovány zmražením při minus 80 stupních Celsia. Na základě klinických 

a laboratorních dat jsme pacienty rozdělili na skupinu se stabilní funkcí ledvin (neprogresoři), 

na skupinu s poklesem eGFR ≥ 50 % proti výchozí hodnotě (progresoři) a skupinu pacientů 

s ESRD, která byla definována výší kreatininu ≥ 400 µmol/l v době diagnózy a poklesem 

eGFR≤15ml/min/1,73m2 na konci sledování nebo pacienti, kteří zahájili dialyzační léčbu. 

Studie byla schválena etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Všichni účastníci 

studie podepsali informovaný souhlas. 

Stanovení koncentrace celkové IgA bylo měřeno pomocí ELISA a hladiny Gd-IgA1 byly 

stanoveny pomocí lektinové ELISA s použitím lektinu z Helix aspersa. Měření lektinu proběhlo 

na nativních vzorcích a vzorcích ošetřených neuraminidázou. Původní metoda využívá 

neuraminidázou ošetřené IgA1 k odstranění sialové kyseliny vázané na O-glykany za účelem 

stanovení IgA1 se zbytky GaINAc včetně těch, které byly sialylovány. V našem výzkumu jsme 

použili vazbu lektinu na neuraminidázou ošetřené IgA1 stejně tak jako na nativní IgA1. Hladina 

sérové autoprotilátky specifické pro Gd-IgA1 byla měřena metodou ELISA s použitím Gd-

IgA1 jako antigenu.  

Statistické zhodnocení proběhlo za použití diskriminační analýzy a logistické regrese. Použili 

jsme diskriminační analýzu s transformovanými proměnnými. Pro ověření správné 
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diskriminační schopnosti byla použita matice záměn, která umožnila klasifikaci jednotlivých 

objektů v těchto kategoriích. Použili jsme logistickou regresi pro validaci výsledků 

diskriminační analýzy a pro výpočet ROC křivek u dvou skupin. Všechny výpočty byly 

provedeny za pomocí programu XLSTAT. 

8.3 Výzkum močových markerů a stanovení potenciálních specifických biomarkerů pro 

pacienty s IgAN 

Vzorky moči byly odebrány v den biopsie ledvin 19 zdravým pacientům a 19 pacientům 

s histologicky prokázanou IgAN nebo jiným onemocněním ledvin. Vzorky byly před 

zpracováním uchovány při -80 stupních Celsia. Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas 

s účastí ve studii a studie byla schválena Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

Vzorky moči byly analyzovány pomocí necílené metabolomické analýzy a cílených 

proteomických analýz za použití více experimentálních technik včetně kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií, imunomagnetické izolace cílových proteinů spolu 

s kvantifikací hmotnostní spektrometrií a proteinovými poli. Podrobné laboratorní zpracování 

vzorků moči a provedení laboratorních měření je detailně uvedeno v přiložených publikacích.  

Získané informace byly statisticky zhodnoceny za pomocí metody analýzy rozptylu (ANOVA). 

Dále byla použita shluková analýza. Ke zhodnocení výsledků jsme využili i diskriminační 

analýzu. K ověření správnosti diskriminační funkce byla použita matice záměn. Všechny 

výpočty byly provedeny programem XLSTAT. 

8.4 Stanovení nových potenciálních markerů IgAN pomocí proteomické a 

metabolomické analýzy 

V naší práci jsme provedli odběr vzorků moči od 20 pacientů s biopticky prokázanou IgAN a 

stejného počtu zdravých kontrol. Kontrolní skupina byla definována jako dospělí starší 18 let 

bez přítomnosti známého onemocnění ledvin nebo jiného chronického onemocnění vyžadující 

léčbu. V obou skupinách byli vyloučeni pacienti s aktivní infekcí, anamnézou maligního 
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onemocnění, předchozí orgánové transplantace nebo probíhajícího těhotenství. Protokol studie 

byl schválen etickou komisí a všichni účastníci podepsali informovaný souhlas.  

Odebírali jsme vzorek středního proudu druhé porce ranní moči do sterilních zkumavek, vzorky 

byly centrifugovány při 3000 x g za pokojové teploty ponechány po dobu 15 min, poté 

pipetovány, rozděleny do alikvotů, následně uchovány při -80 stupních Celsia. 

Dvacet vzorků IgAN a dvacet zdravých kontrolních vzorků bylo náhodně rozděleno do dvou 

biologicky shodných částí, vzorky pacientů s onemocněním IgAN byly rozděleny do skupin 

IgA I a IgA II, vzorky zdravých kontrol do skupin HC I a HC II. Alikvotní podíly (odpovídající 

10 µg proteinu) z 10 vzorků moči byly sloučeny tak, aby se získalo 100 µg celkového obsahu 

bílkovin v každé skupině vzorků. Kromě toho byly připraveny dva technické vzorky z každého 

vzorku HC a IgA označené jako A či B, ke sledování technické variability uvnitř skupiny.  

