
 2011  ■  152. évfolyam, 51. szám  ■  2039–2046.2039

ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Az IgA-nephropathia terápiája

Mikor és hogyan kezeljünk?

Vas Tibor dr.1  ■  Kovács Tibor dr.1  ■  Késői István dr.1, 2  ■  Sági Balázs dr.1

Degrell Péter dr.1  ■  Wittmann István dr.1  ■  Nagy Judit dr.1

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, II. Belgyógyászati Klinika és Nefrológiai Centrum, Pécs
2Komlói Egészségcentrum Nonprofi t Kft., Általános Belgyógyászati Osztály, Komló

Az IgA-nephropathia világszerte a leggyakoribb primer glomerulonephritisforma. Az IgA-nephropathia számos kli-

nikai kép formájában jelentkezhet: minimális vizeleteltérésektől (tünetmentes haematuria, nincs vagy minimális 

proteinuria normális vesefunkcióval) az akut és krónikus veseelégtelenségig. Ideális esetben a kezelés célja az IgA
1
 

glikozilációs károsodásának a korrekciója lenne az IgA
1
 mesangialis lerakódásának a kivédésével vagy a már lerakódott 

IgA
1
 eltávolításával. Nagyon kevés a véletlen besorolásos, kontrollcsoportos vizsgálat, ezért a legtöbb esetben a szak-

emberek véleménye alapján tervezik meg a kezelést. Jelen közleményükben a szerzők a különféle klinikai képekben 

alkalmazható kezelési eljárásokat tárgyalják, valamint a minden IgA-nephropathiában szenvedő betegnek ajánlható 

optimalizált vesevédő kezelést. Orv. Hetil., 2011, 152, 2039–2046.
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Treatment of IgA nephropathy

When and how to treat?

IgA nephropathy is the most common primary glomerulonephritis worldwide. The clinical spectrum covers a wide 

range of features from minor urinary abnormalities (asymptomatic hematuria and mild proteinuria with normal renal 

function) to acute and chronic renal insuffi ciency. Ideally, the goal of treatment would be to correct any defects in 

IgA1 glycosylation and to modify mesangial deposition or removal of IgA1 deposits. There are only a few random-

ized controlled trials in IgA nephropathy; for this reason most treatment options are largely based on expert opinion. 

Authors discuss therapeutic options of different clinical pictures and the optimized renoprotective treatment of all 

IgA nephropathy patients. Orv. Hetil., 2011, 152, 2039–2046.
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Rövidítések

ACE = angiotenzinkonvertáz enzim; ARB = angiotenzinrecep-

tor-blokkoló; BMI = (body mass index) testtömegindex; CCB 

= kalciumcsatorna-blokkoló; GFR = glomerulusfi ltrációs ráta; 

GN = glomerulonephritis; IgAN = IgA-nephropathia; MMF = 

mycophenolat mofetil; NSAID = (non-steroid antiinfl am-

matory drugs) nem szteroid gyulladásgátlók; RAAS = renin-

angiotenzin-aldoszteron rendszer

Az IgA-nephropathia (IgAN) a leggyakoribb primer 

glomerulonephritisforma mindenütt a világon, ahol a vi-

zelet szűrőjellegű vizsgálata rendszeres, és ahol a kiszűrt 

proteinuriás és haematuriás betegek vesebiopsziás vizs-

gálatát is elvégzik [1]. A diagnózist ugyanis csak a 

vesebiopsziákban látható jellemző szövettani elváltozá-

sok (granulált típusú IgA lerakódása a glomerulusokban, 

elsősorban a mezangiumban, gyakran kisebb mennyisé-
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gű IgG és IgM, valamint változó mennyiségű C3 lerakó-

dásával együtt) alapján tudjuk felállítani [2].

Az IgAN-esetek kis részében a betegség gyulladásos 

vagy immunológiai eredetű megbetegedésekkel együtt 

fordul elő. Ezeket a betegségeket szekunder IgAN-nek 

nevezzük. A leggyakrabban alkoholos és nem alkoholos 

krónikus májbetegségekben, rheumatoid arthritisben 

és coeliakiában találkozhatunk IgAN kialakulásával [3]. 

