
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 TLRs 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. 

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. 

 