Určení množství bílkovin bylo provedeno pomocí metody značení iTRAQ. Peptidy byly 

odděleny metodou IEF a nano-LC s kolonou C18 a identifikovány hmotnostní spektrometrií za 

použití MALDI-TOF / TOF MS. Podrobné zpracování vzorků a provedení laboratorních měření 

je detailně uvedeno v přiložených publikacích. 

8.5 Zhodnocení intrarenálního barvení TLR u pacientů s IgAN 

V naší práci jsme použili vzorky tkáně ledvin získané renální biopsií od 34 pacientů s IgAN, 7 

pacientů s ANCA asociovanou vaskulitidou a 15 zdravých kontrol. Vzorky ledvinné tkáně od 

zdravých kontrol byly získány použitím nepostižené části ledvin, které byly pacientům 

vyoperovány z důvodu nádorového onemocnění. Histologické vzorky ledvinné tkáně pacientů 

s IgAN byly hodnoceny dle Oxfordské klasifikace. Pacienti s IgAN byli rozděleni do 5 skupin 

podle úrovně renální funkce.  

Všechny histologické preparáty byly použity k barvení protilátkami proti TLR. Podrobné údaje 

o laboratorním zpracování histologických vzorků jsou uvedeny v přiložené publikaci. 



18 

 

Statistické zhodnocení dat proběhlo metodou lineární diskriminační analýzy. K ověření 

správnosti diskriminační funkce byla použita matice záměn. Výpočet byl proveden systémem 

XLSTAT.  

9 Výsledky a diskuze 

9.1 Známé klinické a laboratorní faktory ovlivňující prognózu českých pacientů s IgAN 

V naší studii jsme hodnotili doposud největší kohortu pacientů s IgAN v České republice, 

zahrnující 520 pacientů, s průměrnou dobou sledování 6 let. Snažili jsme se posoudit a porovnat 

vliv nejdůležitějších rizikových faktorů na dlouhodobou prognózu onemocnění. Potvrdili jsme 

známé rizikové faktory pro progresi onemocnění jako je proteinurie, snížená eGFR a 

hypertenze v době diagnózy (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Průměrné renální přežívání našich 

pacientů bylo 77,1 %, což je hodnota srovnatelná s dosud publikovanými výsledky (77,8 % 

(23), 79,8 % (25), 84 % (27)). Geografická variabilita výsledků dlouhodobého renálního 

přežívání pacientů s IgAN byla již popsána v Helsinkách (93,3 %), v Torontu (61,4 %) (23). 

Geografická variabilita může být ovlivněna genetickými faktory (3), vlivy životního prostředí, 

stravovacími návyky a lokálně odlišnými medicínskými přístupy při screeningu a léčbě 

onemocnění (3).  

V naší studii jsme potvrdili průměrný pokles eGFR dle CrCl u pacientů s IgAN -1 

ml/min/1,73m2/rok, což je srovnatelná hodnota s finskými pacienty v Helsinkách s průměrným 

poklesem eGFR dle CrCl – 1,24ml/min/1,73m2/rok (23) oproti výrazně nepříznivějším 

výsledkům průměrného poklesu eGFR dle CrCl v jiných zemích (například – 2,95 

ml/min/1,73m2/rok u pacientů v Sydney, -3,46ml/min/1,73m2/rok v Glasgow a – 3,99 

ml/min/1,73m2/rok v Torontu) (23). Pacienti z Helsinek a Sydney měli však mírnější formu 

onemocnění se zachovalou funkcí ledvin (CrCl >75 ml/min) a nižší proteinurií (0,5 g/24hod) 

ve srovnání s nemocnými z Toronta a Glasgow. Soubor finských pacientů byl převážně tvořen 
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z rozsáhlých screeningových programů vedených pro potřeby armády, udělování řidičských 

průkazů a zaměstnaneckých prohlídek. Dalším významným faktorem byl regionálně odlišný 

přístup k provedení biopsie ledvin u nemocných se suspektní glomerulopatií. V Torontu a 

v Glasgow byli indikováni k biopsii ledvin pacienti s těžkou proteinurií (> 1 g/24hod) nebo se 

známkami renálního selhávání, zatímco ve Finsku a v Sydney byly provedeny renální biopsie 

u pacientů s nižší proteinurií i bez poruchy renální funkce (23). Počet renálních biopsií v ČR se 

od roku 1994 významně navýšil, v r. 1994 bylo provedeno 44,1 biopsií/ milion obyvatel/rok, 

v roce 2001 58,2 biopsií/milion obyvatel/rok (27). K výpočtu průměrného poklesu CrCl jsme 

použili vstupní a konečnou hodnotu CrCl, zatímco Geddesova studie používá minimálně 3 

střední hodnoty CrCl v průběhu sledování (23). 