Az ok-okozati kapcsolat azonban az esetek nagy részé-

ben nem bizonyítható. Az IgAN-ben szenvedő betegek 

nagy részében semmilyen specifi kus etiológiai tényezőt 

és társuló betegséget nem lehet kimutatni, ezeket az ese-

teket primer IgAN-nek nevezzük. A Henoch–Schönlein-

szindrómás betegek vesebiopsziáiban észlelt szövettani 

kép gyakorlatilag megegyezik az IgAN-ben található 

szöveti károsodás képével. A Henoch–Schönlein-szin d-

rómában észlelhető jellemző extrarenalis elváltozások 

és az IgA-ANCA pozitivitása alapján azonban a két kór-

kép általában könnyen elkülöníthető [4, 5]. Esetenként 

az IgA glomeruláris lerakódása SLE-nephropathiában is 

megfi gyelhető (az elkülönítés részleteit lásd később).

Az IgAN-es esetek >90%-a sporadikusan fordul elő. 

Emellett világszerte számos családot ismertettek, ame-

lyekben az IgAN halmozott előfordulását észlelték. 

 Ezeket az eseteket familiáris IgAN-ként különítjük el. 

Valószínű azonban, hogy a familiáris IgAN előfordulása 

gyakoribb, mint gondolnánk. Ugyanis IgAN-ben szen-

vedő betegeink hozzátartozóiban ritkán végzünk szűrő-

vizsgálatokat vesebetegség irányában. Feehally és mtsai 

legújabb vizsgálatai szerint az öröklődő IgAN kialaku-

lásában a 6. kromoszómán levő HLA-komplex játssza a 

legfontosabb szerepet [6].

Az IgAN számos klinikai kép formájában jelenhet 

meg:

–  makroszkópos haematuria, ritkán akut veseelégtelen-

séggel, gyakran felső légúti és egyéb nyálkahártya-ere-

detű infekciók után (elsősorban fi atalokban, 40–50%-

ban fordul elő);

–  oligoszimptómás glomerulonephritis (más néven tü-

netszegény vizeleteltérések, amelyek izolált pro tein-

uriát, izolált haematuriát vagy a kettő együttes előfor-

dulását jelenthetik), mintegy 30–40%-ban fordul elő;

– nephrosisszindróma (ritka);

–  gyors progressziójú, félholdas glomerulonephritis 

(ritka);

–  krónikus glomerulonephritis krónikus veseelégtelen-

séggel.

Az utóbbi években a transzplantációra kerülő donor-

vesék beültetés előtti úgynevezett „zéró biopsziákban” 

és nem szelektált kadavervesékben rutin szövettani 

 vizsgálattal az esetek 5–20%-ában glomeruláris IgA-

lerakódást találtak mindennemű klinikai tünet nélkül 

[7,  8]. A beültetésre váró vesék 1,6%-ában írták le az 

IgAN teljes szövettani képét az IgA mellett IgG és C3 

lerakódásával és mesangialis sejtproliferációval [8]. Az 

ismételt vesebiopsziákban a lerakódott IgA spontán eltű-

nését észlelték a natív és a transzplantált vesékben egy-

aránt [9, 10]. Tehát az IgAN gyakoribb, mint gondol-

nánk, de csak az esetek egy részében okoz klinikai 

tüneteket; az IgA-lerakódás reverzíbilis lehet. Egyelőre 

nem tudjuk, hogy a tünetmentes IgA-lerakódás egy ár-

tatlan jelenség vagy az IgAN kezdeti stádiumát jelenti.

Az elmúlt években néhány érdekes új megfi gyelést kö-

zöltek az IgAN patogenezisével kapcsolatban, és számos, 

részben véletlen besorolásos, kontrollált terápiás vizsgá-

lat is befejeződött. Közleményünkben ezeket az új isme-

reteket és az említett vizsgálatok eredménye alapján mó-

dosított, naprakész terápiás ajánlást foglaljuk össze.

Az IgAN patogenezise

Az IgAN kialakulásához legalább négyféle folyamat járul 

hozzá:

1.  A keringő IgA-szint emelkedése az IgAN-ben szen-

vedő betegek <50%-ában mutatható ki. A kétféle 

(IgA
1
 és IgA

2
) IgA-immunglobulin közül azonban 

csak az IgA
1
 mennyisége nő meg a betegek keringésé-

ben, illetve rakódik le a glomerulusokban [11]. Ez az 

IgA
1
 kóros szerkezetű, nyaki régiójában a galaktóz- és 

esetenként a sziálsavmolekulák mennyisége is csök-

kent. A kóros szerkezetű IgA
1
 kialakulásának geneti-

kai hátteréről gyűlnek az ismeretek [12].

