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IgA nephropathy in children: Epidemiology, etiology and pathogenetic mechanisms
Maidannyk V.G.
A.A. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
This review presents new important trends and the latest developments in IgA nephropathy. Were including the successful discovery of
multiple locus of genetic susceptibility, the wording multihit pathogenesis model, which combines the results of IgA1 research with deficit
galactose, antiglikanov reaction and kidney diseases caused by immune complexes. Particular attention is focused on the latest genetic
discoveries that confirm the significant contribution of hereditary factors and explain some geoetnicheskie differences in susceptibility to
disease.
Key words: IgA nephropathy, multihit pathogenesis model, deficit galactose, immune complexes
IgA нефропатия у детей: Эпидемиология, этиология и патогенетические механизмы Майданник В.Г.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
В данном обзоре представлены новые важные направления и самые последние разработки при IgA нефропатии, включая успешное открытие нескольких локусов генетической восприимчивости, формулировка мультицелевой модели патогенеза (multihit
pathogenesis model), которая объединяет результаты исследований IgA1 с дефицитом галактозы, реакцию антигликанов и
почечные заболевания, вызванные иммунными комплексами. Особое внимание сосредоточено на последних генетических
открытиях, которые подтверждают значительное влияние наследственных факторов и объясняют некоторые геоэтнические различия в восприимчивости к болезни.
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IgA-нефропатія, відома в даний час більше як хвороба
Берже (Berger), це ідіопатичний мезангіально-проліферативний гломерулонефрит, який характеризується
депозитами, що складаються переважно з IgA в мезангіальній області клубочків, клінічно-гематуричним синдромом з нападами макрогематурії, частіше в поєднанні
з помірною протеїнурією [1, 2].
У 1967 році Jean Berger et al. першими у хворих з рецидивуючою гематурією в біоптатах нирок виявили відкладення в мезангії клубочків імуноглобулінів А і G. Berger і
Hinglais [3] опублікували більш докладні дані про захворювання, що характеризується переважним відкладенням IgA і фібриногену в мезангії, що клінічно проявляється доброякісною рецидивируючою гематурією.

Jean Berger (1930-2011)

На превеликий жаль, з 22 травня 2011 року Jean
Berger немає серед нас, що знаменувало собою кінець
цілої епохи. Він був патологом, який вперше описав IgAнефропатію і його наукова робота співпала з бурхливим
розвитком біопсії нирок як новаторського інструмента
дослідження патології нирок. Jean Berger народився 17
вересня 1930 року. В 1954 році він успішно закінчив
резидентуру, працюючи в Interne des Hôpitaux de Paris.
В подальшому він працював в Департаменті нефрології
(Department of Nephrology) під керівництвом професора Jean Hamburger в Necker-Enfants Malades Hospital in
Paris, де він зацікавився патологією.
Мета цієї оглядової статті полягає в узагальненні підсумків вивчення основних порушень та визначення
механізмів, пов’язаних із патофізіологією розвитку та
перебігу IgA-нефропатії.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ. IgA-нефропатія – досить поширена
патологія. Але, оскільки діагностика IgA-нефропатії
потребує біопсії нирки, то, як і раніше, важко встановити
точну поширеність захворювання. Поширеність мезангіальних відкладень IgA, яка аналізувалася в дослідженнях аутопсії, була напрочуд висока в діапазоні від 4% до
16% в залежності від досліджуваних популяцій [4-6]. Так
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само повідомлялося, що частота відкладень IgA в протоколах біопсії живих або трупних донорах нирок досягала 16% в Японії [7]. Ці дослідження показують, що
субклінічні відкладення IgA є загальними і більш поширеними серед населення в Східній Азії.
Іншим показником поширеності IgA-нефропатії, про
який повідомлялося, є відносна частота IgA-нефропатії
серед усіх випадків первинного гломерулонефриту в
реєстрі біопсії. Залежно від географічного регіону це
число зазвичай сильно варіюється в діапазоні від 5% на
Близькому Сході [8, 9], 10–35% по всій Європі [10-14] і до
50% в Японії і Китаї [15, 16]. Проте цей показник може
залежати від відмінностей місцевого проведення біопсії
[17] і місцевої захворюваності інших гломерулярними
хворобами.
Альтернативним підходом для оцінки захворюваності
IgA-нефропатією є використання даних з національних
реєстрів хронічної ниркової недостатності (ХНН). Але ці
дані ще не відображають справжньої захворюваності,
оскільки включені тільки пацієнти з прогресуючим
захворюванням. Підгрупа пацієнтів з «артеріальною
гіпертензією» в якості причини ХНН може також представляти IgA-нефропатію, які не проходили біопсію
нирок. В США, в залежності від штату проживання,
захворюваність ХНН через IgA-нефропатію коливається
від 18 до 264 випадків на мільйон населення [18].
Високий рівень мінливості між штатами може бути
пов'язаний з регіональними відмінностями в расовому/
етнічному складі і доступності медичної допомоги, але
також може відображати загальну відсутність консенсусу серед лікарів щодо корисності біопсії в певних клінічних умовах, що призводить до високого рівня регіональних відмінностей в біопсії навіть в межах США.
Незважаючи на ці обмеження, виникли деякі чіткі
поширені закономірності [19]. Зокрема, є чіткий градієнт поширення із сходу на захід (рис.1), при якому хвороба частіше зустрічається в Східній Азії (32–54% первинного гломерулонефриту (ГН) в Китаї [20] і Японії [21])
у порівнянні з європейськими країнами (10–35% первинного ГН) [22-33]. Схожі тенденції спостерігаються в
випадку, коли частота захворювань ХНН через IgAнефропатію порівнюється між етнічними групами в
США. У американців азіатського походження частота
захворювань ХНН через IgA-нефропатію в 4 рази вище у
порівнянні з американцями європейського походження, і в 7 разів вища у порівнянні з американцями африканського походження, що і надалі підтверджує істотну
роль генетичних факторів [18]. Крім того, більш незначний градієнт поширеності з півдня на північ також
описувався в Європі; при якому у північних європейців
підвищений ризик ХНН через IgA-нефропатію в 2,4
вище, ніж у південних європейців [18]. І, нарешті, виникнення IgA-нефропатії має нерівномірний гендерний
розподіл.
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1263
7016
32862
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1363
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1304
13519
4514
961
1045
3555
1544
2030