V souboru českých pacientů s IgAN zpracovávaných v této studii jsme zaznamenali odlišné 

deseti-leté renální přežívání mezi nemocnými ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (64,6 

%) a nemocnými z ostatních nefrologických center v ČR (88,3 %), což mohlo být ovlivněno 

odlišnostmi ve věkovém složení souboru (P <0,01) a eGFR (P <0,01) mezi pražským centrem 

a ostatními nefrologickými centry v ČR. Neshledali jsme významný rozdíl v distribuci pohlaví, 

proteinurie a hypertenze. Zaznamenali jsme však výrazněji vyšší počet starších nemocných nad 

50 let ve skupině pacientů léčených a sledovaných ve VFN (P <0,01). V tomto centru bylo 

sledováno i významně vyšší množství pacientů s progresivní renální insuficiencí (55 % 

pacientů s CrCl <0,99ml/s, 17 % s CrCl >1,5 ml/s) s významnými rozdíly v průměrném CrCl: 

0,99 ml/s u pacientů nad 50 let ve srovnání se střední hodnotou CrCl 1,36 ml/s u pacientů 

mladších 50 let. Zjistili jsme vyšší počet pacientů z pražského centra (130) ve skupině s CrCl 

<0,99 ml/s ve srovnání s pacienty z ostatních nefrologických center České republiky (28). 

Průměrná CrCl ve skupině pacientů z centra VFN byla 0,58 ml/s, zatímco v ostatních centrech 

v ČR byla u pacientů průměrná hodnota CrCl 0,70 ml/s (P <0,01). Rozložení hypertenze a 

proteinurie nebylo ve skupině pacientů s CrCl <0,99 ml/s odlišné. Rozdíly v renálním přežívání 
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pacientů byly pravděpodobně způsobeny nižší funkcí ledvin a vyšším věkem v centru VFN, 

kde jsou sledováni nemocní s významnějšími rizikovými faktory a závažnějšími laboratorními 

i klinickými nálezy, což je pravděpodobně i příčinou rychlejší progrese renální funkce a méně 

příznivých výsledků renálního přežívání nemocných v tomto centru.  

V naší studii bylo z celkového počtu 520 pacientů 215 nemocných (41,3 %) léčeno 

imunosupresivy. Data o imunosupresivní léčbě byla bohužel k dispozici pouze u 192 

nemocných léčených v centru VFN, jedná se celkem o 192 pacientů. Kortikosteroidy bylo 

léčeno 112 nemocných (58,3 %), z toho 34 pacientů bylo léčeno monoterapií kortikosteroidy a 

85 pacientů užívalo duální imunosupresi. 69 nemocných bylo léčeno cyklofosfamidem (35,9 

%), 11 pacientů užívalo azathioprin (5,7 %), 5 pacientů bylo léčeno cyklosporinem (2,6 %). 

V naší práci jsme nehodnotili vliv imunosuprese na prognózu nemocných.  

Nezjistili jsme vliv pohlaví na renální přežívání pacientů naší kohorty, poměr mužů a žen byl 

2,2. Jiné práce potvrdily poměr mužů a žen 4,6 u pacientů v Glasgow (23), což bylo významně 

více ve srovnání s jinými centry (Toronto 1,8, Helsinki 1,7, Sydney 1,5) (23). Naproti tomu 

v Japonsku a dalších asijských zemích ženy převládají nad muži, což poukazuje na možné 

propojení genetických a etnických faktorů na distribuci IgAN (20, 25, 26, 29, 30, 31, 32). 

Pomocí Coxova regresního modelu proporcionálních rizik jsme hodnotili vliv věku na renální 

přežívání, vliv tohoto faktoru jsme však nepotvrdili. Deseti-leté přežívání u pacientů mladších 

50 let bylo 78 %, zatímco nemocní starší 50 let měli renální přežívání 74 %, nicméně tento 

výsledek nebyl statisticky významný (P ₌ 0,514). Podobně nebyla zjištěna ani závislost delta 

eGFR (konečná eGFR minus eGFR na počátku sledování) na věku. Jiné studie naopak potvrdily 

protektivní vliv vyššího věku na pokles CrCl a riziko rozvoje ESRD (23, 33).  

V naší studii jsme zhodnotili dlouhodobé renální přežívání a rizikové faktory spojené 

s prognózou českých pacientů s IgAN. Celkové deseti-leté renální přežívání v naší kohortě 

pacientů bylo 77,1 %. Arteriální hypertenze, proteinurie nad 1 g/24 hod a nižší eGFR v době 
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diagnózy byly nezávislé rizikové faktory ovlivňující renální přežívání českých pacientů 

s IgAN.  