2–3. A kóros IgA
1
 autoantigénné válhat, amely ellen el-

sősorban IgG, ritkábban IgA típusú antitesteket mu-

tattak ki a keringésben [13]. Valószínű, hogy az így 

keletkező IgA
1
-IgG immunkomplexek rakódnak le 

a betegek glomerulusaiban. Egy másik elmélet szerint 

a galaktózhiányos IgA
1
-molekulák a keringésben 

aggregálódnak, majd egy második lépésben lekötőd-

nek a glomeruláris mesangiumban levő gliko protein-

receptorokhoz. Ezekhez az autoantigénné váló IgA
1
 

molekulákhoz kötődnek azután egy harmadik lépés-

ben a keringő IgA
1
 elleni autoantitestek [14]. Tehát 

az IgAN számos vonatkozásban az autoimmun be-

tegségek vonásait mutatja. Az autoantigének és az 

autoantitestek mucosalis (tonsilla, bél) vagy csontve-

lői eredetűek.

4.  A lerakódott vagy helyben keletkező immunkomp-

lexek aktiválják a mesangium sejtjeit, ami sejtproliferá-

cióhoz, citokinek, kemokinek és extracelluláris mátrix 

keletkezéséhez vezet következményes komplement-

aktivációval, majd glomeruláris károsodással [12, 15].

Az elmúlt években a keringő galaktózhiányos IgA
1
 ki-

mutatására egy lektinkötésen alapuló ELISA-vizsgálatot 

dolgoztak ki [16]. A tesztet azonban még standardizálni 

és validálni kell további vizsgálatokkal különböző popu-

lációkon. Az a tény azonban rendkívül biztató, hogy ren-

delkezünk egy olyan, nem invazív, 90%-os specifi citású és 

76%-os szenzitivitású diagnosztikai teszttel, amelyet a 

közeljövőben már valószínűleg fel tudunk használni az 

IgAN kimutatásában.

A kórosan glikozilált IgA
1
 nemcsak az IgAN-ben 

szenvedő betegekben, de rokonaikban is nagy gyakori-

sággal és magas titerben keletkezik, anélkül, hogy ezek 
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az egyének a vesebetegség bárminemű klinikai tünetét 

mutatnák. Ezek az adatok is amellett szólnak, hogy a kó-

ros IgA
1
 önmagában nem elegendő az IgAN kialakulá-

sához [17]. További tisztázásra váró kérdés, hogy a 

glomeruláris mesangiumban lerakódó vagy helyben ke-

letkező IgA
1
-IgG immunkomplexek miért csak a bete-

gek egy részében okoznak lokális gyulladást, amely a 

mesangialis sejtek proliferációjával és a mesangialis mát-

rix megszaporodásával, ritkán félholdak keletkezésével 

járhat.

Az IgAN kezelése

Az IgAN-ben szenvedő betegek kezelésének megválasz-

tásánál számos szempontot kell mérlegelni. Mivel az 

IgAN patogeneziséről egyelőre csak hiányos ismeretek-

kel rendelkezünk, a célzott, etiológiai alapú kezelési le-

hetőségeink rendkívül korlátozottak. Az általános elvek 

átgondolása mellett az alkalmazandó kezelés kiválasztá-

sánál mindig a kockázat–haszon arányát, azaz az elérhető 

eredmények függvényében a várható mellékhatásokat 

mérlegeljük (részleteket l. később).

Általános elvként elfogadható, hogy az IgAN-ben 

szenvedő betegek kezelési stratégiájának összeállítása 

előtt a következő teendők vannak:

1.  Tájékozódó jellegű vizsgálatokat kell végezni a sze-

kunder IgAN-k irányában, ha a klinikai kép nem egy-

értelmű, elsősorban

 a) a májfunkció tisztázása,

 b)  vírus (hepatitis B- és C-vírus, endémiás területe-

ken emberi immunhiányt okozó vírus = humán 

immundefi cientia-vírus, HIV) szerológiai vizsgá-

latok,

 c) lupusmarkerek és

 d) coeliakiamarkerek vizsgálata jön szóba.

2.  Meg kell állapítani az adott betegre jellemző klinikai 

képet (részleteket lásd később), valamint a betegség 

stádiumát a szérumkreatinin-szintből becsült glo me-

rulusfi ltrációs ráta (eGFR) alapján [18].

3.  Fontos jelentősége van a vesebiopsziában észlelt szö-

vettani elváltozásoknak [19, 20]:

 –  Az akut vagy a krónikus elváltozások dominálnak?

 –  Van-e jelentős mennyiségben friss, sejtes félhold-

képződés?

 – Van-e akut tubularis necrosis?

 –  Van-e minimal change glomerularis elváltozás tár-

suló jelenlétére utaló elektronmikroszkópos kép?