Рис. 1. Поширеність IgA-нефропатії в різних регіонах світу [34]

В Європі і Північній Америці хвороба в основному
вражає частіше чоловіків, ніж жінок, у співвідношенні
(чоловіки/жінки) 3:1 у європейців [35, 36]. В той же час в
Східній Азії це співвідношення складає 1:1 [37-39],
патерн, який може бути сформований за допомогою
відмінностей в соціальному походженні або місцевому
навколишньому середовищі. Ці географічні відмінності
також дозволяють припустити, що наші існуючі визначення IgA-нефропатії можуть охоплювати ряд чітких
нозологічних одиниць з різним диференціальним
поширенням між Європою та Азією.
Отже, покращена класифікація IgA-нефропатії, в основі якої знаходиться базовий механізм захворювання, а
не описова патологія, представляє собою, мабуть, одну
з найбільших проблем для суспільства з дослідження
IgA-нефропатії. У зв’язку з цим, помітний прогрес спостерігається в генетичних дослідженнях.
ЕТІОЛОГІЯ. Питання про етіологію IgA-нефронатії
постійно обговорюється в літературі. Зазвичай вказують на роль гострих респіраторних вірусних захворювань у розвитку процесу. Так, Linné et al. [40] виявили
інфекцію верхніх дихальних шляхів у 79,2% дітей з IgAнефропатією. Роль стрептококової інфекції показана в
роботах Noda et al. [41] та Goto et al. [42]. Автори вказують на позитивний ефект тонзилектомії, після якої спостерігається ремісія захворювання. В останні десятиліття активно досліджувалася роль вірусної інфекції у
розвитку IgA-нефропатії. Так, в біопчатах нирок були
виявлені протеїни HBsAg, HBeAb. HBeAg печінки як
результат гепатиту С, а також виявлена наявність вірусу
в біопсійній тканини [43, 44]. Більше 20 років тому була
показана і доведена етіологічна роль цитомегаловірусу, який був виявлений в тканині нирок і в крові хворих
на IgA-нефропатію, а також є дані про роль вірусів
Епштейна-Барр, ентеровірусів, особливо вірусу Коксаки
В4 у розвитку захворювання [45]. У 1994 році Suzuki et
al. встановили зв'язок IgА-нефропатії з вірусом парагрипу, виявивши у біоптатах нирок хворих з даною
патологією антиген, а в крові - антитіла до нього. Дещо
пізніше були опубліковані дані про виявлення антигену