9.2 Zhodnocení vztahu Gd-IgA1 a anti-Gd-IgA1 k aktivitě onemocnění, vývoji renální 

funkce a prognózy u českých pacientů s IgAN 

V této studii jsme hodnotili soubor 91 pacientů s IgAN. Soubor pacientů byl rozdělen na 3 

skupiny podle hodnoty funkce ledvin na konci sledování nebo její změny v průběhu sledování 

(progresoři - pokles eGFR ≥ 50 % od výchozí hodnoty a konečná eGFR ≥15ml/min/1,73m2, n 

= 7, neprogresoři - stabilní funkce ledvin, n = 70, ESRD -pacienti, kteří dosáhli konečného 

selhání ledvin, eGFR ≤ 15ml/min/1,73m, nebo zahájili léčbu nahrazující funkce ledvin, n = 14). 

Ve vzorcích séra od pacientů s IgAN v době biopsie ledvin jsme pomocí ELISA a lecitin-

ELISA metody měřili celkové IgA, Gd-IgA1 a výpočtem stanovili eGFR dle MDRD. 

Provedením diskriminační analýzy v souboru 91 pacientů s IgAN za použití 5 sérových 

biomarkerů [IgA (mg/ml), Gd-IgA1 (U/l µg IgA bez neuroaminidázy), Gd-IgA1 (U/ml bez 

neuraminidázy), Gd-IgA1 (U/l µg IgA s neuraminidázou), Gd-IgA1 (U/ml, s neuraminidázou) 

a sérová protilátka specifická pro Gd-IdA1 (U/ml)] a hodnoty eGFR jsme zjistili, že skupinu 

ESRD je možné od ostatních 2 skupin odlišit zvýšenou hladinou Gd-IgA1 bez ošetření 

neuraminidázou. Toto zjištění umožnilo odlišit pacienty ohrožené těžkou progresí funkce 

ledvin nebo jejím selháním.  

Dále jsme se zaměřili na nemocné s významným rizikem progrese onemocnění. Změřili jsme 

sérové hladiny Gd-IgA1 (po ošetření neuraminidázou i bez ošetření) ve skupině pacientů se 

stabilní funkcí ledvin (neprogresoři) a ve skupině nemocných s progredující formou choroby 

(progresoři). Na základě zvýšených hodnot hladiny Gd-IgA1 v obou měřeních (bez ošetření 

neuraminidázou i po jejím ošetření) jsme byli schopni odlišit pacienty s progredující formou 

choroby (progresoři) od nemocných se stabilní funkcí ledvin (neprogresoři). Poté jsme ve 

skupině 77 pacientů (progresorů a neprogresorů, po vyloučení pacientů ESRD) porovnali 
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biochemické i klinické parametry s histologickými nálezy dle klasifikace MEST a potvrdili 

jsme signifikantní vliv histologického parametru E, sérové hladiny IgA, Gd-IgA1 (U/ml, bez 

neuraminidázy) a eGFR. 

Kompozitní skóre (M+E+S+T) bylo asociováno s hladinou sérové IgA a Gd-IgA1 (bez ošetření 

neuraminidázou) a eGFR. ROC křivka potvrdila využití těchto parametrů pro rozlišení skupiny 

progresorů a neprogresorů (P value vybraných proměnných: eGFR 0,028, hladina sérového IgA 

0,014, sérová hladina Gd-IgA1 (U/ml), bez ošetření neuraminidázou 0,004, sérová hladina Gd-

IgA (U/ml) s ošetřením neuraminidázou 0,047. 

Ve studii jsem dále zkoumali, zda sérové hladiny IgA a Gd-IgA1 mohou být charakteristické 

pro pacienty se stabilní renální funkcí (neprogresoři) ve srovnání se skupinou pacientů 

s progredující renální funkcí (progresoři). Ani jeden z uvedených markerů však nebyl schopen 

tyto skupiny rozlišit, ale překvapivě jsme zjistili rozdíly mezi úrovní hladiny sérové IgG 

protilátky specifické proti Gd-IgA1 u obou skupin. Pomocí tohoto markeru můžeme 

jednoznačně odlišit uvedené dvě skupiny pacientů (progresoři versus neprogresoři).  

Dále jsme stanovili nový predikční model progrese renální funkce u pacientů s IgAN s využitím 

pouze jednoho klinického parametru v době renální biopsie (eGFR) a jednoho sérového 

biomarkeru (sérové IgG specifické protilátky proti Gd-IgA1; IgG antiGd-IgA1). Prokázali 

jsme, že při použití klinického parametru eGFR v kombinaci se sérovými biomarkerem (IgG 

anti Gd-IgA1) lze již v době renální biopsie při diagnóze základního onemocnění predikovat 

riziko progrese u pacientů s IgAN. Nízká hladina sérové IgG anti-Gd-IgA1 identifikovala 

pacienty, kteří během sledování udrželi stabilní renální funkci s nízkým rizikem progrese 

onemocnění IgAN. Tyto závěry musí být nepochybně potvrzeny na větších souborech pacientů. 

V případě potvrzení našich výsledků bude možné za použití jednoho parametru renální funkce 

(eGFR) a jednoho sérového biomarkeru (IgG anti-Gd-IgA1) identifikovat pacienty s IgAN a 
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významným rizikem progrese choroby již v době diagnózy onemocnění s následným 

nasazením účinné terapie.  