 –  Vannak-e esetleg lupusvesére utaló elváltozások, 

azaz nagy mennyiségű IgG, IgA és IgM együttes 

lerakódása a glomerulusokban C3 és C1q-val 

együtt?

 –  Az újonnan publikált Oxford–klasszifi káció szerint 

a mesangialis és endocapillaris sejtproliferatio, a glo -

merulosclerosis, a tubularis atrophia és az inter-

stitialis fi brosis alkotják a legfontosabb elváltozáso-

kat az IgAN kimenetele szempontjából [19, 20].

4.  Meg kell becsülni a vesebetegség progressziójának 

 valószínűségét [21, 22, 23]. Irodalmi adatok egyér-

telműen igazolják, hogy az IgAN progressziója szem-

pontjából legfontosabb

 –  a 24 órás vizeletfehérje- (albumin-) ürítés mennyi-

sége [24, 25],

 –  a betegség felismerésekor észlelt vesefunkció 

(GFR),

 –  a vérnyomás értéke (több mérés eredményének át-

laga vagy az ambuláns vérnyomás-monitorozás, 

ABPM alapján) [26, 27, 28, 29].

Bár az erre vonatkozó egyértelmű állásfoglalás csak 

most van kialakulóban, tapasztalataink és néhány közle-

mény szerint az IgAN lefolyását a hypertonia mellett a 

metabolikus szindróma egyéb paramétereinek a jelenléte 

is befolyásolja [30, 31, 32, 33, 34]:

–  a kóros cukoranyagcsere (a hemoglobin A1C szintje 

vagy az orális glükózterhelés alapján);

–  a dyslipidaemia (az atherogen és védő lipidek: összes 

koleszterin, LDL-koleszterin, triglicerid, illetve HDL-

koleszterin szintje), valamint az emelkedett húgysav-

szint és 

–  az obesitas (a testtömegindex [BMI], valamint a 

haskörfogat értéke alapján).

Az IgAN kezelésének elméleti lehetőségei

Az IgA keletkezésének csökkentése

Nem ismert olyan kezelési eljárás, amellyel csökkenteni 

lehetne a kóros glikozilációjú IgA
1
-molekulák keletkezé-

sét. Tonsillectomia után több vizsgálat igazolta és ma-

gunk is észleltük a makroszkópos haematuriás esemé-

nyek számának csökkenését, amelyet a mucosaeredetű 

antigének csökkenésével magyaráznak. Azonban az IgA
1
 

keletkezésére és a betegek hosszú távú túlélésére gyako-

rolt kedvező hatást egyelőre véletlen besorolásos, kont-

rollált vizsgálatok nem igazolták [35, 36, 37]. A ton sil-

lectomia plusz immunoszuppresszív kezelés hatását lásd 

később.

Az IgA glomeruláris lerakódásának megelőzése, 

illetve a lerakódott IgA-molekulák eltávolítása

Egyelőre nem tudjuk befolyásolni ezeket a folyamatokat. 

Az a tény, hogy a transzplantált vesékben gyakran kiújul 

az IgAN, arra utal, hogy a transzplantált betegekben al-

kalmazott immunoszuppresszív kezelés nem tudja kivé-

deni az IgA glomeruláris lerakódását.

Az IgA lerakódását követő immunológiai 

és gyulladásos események befolyásolása

A szteroid és kombinált immunoszuppresszív kezelé-

sek eredményességét és létjogosultságát a későbbiekben 

rész letezzük.
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Az IgAN kezelésének gyakorlati 

lehetőségei

Ma már egyértelmű, hogy primer és szekunder IgAN-

ben egyaránt a terápiát általános vesevédő kezeléssel kell 

kezdeni. Emellett szekunder IgAN-ben az együttesen 

előforduló, feltételezetten oki szerepet játszó gyulladá-

sos vagy immunológiai eredetű betegséget is kezelni kell 

kezdettől fogva.

Az IgAN-ben szenvedő betegek általános vesevédő 

 kezelési lehetőségeit az 1. táblázatban összegeztük [38].  

Saját gyakorlatunkat a következőkben foglaljuk össze:

Diéta: Normális vesefunkció esetén 0,8–1,0 g/ttkg/

nap fehérjetartalmú, sószegény, atherogen lipidekben 

szegény, húgysavszegény (a húsok közül elsősorban 

 csirke, pulyka és hal fogyasztása ajánlott) diétát javas-

lunk. A  vesefunkció romlása esetén a becsült GFR 

(eGFR) értékének csökkenésével párhuzamosan csök-

kentjük az étrend fehérjetartalmát. Nagyobb mennyi-

ségű proteinuria esetén a vizelettel ürített fehérje meny-

nyiségét hozzáadjuk az ajánlott napi fehérjebevitelhez. 