цитомегаловірусу в мезангіальних клітинах нирок хворих з IgA-нефропатією [46]. Давно було помічено, що у
хворих з IgA-нефропатією частіше звичайного із зіву
виділяють Haemophilus parainfluenzae (HPI), а в складі
гломерулярних допозітов були ідентифіковані антигени зовнішньої мембрани HPI, а в сироватці крові виявлено підвищені рівні антитіл проти них [47]. На думку
авторів, це відкриває нові перспективи дослідження
причин розвитку IgA-нефропатії.
У роботі І.А. Ракітянської і Т.С. Рябової [48] отримані
дані, які підтверджують роль аденовірусу в індукції
локальної імунної відповіді при IgA-нефропатії.
Вважають, що аденовірусна інфекція впливає на склад
лімфоїдного інфільтрату, експресію IL-10 і комплексу
С5b-C9 у хворих до 60-річного віку, тоді як після 60
років аденовірусні антигени не впливають на локальну
імунну відповідь. Однак наявність аденовірусної інфекції у тканині нирок у хворих IgA-нефропатія є етіологічним фактором розвитку захворювання незалежно від
віку хворого. Причому присутність аденовірусу у тканині нирок активно впливає на морфологічні зміни у
хворих IgA-нефропатією незалежно від віку [48].
В даний час велика увага приділяється вивченню
етіологічної ролі бактеріально-вірусної інфекції в розвитку і прогресуванні IgA-нефропатії. Зокрема,
І.А. Ракитянська та співавт. [45] на підставі аналізу етіологічних факторів розвитку IgA-нефропатії у дорослих
у 69% хворих виявили зв'язок дебюту хвороби з наявністю простудного захворювання. Далі було проведено дослідження на наявність інфекційних антигенів в
біопсійній тканині нирок хворих з урахуванням їх віку.
Виявилося, що всі хворі (100%) мали той чи інший
інфекційний антиген в нирковій тканині незалежно від
віку. Найчастіше виявлялися Chlamydia trachomatis (до
88%) і цитомегаловірус (CMV) (до 63%), також були
виявлені поєднання різних антигенів: Chlamydia
trachomatis + CMV (до 60%); Chlamydia trachomatis +
аденовірус + CMV (до 37%); Chlamydia trachomatis +
CMV + вірус гепатиту C (до 18%); Chlamydia trachomatis
+ вірус гепатиту В (до 7%). Таким чином, на підставі
проведених досліджень І.А. Ракитянська і співавт. [45]
вважають, що наявність інфекційного антигену в тканині нирок у хворих з IgА-нефропатією є етіологічним
фактором розвитку захворювання.
ГЕНЕТИКА IgA НЕФРОПАТІЇ. Численні дослідження,
які були проведені, визнали сімейне накопичення IgAнефропатії [49-54]. В більшості випадків успадковування наводить на думку про аутосомно-домінантний тип з
варіабельною пенетрантністю; проте інші більш складні
генетичні моделі теж правдоподібні. Незважаючи на
відсутність проведених значних близнюкових методів
дослідження для формальної оцінки успадковування
IgA-нефропатії, повідомлялося про декілька випадків
конкордантності хвороби в ідентичних близнюків [55-
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57]. Кровні родичі пацієнтів, що страждають на IgAнефропатію, також підпадають під вищий ризик сечових аномалій [78] та мають вищі рівні IgA1 з дефіцитом
галактози [58,59].
Як відомо, повногеномний пошук асоціацій (ППА)
(GWAS, Genome-Wide Association Studies) – це напрям
біологічних досліджень, які пов’язані з дослідженням
асоціацій між геномними варіантами і фенотипічними
ознаками. Основна мета ППА полягає в ідентифікації
генетичних факторів ризику, щоб дати обґрунтований
прогноз про схильність до захворювання, а також
виявлення біологічних основ сприйнятливості до хвороби для розробки нових стратегій профілактики і
лікування.
Повногеномний пошук асоціацій (ППА) (Genome-wide
association studies - GWAS) представляє собою альтернативний підхід до таких генетично складних захворювань як IgA-нефропатія. У порівнянні з дослідженнями
груп зчеплень, ППА є потужним інструментом для виявлення варіантів сприйнятливості, навіть за умови значної гетерогенності локусу. Обмеження, властиві ППА,
включають здатність виявляти тільки загальні варіанти
(частота >1–5%), які зазвичай показують відносно
незначну дію.
Перше успішне застосування повногеномного аналізу груп зчеплень в сім’ях з IgA-нефропатією виявило
значний пік зчеплень на хромосомі 6p22–23 у випадках аутосомно-домінантного успадковування [60]. В
подальших дослідженнях груп зчеплень повідомлялося про додаткові сугестивні піки в декількох інших
локусах, надаючи докази значної гетерогенності локусів [61]. Підтвердження цих локусів за умов гетерогенності є серйозною проблемою; якщо кожна сім’я має
унікальний молекулярний ефект в іншому гені, то буде
недостатньо сотні сімей для відтворення зчеплень.
Новіші підходи, які використовують секвенування
наступного покоління, стикаються з тим самим обме-
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женням – врахування значної генетичної гетерогенності і пошук незалежної сегрегуючої мутації, що вимагає секвенування тисячі пробандів. З цієї причини
виявлення рідкісних варіантів, що лежать в основі
сімейної IgA-нефропатії, викликає складнощі, і на сьогоднішній день не були виявлені жодні причиннонаслідкові мутації.
На підставі аналізу результатів проведених досліджень можна висловити гіпотезу, що генотип у хворих
на IgA-нефропатію визначає не тільки чутливість до
виникнення захворювання, а й до механізмів його розвитку. Фактично, у кожного хворого своя хвороба у
вигляді IgA-нефропатії і тільки лікарі штучно їх класифікують на підставі клінічних та морфологічних ознак.
Таким чином, ППА пояснює тільки відносно невелику
частку успадкованого захворювання [62]. На сьогоднішній день ППА був успішно застосований при IgAнефропатії в чотирьох широкомасштабних дослідженнях, які привели до виявлення 15 окремих варіантів з
загальним ризиком в повногеномному значенні (табл.1)
[63-66]. В сукупності 15 нових і відтворених локусів в
ППА пояснили приблизно 6–8% загального ризику
захворювання [66].
Але, оскільки загальний ризик захворювання згідно з
поясненнями ППА відносно невеликий, то була запропонована гіпотеза вільних підходів ППА, яка розкрила
нові і неупереджені знання щодо суті біології IgAнефропатії [67]. Найголовніше, що локуси ППА виділили
кілька патогенетичних шляхів розвитку хвороби і вказали на нові потенційні терапевтичні мішені. Залучені
шляхи включають в себе обробку антигену і презентацію (область головного комплексу гістосумісності (ГКГ),
системи комплементу (локуси CFHR1/3 і ITGAM-ITGAX),
регуляцію синтезу IgA в слизових оболонках (локуси
TNFSF13 і LIF/OSM) та вроджений імунітет проти патогенних мікроорганізмів (локуси DEFA, CARD9, ITGAMITGAX і VAV3) [67].