9.3 Výzkum močových markerů a stanovení potenciálních specifických biomarkerů pro 

pacienty s IgAN 

Jedním z cílů našeho pilotního projektu bylo navrhnout nový přístup k neinvazivnímu testování 

za použití vyhodnocení bloku močových biomarkerů, který umožňuje využít synergický efekt 

kombinace jednotlivých markerů.  

V naší pilotní studii jsme detekovali panel sedmi biomarkerů (dodecanal, 8-hydroxyguanosin, 

leukotrien C4, alfa1-antitrypsin, IgA-uromodulinový komplex, Gd-IgA1 a heparan sulfát), 

pomocí kterých jsme dokázali identifikovat nemocné s IgAN od pacientů s jiným typem 

onemocnění ledvin. Samostatně nebyl žádný z těchto biomarkerů pro IgAN specifický.  

U pacientů s IgAN byly zjištěny zvýšené sérové hladiny Gd-IgA1 (63,73), které byly spojeny i 

s progresí renální funkce a horší prognózou (19). 

Uromodulin je tvořen v tlustém raménku Henleovy kličky a jedná se o nejčastěji zastoupenou 

bílkovinu v moči zdravého člověka (34). U pacientů s IgAN bylo zachyceno zvýšené množství 

fragmentů uromodulinu v moči proti zdravým kontrolám nebo ve srovnání s pacienty s jinou 

glomerulopatií (35). Rovněž komplex uromodulinu a IgA byl popsán jako možný diagnostický 

marker časné fáze onemocnění IgAN (34). 8-hydroxyguanosin je marker oxidace nukleových 

kyselin a dodecanal je marker peroxidace lipidů. Ve studii byly popsány známky změn 

rovnováhy poměru oxidačních a antioxidačních procesů v séru a erytrocytech u pacientů 

s IgAN (36). Podobně byla potvrzena i zvýšená hladina Gd-IgA1 a známky zvýšeného 

oxidativního stresu s možným ovlivněním nefrotoxicity Gd-IgA1 u pacientů s IgAN (37). 

Leukotrieny jsou pro prozánětlivě působící látky, které patří do skupiny eikosanoidů a podílí se 

na chemotaxi neutrofilů. Byl popsán vliv leukotrienů v zánětlivé komponentě rozvoje IgAN 

(38). Další práce poukazují na aktivaci alternativní dráhy komplementu cestou properdinu 
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působením tubulárního heparansulfátu, který může hrát roli v poškození ledvin spojeném 

s proteinurií (39). U primárních onemocnění glomerulů, spojených s proteinurií (membranózní 

nefropatie, IgAN, lupusová nefritida, MCD) byla prokázána zvýšená vazba heparan-

sulfátového proteoglykanu na l-selektin a MCP-1 na tubulární buňky. Tubulointersticiální 

postižení se změnou tubulointersticiálního heparan-sulfátového proteoglykanu může souviset 

se zánětlivou odpovědí a progresí onemocnění (40).  

Ve studii s 98 dětskými pacienty s mezangioproliferativní glomerulonefritidou (se 40 pacienty 

s IgAN, 37 pacienty s IgM nefropatií a 21 pacienty s mezangioproliferativní GN bez depozit 

IgA nebo IgM) byly potvrzeny zvýšené hladiny močového transferinu, zejména u pacientů se 

zvýšenou mezangiální celularitou, vyšším stupněm glomerulosklerózy a výraznějším 

tubulointersticiálním poškozením (41). Oproti těmto výsledkům v naší práci hladiny transferinu 

v moči u pacientů s IgAN byly spíše nízké.  

Další studie zaznamenala zvýšené hladiny α1-antitrypsinu v moči u nemocných s IgAN (42), 

což v naší práci potvrzeno nebylo. Naše výsledky nepotvrdily ani závěry jiných studií, kde byly 

zvažovány hladiny epidermálního růstového faktoru, IL-6 a MCP-1 v moči za možný prediktor 

vývoje funkce ledvin (43). 

V našem pilotním projektu se podařilo vytvořit panel sedmi markerů, které identifikují pacienty 

s IgAN oproti pacientům s jiným glomerulárním onemocněním a zdravým kontrolám. 

V současné době probíhá ověření těchto markerů ve větší kohortě pacientů a současně 

ověřujeme i korelaci markerů s klinickými parametry (proteinurie, erytrocyturie, renální funkce 

a dalšími) s cílem využití markerů i pro stanovení aktivity základního onemocnění.  
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9.4 Stanovení nových potenciálních markerů IgAN s využitím proteomické a 

metabolomické analýzy 

V této studii jsme si kladli za cíl zhodnocení močového proteomu pacientů s IgAN. Prokázali 

jsme odlišnost ve složení močového proteomu u pacientů s IgAN ve srovnání se zdravými 

kontrolami. Potvrdili jsme 30 proteinů s výrazně odlišnou expresí ve vzorcích moči u pacientů 

s IgAN proti zdravým kontrolám, 9 proteinů vykazovalo sníženou hladinu a 21 proteinů mělo 

hladinu zvýšenou ve srovnání se vzorky moči od zdravých pacientů.  