A diétát szakképzett dietetikus tanítja be.

A vérnyomás normalizálása: Az első választandó sze-

rek: angiotenzinkonvertáló enzim (ACE-) gátló vagy 

angiotenzinreceptor-blokkoló (ARB), vagy – ha a két 

szer dózisának feltitrálása után sem normális a vérnyo-

más – a kettő kombinációja [39, 40]. A vérnyomás cél-

értéke: <130/80 Hgmm.

A betegeket vérnyomásuk rendszeres ellenőrzésére, 

a mért értékek feljegyzésére és a kontrollvizsgálatok al-

kalmával ezeknek a jegyzeteknek a bemutatására kérjük.

A metabolikus szindróma egyéb paramétereinek norma-

lizálása: A lipidszintek normalizálására a diétán kívül el-

sősorban statinkezelést, a húgysavszint normalizálására a 

diétán kívül allopurinolkezelést alkalmazunk. A testsúly-

1. táblázat Komplex vesevédő kezelés IgAN-ben ([38], módosítva, kiegé-

szítve)

1. szintű ajánlások

–  Diéta fehérjetartalmának meghatározása a vesefunkció 

és a proteinuria alapján.

–  Vérnyomás normalizálása.

–  Gyógyszeres kezelés:

= ACE-gátló vagy ARB, vagy a kettő kombinációja.

=  Dihidropiridin kalciumcsatorna-blokkolók (CCB) adásának 

kerülése.

2. szintű ajánlások

–  Diéta: az ételek sótartalmának csökkentése. 

–  A dohányzás (aktív és passzív is) abbahagyása. 

–  Gyógyszeres kezelés:

= Nem dihidropiridin-CCB kezelés.

= Béta-blokkoló kezelés.

=  Allopurinolkezelés.

–  A metabolikus szindróma minden komponensének a megfelelő 

kezelése.

Egyéb lehetőségek az IgAN progressziójának csökkentésében

–  Testsúly normalizálása diétával és rendszeres fi zikai aktivitással.

–  D-vitamin-kezelés D-vitamin-hiányban.

–  Nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID) adásának kerülése.

–  Nephrotoxicus szerek adásának kerülése.

felesleggel rendelkező betegek számára dietetikusunk 

speciális diétát állít össze, amelynek ismeretét és betartá-

sát időnként ellenőrzi. A diabeteses betegek kezelését 

diabetológussal együtt állítjuk be és ellenőrizzük.

Betegeinket az aktív és a passzív dohányzás mellőzésére 

kérjük.

Betegeinket rendszeres, mérsékelt intenzitású fi zikai 

aktivitással járó tevékenységekre biztatjuk, elsősorban 

kerékpár, szobakerékpár használatát, sétákat vagy úszást 

javaslunk heti négy–öt alkalommal, alkalmanként 20–30 

percig. A betegeket testsúlyuk rendszeres ellenőrzésére 

kérjük.

A vesevédő kezeléseket az 1. táblázatban részletezzük. 

A táblázat adatainak összeállításánál a rendelkezésre álló 

evidenciák mellett az általánosan elfogadott tapasztala-

tok adatait is fi gyelembe vettük. Utóbbiak nemcsak az 

IgAN-re, hanem általában a krónikus vesebetegségekre 

is vonatkoznak.

Kezelési javaslat a klinikai kép alapján

Az általános vesevédő kezelés mellett a további kezelést 

elsősorban a klinikai kép alapján, egyénre szabottan állít-

juk össze. Először az egyes kezelésekkel összegyűlt ta-

pasztalatokat ismertetjük, majd azok alkalmazási lehető-

ségeit az egyes klinikai képekben.