Перелік локусів ППА IgA-нефропатії, їх функції, плейотропні ефекти та потенційна роль в патогенезі IgA-нефропатії [67]

Таблиця 1

Геникандидати
в ППА

Структура, функції і експресія генів

Потенційний зв'язок з багатовлучною моделлю патогенезу

Плейотропні ефекти і зв’язки з іншими захворюваннями, викликаними
імунітетом

HLA-DQA1,
HLA-DQB1,
HLA-DRB1

Молекули II класу ГКГ (головного комплексу гістосумісності) мають вирішальне значення для презентації антигену і адаптивного імунітету.

Молекули II класу ГКГ беруть участь в
регуляції кишкового запалення і
виробленні IgA (можуть сприяти
Влученню 1).

Конкордантна дія на ризик виникнення
ревматоїдного артриту, систематичного
склерозу, вогнищевої алопеції, хвороби
Грейвса, фолікулярної лімфоми, діабету
I типу, целіакії і дефіциту IgA.

Існує чотири незалежних класи HLAалелей (антиген головного локусу),
пов’язаних з IgA-нефропатією в цьому
локусі; дві алелі ризику (DQA1*0101,
DQB1*0301) і дві захисні алелі
(DQA1*0102, DQB1*0201).

Деякі алелі II класу грають пермисивну роль в аутоімунітеті, і, таким
чином, можуть бути пов’язані з великим ризиком анти-гліканової реакції
(Влучення 2).

Протилежна дія на ризик розвитку
системної червоної вовчанки (СЧВ),
розсіяного склерозу, виразкового
коліту і гепатоцелюлярної карциноми.

Молекули II класу ГКГ гірше вивчені у
порівнянні з HLA-DQ і HLA-DR.

Можуть сприяти або Влученню 1, або
Влученню 2 (аналогічно зазначеному
вище).

HLA-DP
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Раніше цей локус пов’язувався зі
системним склерозом, васкулітом антинейтрофільних цитоплазматичних
антитіл, хворобою Грейвса і інфекцією
ВГВ, але невідомо, чи має алель ризику
IgA-нефропатії вплив на ці ознаки.

ПЕДІАТРІЯ
TAP2,
PSMB8,
PSMB9

Сигнал IgA-нефропатії в цьому локусі є
специфічним для азіатів.

Алель ризику представляє цис-eQTL
(локуси кількісних ознак експресії), які
пов’язані з експресією периферичною
PSMB8 і PSMB9 є субодиницями імунно- крові, що може привести до прозапальпротеасоми, які викликані інтерфероного стану модулюючого Влучення 1
нами і зумовлені кишковою активацією через підвищену регуляцію кишкового
NF-κB в запальному захворюванні
запалення.
кишечника (ЗЗК) 182.

Раніше цей локус мав відношення до
хвороби Кавасакі, остеохондрозу і лімфоми, але невідомо, чи впливає алель
ризику IgA-нефропатії на ці ознаки.