Nedávno identifikované biomarkery jsou v literatuře spojovány s patogenezí IgAN (např. Gd-

IgA1, IgG a IgA anti-Gd IgA1 protilátky, CD89, močový sTfR) (44, 45, 46, 47), nebo se stupněm 

poškození funkce ledvin u nemocných s IgAN (např. IL-6/EGF, MCP-1/EGF ratio) (48,49).  

Glykoproteiny mají zásadní úlohu v mezibuněčných interakcích a jejich ztráty do moči (např. 

α-1-mikroglobulin a β-2-mikroglobulin) jsou typické pro poškození tubulárních funkcí (50,51). 

Například byla opakovaně popsána úloha apolipoproteinu jako rizikového faktoru progrese 

IgAN (52,63). V naší studii byla rovněž potvrzena zvýšená hladina tohoto markeru v moči.  

V patogenezi IgAN se uplatňují specifické imunokomplexy tvořené z Gd-IgA1-IgG a Gd-

IgA1-IgA1, které se mohou vázat na monocyty nebo makrofágy prostřednictvím CD89 

receptoru (54). Takto vytvořený komplex se dále váže na sTfR CD71 v mezangiu ledvin (55). 

Tato vazba vede k lokální expresi nové molekuly transglutaminázy 2 (56), což následně 

způsobuje vzestup receptorů CD71 s rostoucí depozicí IgA1.  

Recentní práce poukázaly na sTfR receptor jako významný marker progrese IgAN (44, 2). U 

nemocných s aktivní IgAN nebo Henoch-Schönleinovou purpurou byly potvrzeny zvýšené 

hladiny sTfR a močové koncentrace sTfR korelovaly se závažností proteinurie (44). V naší 

studii byly zjištěné zvýšené hodnoty serotransferinu v souladu se závěry jiných prací (42).  
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Nedávné studie zvažují faktory komplementu jako možné biomarkery IgAN s ohledem na 

jejich roli v patogenezi onemocnění (7, 8). Imunitní komplexy obsahující glomerulární IgA1 

způsobují lokálně aktivaci komplementu (7, 8), proliferaci mezangiálních buněk, tvorbu 

extracelulární matrix a cytokinů (například TNF α, TGF β) (6), které mohou změnit 

glomerulární permeabilitu a genovou expresi podocytů (57). Mezangio-podocytární poškození 

může být vysvětlením pro vznik proteinurie a rozvoj tubulo-intersticiálních změn u nemocných 

s IgAN. Aktivita komplementu je spojována s progresí a aktivitou IgAN (58).  

V kohortě 162 čínských pacientů byla zkoumána úroveň hladiny močového manan-vázajícího 

lektinu se závažností onemocnění IgAN (58). Byla prokázána souvislost mezi hladinou 

močového manan-vázajícího lektinu se známými klinickými prognostickými faktory IgAN 

zahrnujícími renální funkci, hypertenzi a proteinurii (58). Hladiny močového manan-vázajícího 

lektinu korelovaly s histopatologickými parametry dle Oxfordské klasifikace (MEST) – 

hypercelularitou, segmentální glomerulosklerózou, endokapilární hypercelularitou a tubulární 

atrofií/intersticiální fibrózou (58). Studie potvrdila, že vyšší hladiny močového manan-

vázajícího lektinu jsou u pacientů s IgAN spojovány se závažnějším postižením ledvin a 

nepříznivou prognózou onemocnění (58). 

Další studie se zabývala významem močového IL-6/EGF jako markeru progrese IgAN (48). U 

pacientů s pokročilou renální insuficiencí byl potvrzen poměr IL-6/EGF> 1 (48). V naší práci 

jsme zaznamenali u pacientů s IgAN v době biopsie snížené hladiny pro-epidermálního 

růstového faktoru ve srovnání se zdravými kontrolami.  

Uromodulin je rovněž významným regulačním glykoproteinem, který podléhá regulačním 

vlivům některých cytokinů, například IL-1 nebo TNFα. U nemocných s IgAN byly prokázány 

zvýšené hladiny IgA nebo IgA-IgG komplexů (59). Komplex IgA-uromodulin by mohl být 

důležitým markerem IgAN (60). Zvýšení komplexu IgA-uromodulin bylo pozorováno zejména 

v časných fázích onemocnění spojených se zánětem (60). V naší kohortě nemocných s IgAN se 
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zachovalou funkcí ledvin byla hladina uromodulinu v moči snížena ve srovnání se zdravými 

kontrolami.  