Az IgA-nephropathiás betegek kezelése 

immunoszuppresszív és gyulladáscsökkentő 

gyógyszerekkel

Kortikoszteroidok

Három, véletlen besorolásos, kontrollált vizsgálat sze-

rint, amelyet proteinuriás, részben nephroticus nagy-

ságrendű proteinuriás, relatíve megőrzött vesefunkciójú 

(GFR >50 ml/min) betegekben végeztek, a hat hónapos 

szteroidkezelés csökkentette a proteinuriát és a veseelég-

telenség kialakulásának valószínűségét. Az első vizs gá-

latban kombinált lökés- és per os kezelést, a másik kettő-

ben csak per os szteroidkezelést alkalmaztak, azonos 

hatékonysággal [41, 42, 43]. Egy kisebb, de hosszabb 

ideig tartó (12 hónap) vizsgálatban a másnaponta adott 

szteroidkezelés nem bizonyult eredményesebbnek a 

 második év végén történt ellenőrzés alapján [44]. Ha-

sonlóan ineffektív volt egy kétéves vizsgálat Japánban, 

amelyben kis dózisú szteroidot (20 mg/nap) alkalmaz-

tak [43]. Meglepő, hogy a két Pozzi-féle vizsgálatban, 

amelyekben nagy adagú, részben infúziós lökéskeze-

lést  alkalmaztak, a mellékhatások minimálisak voltak 

[41, 42].

Sajnálatos módon ezeknek a vizsgálatoknak a nagy ré-

sze akkor készült, amikor még nem volt ismert a komp-

lex vesevédő kezelés hatékonysága. Katafuchi és mtsai 

visszamenőleg elemezték 702, IgAN-ben szenvedő be-

teg kórtörténetét [45]. Vizsgálatuk szerint a szteroidos 

lökéskezelés és az ACE-gátló kezelés is egyaránt csök-
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kentették – külön-külön adva is – a betegség progresz-

szióját. A STOP-IgAN vizsgálat első hat hónapjában 

(amelyben renin-angiotenzin blokkolókat titráltak fel a 

maximális proteinuriacsökkentő hatás eléréséig) a bete-

gek döntő többségében a proteinuria >0,75 g/24 órára 

csökkent anélkül, hogy szteroidkezelést alkalmaztak 

 volna [38, 46]. A szteroidkezelés és a tonsillectomia 

kombinációjával elsősorban ázsiai betegekben szereztek 

kedvező tapasztalatokat [47, 48].

Összefoglalva a rendelkezésre álló adatok alapján: 

A  proteinuriás, progresszióra hajlamos IgA-nephropa-

thiás betegeket először agresszív vesevédő kezelésben 

kell részesíteni. Ha ezzel a kezeléssel a proteinuria nem 

csökken <1 g/24 órára három–hat hónap alatt, csak 

 akkor  javasolt a szteroidkezelés, de az is csak a relatíve 

megtartott vesefunkciójú (GFR >50 ml/min) betegek-

ben a Pozzi és mtsai által alkalmazott séma szerint [41, 

42]. Nem érdemes kis adagú, rövid ideig tartó, más-

naponként adott szteroidkezelést alkalmazni.

Immunoszuppresszív kombinációs kezelések

Retrospektív vizsgálatokban szteroidot és cyclophospha-

midot vagy azathioprint kapott betegekben a progresz-

szió csökkenését észlelték, a kontrollcsoporttal összeha-

sonlítva [49, 50, 51]. Két másik vizsgálatban cyclo  -

phosphamid, dipyridamol+warfarin kezelés alkalmazá-

sával a vesefunkció javulását nem észlelték [52, 53]. 

Ballardie és mtsai gyors progressziójú IgAN-ben szenve-

dő betegek randomizált vizsgálatában cyclophosphami-

dot (majd helyette adott azathioprint)+szteroid keze-

lést  hasonlítottak össze kontrollokkal. Az immuno-

szupresszív kezelést kapott csoportban jobb volt a bete-

gek túlélése, azonban egyik csoportba tartozó beteg sem 

kapott ideális RAAS-gátló kezelést [54]. Végül Pozzi 

és mtsai szteroidot vagy szteroidot+azathioprint kapott 

betegek összehasonlítása során nem észleltek különb-

séget a két betegcsoport progresszivitásában 4,9 év múl-

va [55]. Ugyanakkor a kombinált immunoszuppresszív 

kezelések gyakori, esetenként súlyos mellékhatásokkal 

jártak.

Összefoglalva: A kombinált immunoszuppresszív ke-

zelés csak gyors progressziójú glomerulonephritis vagy 

vasculitis képében jelentkező IgAN-ben javasolható, 

egyéb esetekben nem indokolt.

Mycophenolat mofetil (MMF-) monoterápia

Mind ez ideig négy véletlen besorolásos, kontrollált vizs-

gálat eredményei ismertek, ezekben a vizsgálatokban az 

MMF-et nagy rizikójú betegekben alkalmazták. A két 

kínai vizsgálatban, szteroid- vagy ACE-gátló kezeléssel 

összehasonlítva az MMF-csoport betegeiben jobban 

csökkent a proteinuria [56, 57]. A belga és az amerikai 

tanulmányban, fehér bőrű betegekben az MMF nem 

csökkentette a proteinuriát [58, 59].