PSMB8 позитивно регулюється в тканинах кишечнику з активним ураженнями
ЗЗК 183. Лікування за допомогою
Бортезомібу (інгібітор PSMB8) пом’якшує біль від експериментального
коліту 184
CFHR1,
CFHR3

Загальна делеція генів CFHR1 і 3 має
захисну дію проти IgA-нефропатії.
Гени CFHR1 і 3 кодують пептиди, які
мають відношення до фактору H, що
модулює активність альтернативного
шляху комплементу. FHR1 конкурує з
FH для зв’язування з C3b, фіксованого
на поверхні, що призводить до підвищеної активації конвертази C3 146.

Модулює локальну активацію комплементу в нирках (Влучення 4); захисна
делеція CFHR1 і CFHR3 пов’язана з
більш високими рівнями циркуляції
фактору H і демпфірованою локальною
активацією альтернативного шляху
комплементу.

Конкордантна (захисна) дія на ризик
виникнення розвитку макулярної дегенерації, зумовленої віком.
Протилежна дія (з ризиком) на ризик
розвитку СЧВ і атипового гемолітичного уремічного синдрому (ГУС) через
анти-FH антитіла.

ITGAM,
ITGAX

ITGAM і ITGAX кодують інтегрини αM і
αX, які поєднуються з інтегринами ланцюга β2, щоб сформувати рецептори
комплементу специфічних лейкоцитів 3
і 4 (CR3 і CR4 відповідно).
Кишкові дендритні клітини, які викликають рекомбінацію T-клітин, незалежних від перемикання класу IgA, експресують високі рівні інтегринів αM і αX
185 186. ITGAM і ITGAX також експресують в макрофагах і беруть участь в процесі фагоцитозу.

CR3 і CR4 можуть грати певну роль в
регуляції гломерулярного запалення
(Влучення 4), включаючи фагоцитоз
імунних комплексів з покриттям комплементу.
Інтегрини αM і αX беруть участь в регуляції кишкового запалення і виробленні
IgA, що може сприяти Влученню 1.

Є принаймні дві незалежних алелі ризику в цьому локусі, одна з алелей зафіксована у азіатів. Ця алель має протилежну дію щодо ризику СЧВ.

CARD9

CARD9 кодує молекулярну структуру
для створення сигнального комплексу
BCL10, який активує NF-κB, що відповідає і за вроджені, і за адаптивні
імунні реакції.
CARD9 є прозапальною молекулою, і
алель ризику IgA-нефропатії тісно
пов’язана з його підвищеною експресією (ефект цис-eQTL).
CARD9 зумовлює кишкове загоєння, 17
реакцій Т-хелперів і контроль бактеріальної інфекції після кишкової епітеліальної травми у мишей.

Потенційно модулює Влучення 1 через
регуляцію кишкового запалення і вироблення IgA.

Алель ризику IgA-нефропатії підвищує
експресію CARD9 і здійснює конкордантну дію на ризик ЗЗК.
І навпаки, рідкісний сплайс-варіант з
усіченням білка в CARD9 надає додатковий захист від ЗЗК, але його дія на
виникнення ризику IgA-нефропатії не
перевірялася.
Дефіцит сімейного CARD9 може спровокувати інвазивні грибкові інфекції.

VAV3

Білки VAV є фактором обміну гуанінових нуклеотидів, необхідних для
адаптивної імунної реакції і активації
NF-κB в B-клітинах, процес, який стимулює вироблення IgA.
Білки VAV потрібні для належної диференціації товстокишкових ентероцитів і
профілактики спонтанних виразок слизової оболонки кишечника.
Білки VAV також експресуються в
макрофагах і беруть участь в фагоцитозі.

Потенційно модулює Влучення 1 через
регуляцію кишкового запалення і вироблення IgA.
Також може модулювати Влучення 4 за
допомогою регулювання гломерулярного запалення, фагоцитозу і виведення імунних комплексів.

VAV3 є позиційним кандидатом для
локусів кількісних ознак при запаленні
кишечника миші (Trichuris muris) в
моделі інфекції, викликаної паразитами
195.
Простий варіант в VAV3 раніше був
пов’язаний з аутоімунним гіпотиреозом
196, проте сигнал IgA-нефропатії являє
собою незалежну реакцію.

DEFA1,
DEFA3,
DEFA5,
DEFA6

α-дефензин є антимікробним пептидом, який забезпечує вроджений
захист від патогенних мікроорганізмів.
α-дефензин 1 і 3 синтезуються в нейтрофілах. Гени DEFA1 і DEFA3 схильні до
складної варіації кількості копій з
копією гена, корелюючи з рівнем експресії цих пептидів.
α-дефензин 5 і 6 (DEFA5 і DEFA6) постійно виробляються кишковими клітинами Панет.