Předpokládá se, že nemocní s IgAN s vyšší hladinou Gd-IgA1 a/nebo specifických protilátek 

typu IgG nebo IgA, či s vyšší hladinou biomarkerů v moči, kumulací genetických rizik, mají 

výrazně závažnější prognózu. Tito nemocní vyžadují pečlivější pravidelné sledování klinických 

parametrů a zvážení agresivnějšího léčebného postupu. U nemocných se závažnou aktivitou 

onemocnění IgAN podmíněnou histologickým nálezem a klinickými parametry, by mohla být 

při včasném rozpoznání míry rizika dříve zahájena imunosupresivní léčba s cílem zpomalení 

progrese funkce ledvin do terminálního selhání. 

9.5 Zhodnocení intrarenálního barvení TLR u pacientů s IgAN 

Zabývali jsme se hodnocením barvení TLR proteinů ve tkáni ledvin pacientů s IgAN. Recentní 

práce zkoumaly expresi mRNA TLR v buňkách leukocytů periferní krve u nemocných s IgAN 

a souvislosti specifických TLR9 polymorfismů s progresí onemocnění v kohortě japonských 

pacientů (61, 62, 63, 64, 65). Stupeň proteinurie u nemocných s IgAN koreloval s expresí 

TLR2, 3, 4, 5 a 9 v periferních leukocytech (84). Exprese mRNA TLR4 korelovala s proteinurií 

i mikroskopickou hematurií (62).  

V naší práci jsme prokázali výrazně zvýšené barvení TLR4, 7, 8 a 9 ve vzorcích biopsie ledvin 

u pacientů s IgAN oproti zdravé tkáni ledvin i pacientům s jiným onemocněním ledvin. 

Intrarenální barvení TLR4, 7, 8 a 9 v naší studii dokáže rozlišit čtyři podskupiny pacientů 

s IgAN s různou úrovní proteinurie a funkcí ledvin. Hodnotili jsme korelaci mezi MEST skóre 

a klinickými údaji získanými od pacientů v době biopsie ledvin (proteinurie a eGFR). Lineární 

diskriminační analýza s Oxfordskou histologickou klasifikací rozlišila podskupiny pacientů 

s IgAN s přesností 65,6 %. Po doplnění informace o intenzitě intrarenálního barvení pro TLR7, 

8 a 9 v korelaci s Oxfordskou klasifikací se zvýšila přesnost rozlišení čtyř podskupin pacientů 

s IgAN na 100 % při zhodnocení dle confusion matrix. Navíc i samotné intrarenální barvení 
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TLR odlišilo s přesností 100 % čtyři podskupiny pacientů s IgAN a různou úrovní renální 

funkce a proteinurie. Následně jsme hodnotili vliv intrarenálního TLR barvení na rozlišení 

pacientů dle závažnosti onemocnění bez použití MEST skóre. Lineární diskriminační analýza 

ukázala, že intrarenální barvení TLR7, 8 a 9 rozlišuje čtyři podskupiny IgAN s přesností 100 

% při použití matice záměn. Obdobně kombinace intrarenálního barvení TLR8 a 9 nebo 

samotné TLR8 dokáže rozlišit podskupiny IgAN s přesností 97 % a 94 %. 

 Recentní studie zabývající se úlohou střevní flóry u pacientů s CKD prokázaly, že zvýšená 

střevní propustnost u pacientů s CKD vede k vyšším hladinám cirkulujících liposacharidů 

s následnou aktivací TLR a rozvojem zánětlivých změn, což pravděpodobně může souviset s 

progresí chronického onemocnění ledvin (66). Tyto závěry podporují i naše výsledky 

zvýšeného barvení intrarenálních TLR4 u nemocných s IgAN a progresivní renální insuficiencí. 

V experimentech in vitro je patrné, že cesta TLR4 může být zapojena do progrese IgAN 

prostřednictvím vyplavení transkripčních faktorů, zejména Nf-kB a prozánětlivých cytokinů 

(65). V experimentech na krysích modelech je zřejmé, že antagonista receptoru y (PPAR-Y) 

aktivovaný peroxizonovým proliferátorem (například pyoglitazon) ukázal protizánětlivé účinky 

s potlačením aktivity a exprese TLR4 (65). V naší studii bylo zjištěno zvýšené barvení 

intrarenálních TLR4 u pacientů s IgAN a proteinurií >1 g/24hod, stejně jako u pacientů s renální 

insuficiencí. Byla pozorována souvislost mezi expresí a progresí IgAN a polymorfismem TLR9 

(67). Při genomovém srceeningu počtu variant kopií (CNV) rodinných příslušníků pacientů 

s IgAN, zdravých příbuzných a dalších nesouvisejících zdravých jedinců se ukázalo, že 

nemocní s IgAN se zhoršením funkce ledvin nesou nízký počet kopií genu pro TLR9, nízký 