Összefoglalva: Az eddigi tapasztalatok alapján az 

MMF-kezelés fehér bőrű, IgAN-ben szenvedő betegek 

számára nem javasolt. A hazai gyógyszerszabályok sze-

rint erre nincs is mód.

Egyéb immunoszuppressziós monoterápiák

A cyclosporin A- és a mizoribinkezeléssel kapcsolatos 

közlések egyelőre nem biztatóak [38].

Egyéb kezelések

Halolaj

A halolaj előnyös cardiovascularis hatásai jól ismertek, 

például csökkenti a vérnyomást és a trigliceridszintet, 

 valamint a nyugalmi pulzusszámot. Az IgAN-ben szen-

vedő betegekben a vesebetegségre gyakorolt hatása egy-

előre nem egyértelmű. Donadio és mtsai közölték a 

 leghosszabb ideig követett, legnagyobb beteganyagot 

érintő vizsgálatokat. Eredményeik alapján a halolaj javítja 

a betegek túlélését, de szignifi kánsan nem csökkenti a 

proteinuriát [60]. Nagy rizikójú, IgAN-ben szenvedő 

betegekben nagy adagú és kis adagú halolajkezelést ösz-

szehasonlítva nem észleltek különbséget a két csoport 

között a vesefunkció csökkenésének ütemében [61]. Egy 

rövid (hat hónapos), véletlen besorolásos, kontrollcso-

portos vizsgálatban a halolaj plusz ACE-gátló és ARB-

kezelés jobban csökkentette a proteinuriát, mint a kizá-

rólagos ACE-inhibitor és ARB-kezelés [62]. Egy másik 

véletlen besorolásos, kontrollcsoportos, kétéves vizsgá-

latban szteroid- és halolajkezelést hasonlítottak össze és 

nem találtak semmilyen különbséget a kezelt csoportok 

és a kontrollcsoport között. Ugyanakkor Dillon, vala-

mint Strippoli és mtsai metaanalízise szerint a betegség 

kimenetelét illetően statisztikailag szignifi káns különb-

ség a halolajjal kezelt és nem kezelt csoportok között 

nem észlelhető [63, 64].

Konkrét kezelési javaslatok 

a klinika képek alapján

Minimális vizeleteltérések (mérsékelt fokú proteinuria, 

<0,5–1 g/24 óra és/vagy mikroszkópos haematuria, 

többnyire dysmorph vörösvérsejtekkel, normális a GFR 

és a vérnyomás, a lefolyás során nincs vagy csak minimális 

a progresszió):

Szakmai ajánlásokon nyugvó specifi kus kezelés nin-

csen. A saját gyakorlatunkban a betegeket félévente–

évente ellenőrizzük, általános vesevédő kezelést javas-

lunk, amelynek paramétereit szükség szerint alkalmazzuk 

és módosítjuk.

Mérsékelt fokú, nem nephroticus nagyságrendű pro tein-

uria (>1 g/24 óra, de <3,5 g/24 óra) mikroszkópos 

haematuriával (dysmorph vörösvérsejtekkel) vagy a nél-

kül, normális vagy kissé beszűkült GRF, normális vér-
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nyomás vagy hypertonia a lefolyás során lassú progresz-
szióval:

A mindenkinél alkalmazott általános vesevédő kezelés 
mellett, annak részeként ACE-gátló vagy ARB-kezelést 
alkalmazunk (esetleg a kettő kombinációját), amely a 
vérnyomás normalizálásán kívül a proteinuriát is csök-
kenti. Az alkalmazott szer adagját lassan feltitráljuk a 
 maximálisan adható mennyiségig szoros vérnyomáskont-
roll mellett. Cél: hypertonia esetén a vérnyomás célérté-
kének (<130/80 Hgmm) az elérése mellett a proteinuria 
<0,5–1 g/24 óra mennyiségre való csökkentése. Ha a 
pro teinuria a gyógyszerek maximális adagja mellett mini-
mum három–hat hónapos kezelés után sem csökken 
1 g/24 óra alá, a GFR értéke normális vagy lassan csök-
ken, de >50 ml/min, és az ultrahangos vizsgálat szerint 
a vesék nagysága normális vagy legfeljebb csak kisfokú 
csökkenést mutat, szteroid adása mérlegelendő (40 mg/
nap, amelyet 10 mg/napig csökkentünk két év alatt). Ha 
a proteinuria az ACE/ARB kezelésre megfelelően nem 
csökken, a GFR <50 ml/min és az ultrahangos vizsgálat 
a vesék egyértelmű zsugorodását mutatja, az ACE-gátló 
vagy ARB-kezelés mellé halolaj adása jön elsősorban szó-
ba 12 g/nap mennyiségben hat hónapig adva. A néhány 
irodalmi adat alapján a halolaj nem egyértelműen csök-
kenti a proteinuriát és a progressziót, mivel azonban 
mellékhatása nincsen, többen alkalmazzák [60, 61, 62]. 
Munkacsoportunknak a halolajkezeléssel kapcsolatos 
számottevő tapasztalata nincsen.