Невідомо, чи алель ризику IgAДефіцит α-дефензин-5 і -6 раніше пов’янефропатії маркує гаплотип ризику, що зувалася з хворобою Крона.
несе певну кількість копій генів DEFA1/3
або чи асоціація виникає через варіанти в сусідніх генах DEFA5 або DEFA6, які
експресуються кишково.
Локус може потенційно модулювати
Влучення 1 через регуляцію кишкових
мікробних патогенів і запалення.
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TNFSF13

TNFSF13 кодує APRIL (ліганд, який активує проліферацію), потужний цитокін,
який стимулює B-клітини и який активується кишковими бактеріями і сприяє зміні незалежного класу IgA CD40.
Рівні APRIL підвищуються у пацієнтів з
IgA-нефропатією і алель ризику IgAнефропатії пов’язана з підвищеними
рівнями IgA.

Потенційно модулює Влучення 1 через
пряму позитивну регуляцію кишкового
вироблення IgA.

LIF, OSM,
HORMAD 2,
MTMR3

LIF і OSM представляють собою верхні Потенційно модулює Влучення 1 через
позиційні кандидати, обидва є
пряму позитивну регуляцію кишкового
цитокінами, пов’язаними з IL-6, які
синтезу IgA.
використовують gp130 для передачі
сигналу і були причетні до імунітету
слизової оболонки.
LIF секретуються перікриптичними
фібробластами і може мати вирішальне
значення для поширення та поновлення ентероцитів 200.
Генетичне порушення сигналізації
gp130 призводить до шлунково-кишкової виразки і загальних захворювань
суглобів у мишей.

Умовні позначення: ANCA – антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла, eQTL - локуси кількісних ознак експресії, GWAS
– повногеномний пошук асоціацій, HBV – вірус гепатиту B, HUS
– гемолітико-уремічний синдром, Ig - імуноглобулін, IBD – синдром подразненого кишечника, IgAN - IgA-нефропатія, LIF –
фактор інгібування лейкоцитів, MHC - головний комплекс гістосумісності, NF- B – нуклеарний фактор- B, OSM – онкостатин
M, SLE – системний червоний вівчак.

Сукупне навантаження алелей ризику ППА має сильний зворотній зв’язок з віком початку захворювання,
аж до 20-річної різниці між цими випадками з найвищою і найнижчою кількістю алелей ризику [66]. Ці спостереження можуть бути клінічно значущими і припускають, що діти мають різний патогенез захворювання в порівнянні із захворюванням у дорослих на
пізньому початку і, на думку багатьох дослідників,
можуть також відрізнятися в здатності реагувати на
певне лікування [67].
Наведені вище результати привели до нової гіпотези,
в якій вищий генетичний ризик IgA-нефропатії в Азії є
несприятливим наслідком захисної адаптації до гельмінтозу, процес, який відбувся більше тисячі років назад
під час коеволюції людини і паразитів. Незважаючи на
недавнє поліпшення умов життя, наявність ефективних
протигельмінтних препаратів, а також покращене
надання медичної допомоги, глистні інвазії аж ніяк не
викоренені в цих регіонах [68, 69]. Навіть в найбільш
розвинених країнах Азії люди продовжують піддаватися
впливу різноманітних видів паразитів. Крім того, в світлі
останніх подій було недостатньо часу для зміни ефекту
генетичної адаптації. Наприклад, в Японії існує одни з
найбільш чисельних видів гельмінтів, які інфікують
людей, хоча останнім часом загальна захворюваність
паразитарними інфекціями знизилася. Одночасно у
японців спостерігається найбільше навантаження алелей ризику IgA-нефропатії і вони постійно мають одни з
найвищих показників поширеності IgA-нефропатії у
всьому світі [67].
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Алель ризику IgA-нефропатії була
пов’язана з підвищеним рівнем білка
без альбуміну і рівнів IgA.
Мутації в рецепторі TNFSF13 (TACI)
виробляють нестачу IgA або комбінований варіабельний імуннодефіцит з
підвищеною схильністю до інфекцій в
слизових оболонках.

Алель ризику IgA-нефропатії в цьому
локусі має захисну дію проти хвороби
Крона і пов’язана з підвищеним рівнями IgA в сироватці крові.