CNV byl spojen se snížením exprese TLR9 (68). V B-buňkách zárodečných center tonzil 

pacientů s IgAN byla nalezena odlišná exprese ligandu indukujícího proliferaci (APRIL), která 

byla navozena TLR9 (69). Tato odchylná exprese APRIL korelovala s proteinurií a dobře 

reagovala na tonzilektomii poklesem sérového Gd-IgA1 u nemocných s IgAN (69). Existuje 
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předpoklad, že u nemocných s IgAN by mohla být osa TLR9-BAFF-IgA, která by mohla vést 

k zvýšené produkci IgA (70). Zvažuje se, že nadměrná exprese TRL9-mRNA, TLR9 proteinu 

v leukocytech periferní krve a zvýšená hladina BAFF může vést k vyšší expresi IgA1, může 

hrát roli ve vývoji onemocnění IgAN (71). Intrarenální barvení TLR7 neprokázalo rozdíly mezi 

nemocnými s IgAN a zdravými kontrolami. Ve zvířecích modelech byla dávána souvislost 

nadměrné exprese TLR8 s poškozením podocytů u glomerulonefritid (72). Domníváme se, že 

intenzivnější intrarenální barvení TLR8 může signalizovat podobné poškození i u pacientů 

s IgAN a proteinurií.  

10 Souhrn 

V této práci jsme se zabývali výzkumem neinvazivních diagnostických testů, které by bylo 

možné použít k diagnostice, zhodnocení aktivity onemocnění či zhodnocení rizika progrese 

funkce ledvin u českých pacientů s IgAN.  

V rozsáhlé kohortě 520 českých pacientů s IgAN s průměrnou dobou sledování 6 let jsme 

potvrdili nejdůležitější již známé klinické rizikové faktory ovlivňující renální prognózu 

pacientů s IgAN zahrnující hypertenzi, proteinurii a renální funkci v době diagnózy. Doložení 

těchto klinických rizikových faktorů zvyšuje důraz na pečlivé sledování těchto parametrů 

v klinické praxi a intenzivní snahu o jejich optimalizaci s cílem zlepšení renální prognózy 

nemocných s IgAN.  

Zkoumali jsme souvislost Gd-IgA1 a specifických anti-Gd-IgA1 s aktivitou onemocnění a 

jejich vliv na renální prognózu českých pacientů s IgAN. Potvrdili jsme, že zvýšenou hladinu 

Gd-IgA1 za marker progrese onemocnění. Zjistili jsme nový predikční model progrese, kdy již 

v době diagnózy onemocnění bude možné pomocí jednoho klinického parametru (eGFR) a 

sérového markeru (anti-Gd-IgA1) předpovědět prognózu pacientů s IgAN. Potvrdili jsme 

sérovou hladinu specifických anti-Gd-IgA1 měřenou v době biopsie ledvin jako možný marker, 
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pomocí kterého by již v době biopsie ledvin bylo možné odlišit pacienty s mírnou formou 

onemocnění od nemocných s progresivním typem choroby. Tyto nálezy bude jistě 

v budoucnosti nutné potvrdit na rozsáhlejších souborech nemocných. Pokud se podaří potvrdit 

tyto nálezy na rozsáhlejších souborech nemocných, bude možné za použití kombinace těchto 

markerů (Gd-IgA1, IgA) a parametru renální funkce (eGFR), nebo pomocí markeru IgG-

antiGd-IgA1 identifikovat nemocné s progresivním typem onemocnění a zahájit včas adekvátní 

imunosupresivní léčbu, která by zamezila selhání ledvin.  

V dalších dvou studiích jsme se zabývali výzkumem močového proteomu, jehož složení odráží 

řadu fyziologických i patologických procesů probíhajících v uropoetickém traktu a může se tak 

stát zdrojem markerů IgAN. Podařilo se nám identifikovat panel sedmi močových markerů, 

pomocí kterého je možné odlišit nemocné s IgAN od zdravých kontrol. Potvrdili jsme 30 

močových proteinů, jejichž hladina se signifikantně lišila u nemocných s IgAN od hladin u 

zdravých kontrol. Nepochybně bude nutné potvrdit výsledky na větších kohortách nemocných. 

Nicméně závěry naší studie poskytují vodítko k získání markerů, které by usnadnily 

diagnostiku IgAN neinvazivní cestou a umožnily eliminovat nutnost biopsie ledvin spojenou 

s řadou rizik, zejména ohrožujícím krvácením. Tyto markery pomohou i ke stanovení aktivity 

onemocnění s optimálním nasazením imunosupresivní terapie s cílem oddálení selhání ledvin.  

Další výsledky potvrdily intenzivnější intrarenální barvení TLR4, 7, 8 a 9 u pacientů s IgAN 

proti zdravým kontrolám. Intrarenální barvení TLR rozlišilo i podskupiny IgAN s různou 

úrovní proteinurie a renální funkce. Intrarenální barvení TLR spolu s klinickými parametry 

(eGFR, proteinurie), sérovými a močovými biomarkery umožní výrazně lépe zhodnotit 

prognózu pacientů s IgAN. 
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