Nephrosisszindróma vagy nephroticus nagyságrendű 
proteinuria: Bár 3–3,5 gr/nap körüli proteinuria nem 
ritka IgAN-ben (főleg rosszul beállított hypertoniás 
 betegekben fordul elő), a teljes nephrosisszindróma 
 kialakulása ritka. Először ki kell zárni a vesebiopszia 
elektronmikroszkópos vizsgálatával azokat az eseteket, 
amelyekben az IgAN mellett minimal change-re utaló 
szövettani elváltozások is kimutathatóak [65]. Ezekben 
az esetekben a minimal change-ben javasolt kezelés 
 ajánlott, például prednisolon adása (0,5–1 mg/kg/nap 
maximum nyolc hétig), amelynek adagját lassan csök-
kentjük. Egy kisebb vizsgálatban négy hónapos, 40–
60 mg/nap kezdő dózisú per os prednisolonkezelés után 
a proteinuria csökkenését írták le, a betegség progresz-
sziója azonban nem csökkent [65]. Saját betegeink köré-
ben az általános vesevédő kezelés mellett nagyon ritka 
volt a nephroticus nagyságrendű proteinuria tartós fenn-
maradása. Ezért a szteroidkezeléssel számottevő tapasz-
talatunk nincsen.

Rekurráló makroszkópos haematuria (normális vese-
funkcióval): Megfelelő hidrálás és általános vesevédő ke-
zelés javasolható a betegek szoros megfi gyelése mellett. 
Nincs egyértelmű állásfoglalás a klinikai képet gyakran 
megelőző felső légúti infekciók elhúzódó antibiotikus 
kezelését illetően, illetve a tonsillectomia effektivitását 
illetően [38]. Ugyanakkor azonban ismételt tonsillitiseket 
követő, az IgAN akut exacerbatiójára utaló makroszkó-
pos haematuriás epizódok miatt munkacsoportunk fül-

orr-gégészeti konzílium alapján minden alkalommal 

mérlegeli a tonsillectomia elvégzésének lehetőségét.

Makroszkópos hematuria (akut veseelégtelenséggel): 

Ha az IgAN lefolyása során a fenti klinikai kép alakul ki 

és a vesefunkció néhány napon belül nem javul, akkor az 

IgAN további kezelését – ezekben a ritka esetekben – 

csak az ismételten elvégzett vesebiopszia alapján lehet 

megtervezni. Kétféle szövettani elváltozás valószínű:

a)  Akut tubularis necrosis intratubularis vörösvérsejt-ci-

linderekkel: nincs specifi kus kezelése.

b)  Félholdas, gyors progressziójú IgAN: A bevezető ke-

zelési javaslat: prednisolon 0,5–1 mg/ttkg/nap per 

os maximum nyolc hétig plusz cyclophosphamid 

2 mg/ttkg/nap maximum nyolc hétig per os vagy iv., 

a két lehetőség közül mi az iv. adagolást részesítjük 

előnyben. Súlyos esetben a plazmaferéziskezelések is 

szóba jöhetnek.

Fenntartó kezelési javaslat: prednisolon per os lassan 

csökkentett adagban plusz azathioprin 2,5 mg/ttkg/

nap.

Következtetések

Az IgAN kezelése még napjainkban sem megoldott. 

A komplex vesevédő kezelés elengedhetetlen minden be-

teg esetében. A fenn részletezett válogatott esetekben a 

klinikai kép és a szövettani elváltozások együttes fi gye-

lembevétele alapján az immunoszuppresszív kezelésnek 

is helye van. Nem hallgathatjuk el, hogy a javaslataink az 

európai és saját tapasztalatainkat tükrözik, míg a távol-

keleti országokban az IgAN immunoszuppresszív keze-

lése sokkal inkább elfogadott. 
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