Слід зазначити, що на думку авторів даної гіпотези знадобляться подальші дослідження, щоб перевірити цю
інтригуючу нову гіпотезу.
МУЛЬТИЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ ПАТОГЕНЕЗУ (MULTIHIT
PATHOGENESIS MODEL). Не можна вважати патогенез
IgA-нефропатії остаточно встановленим, але завдяки
численним роботам, присвяченим цій патології у дітей і
дорослих, є нова інформація про походження та розвиток захворювання.
Запропонована мультицільова модель патогенезу
об’єднує результати досліджень IgA1 з дефіцитом галактози, анти-гліканової реакції, утворення і відкладення
імунних комплексів (ІК) з IgA1, і механізмів уражень тканин, зумовлених ІК (рис. 2) [70]. Нові ідеї, які виникають у
зв’язку з ППА, сприяли уточненню цієї моделі [71, 72] і в
подальшому Magistroni et al. [67] розширили цю модель
для включення останніх генетичних даних (табл.1).
Аномалії при синтезі IgA1, які призводять до підвищених
рівнів IgA1 з дефіцитом галактози (Gd-IgA1), представляють собою першу ланку (Hit1) у моделі (рис. 2). Ці дефекти IgA1-глікозилювання показали високий рівень успадкованості. Проте, дослідження сімей також показують,
що тільки одного підвищеного рівня Gd-IgA1 недостатньо для формування IgA-нефропатії, а тому необхідні
додаткові супутні фактори, які потрібні для активації
формування ІК. В останній роботі припускається, що підвищений рівень Gd-IgA1 викликає аутоімунну рекцію, в
результаті чого покоління анти-гліканових антитіл розпізнають епітопи N-ацетілгалактозаміну на Gd-IgA1[73]
97. Ця анти-гліканова реакція може представляти другу
ланку (Hit2) в моделі. Підвищення Gd-IgA1 та анти-гліканових антитіл призводить до утворення ІК (ланка 3 або
Hit3), які потім відкладаються в гломерулярному мезангії. Це відкладення активує систему комплементу, стимулює мезангіальні клітини і викликає секрецію цитокінів,
хемокінів і білків позаклітинного матриксу, що призводить до запалення і фіброзу (ланка 4 або Hit4). Хоча ця

ПЕДІАТРІЯ
модель дещо спрощує послідовність патогенних подій,
вона забезпечує концептуальну основу для орієнтованих функціональних досліджень та тестування генів-кандидатів.

пускаючи, що ці ферменти можуть бути змінені в клітинах, які синтезують IgA1, і вторинним до їх аномальної
імуннорегуляції [83]. Крім того, клітини, які секретують
IgA1, у пацієнтів з IgA-нефропатією продемонстрували
зниження активності C1GalT1 і її збільшення в α-Nацетилгалактозамінід-α-2,6-сіалілтрансферазі
2
(ST6GalNAc-II), що дозволяє припустити, що передчасне
сіалілування N-ацетілгалактозаміну може сприяти цьому
дефекту [84].

Рис. 2. Мультицільова модель патогенезу IgA-нефропатії [67].

Примітка: ECM – позаклітинний матрикс

Дефект в регуляції синтезу і глікозилювання
IgA1 (ланка 1). Молекули IgA у людей складаються з
двох підкласів: IgA1 і IgA2; IgA1 є предомінантною
формою в кровообігу здорових осіб і цей підклас
також можна знайти в циркулюючих ІК і мезангіальних ІК пацієнтів з IgA-нефропатією [74, 75]. Молекула
IgA1 має унікальний шарнірний сегмент між першим і
другим доменами важких ланцюгів в постійній області, що є місцем прикріплення О-зчеплених фрагментів
гліканів (рис. 3). Детально структура і функції IgA описана раніше [1, 76].
Кілька досліджень показали, що пацієнти з IgAнефропатією мають значно більш високі рівні циркулюючих IgA1 з дефіцитом галактози О-зчеплених гліканів в шарнірній області (Gd-IgA1), і цей дефект є фактором ризику для нефриту [77-80] і більш швидкого розвитку хвороби нирок [81]. Крім того, рівні Gd-IgA1 у
сироватці крові є спадковими серед родичів у дорослих пацієнтів з IgA-нефропатією, а також у дітей з IgAнефропатією і нефритом при пурпурі ШенляйнаГеноха, і ці результати були відтворені в різних етнічних групах [82].
Ферментативний шлях відповідає за подовження гліканових ланцюгів IgA1, які активно досліджувалися:
ключові
ферменти
включають
N-ацетилгалактозамінілтрансферази-2 і −14 (GalNAc-T2 і
GalNAc-T14), які зчеплюють N-ацетилгалактозамін із
залишками серину або треоніну в шарнірній області, що
супроводжується
ядром-1-β1,3-галактозілтрансферази-1 (C1GalT1) і його шапероном Cosmc, який
додає галактозу до N-ацетилгалактозаміну і ряду сіалілтрансферази. Цікаво, що патерн О-глікозилювання є
нормальним для IgD у пацієнтів з IgA-нефропатією, при-

Рис. 3. Молекулярна структура IgA1 та IgA2.

Примітки: IgA – імуноглобулін А; CH – константні домени
важкого ланцюга; Pro – пролін; Ser – серін; Thr – треонін

Дефекти глікозилювання включають переважно полімерні IgA1, які зазвичай синтезуються IgA1-секретуючими
клітинами слизової оболонки [85]. В даний час невідомо,
як полімерний Gd-IgA1 знаходить свій шлях до циркуляції у хворих на IgA-нефропатію. Цікава можливість полягає в тому, що IgA1-секретуючі клітини можуть мігрувати
через слизову оболонку в кістковий мозок або в інші
системні об’єкти, і що цей «порушений обіг» може статися через помилку експресії поверхневих хомінгових
рецепторів [86-88]. Альтернативна гіпотеза полягає в
тому, що при антигенній стимуляції генетично схильних
осіб присутня посилена реакція IgA1 в слизових оболонках, що призводить до «надлишку» в ділянці слизових
оболонок і до збільшення рівня циркулюючого полімерного Gd-IgA1. Клінічні асоціації макроскопічної гематурії,
що співпадають з інфекціями слизових оболонок («сінфарингітна гематурія»), далі припускають, що посилена
реакція IgA в слизових оболонках на антигенний виклик
активує IgA-нефропатію. Ці гіпотези не є взаємовиключними; перебільшена реакція IgA в слизових оболонках
може привести до «надлишку» полімерного Gd-IgA1 в
циркуляції, в той час як гіперстимуляція IgA1секретуючих клітин може сприяти «порушеному обігу»
цих клітин.
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Рис. 4. Схематичне зображення O-глікозилювання
імуноглобуліну A1 з гетерогенністю O-гліканів в шарнірній
області [76].

Примітки: CH – важкі ланцюги; GalNAc N-ацетилгалактозамін; GalNAcTs - N-ацетилгалактозамінтранс
фераза; Ser – серін; Thr – треонін; NeuAc – нейроаміновая
кислота; Gd-IgA1 – імуноглобулін А1 з дефіцитом галактози;
C1GalT1 – фермент 1,3-галактозилтрансфераза; Cosmc –
ядро 1 1,3-галактозилтрансферазо-специфічна шаперона;
ST3Gal - 2,3-N-сиалілтрансфераза; ST6GalNAc II - 2,6сиалілтрансфераза N-ацетилгалактозамін II; NeuNAc N-ацетилнейрамінова кислота

Взаємодія між патогенами слизової оболонки і імунітетом IgA займає центральне місце в процесі хвороби,
а успадкована схильність до підвищеного вироблення
IgA в слизових оболонках у відповідь на мікробні антигени є загальним шляхом для більшості локусів ППА,
виявлених на сьогоднішній день (рис. 4; табл.1).
Наприклад, локус TNFSF13 кодує ліганд, який індукує
проліферацію (APRIL) і залучений до Т-клітинного незалежного покоління секретуючих плазматичних клітин
IgA [89, 90]. Інактивація Tnfsf13 у мишей продукує зменшену відповідь антитіл IgA до імунізації слизової оболонки [91]. З іншого боку, надлишкова експресія фактору активації B-клітин (BAFF), молекула з дублюючими
функціями і рецепторами з APRIL, призводить до аутоімунної хвороби з симбіотичними мезангіальними відкладеннями IgA у мишей, які залежать від флори [92].
Інший локус ППА на хромосомі 22q12 включає в себе
кілька генів, в тому числі цитокіни генів, що кодують LIF
і OSM. Ці цитокіни є членами сімейства IL-6 і вони експресують в тканинах слизових оболонок, маючи імунорегуляторні властивості [93-95]. Дія LIF і OSM на продукцію IgA в слизових оболонках було добре вивчена,
але алель ризику IgA-нефропатії в цьому локусі раніше
була пов’язана із захистом від хвороби Крона, вказуючи на її участь в регуляції кишкового запалення [96-98].
Надзвичайно важливо, що алель ризику IgA-нефропатії
також пов’язана з більш високими рівнями IgA в сироватці крові серед пацієнтів з IgA-нефропатією.
Антигліканові антитіла (ланка 2). Шарнірна область
IgA1 з дефіцитом галактози містить залишки
N-ацетилгалактозаміну (GalNac) з (або без) кінцевої
сіалової кислоти. Останні дані свідчать, що GalNac,
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який зазнає впливу, може представляти собою епітоп,
що розпізнається специфічними антиглікановими
антитілами, може сприяти утворенню циркулюючих ІК
[73]. Оскільки деякі бактерії і віруси експресують
GalNac на своїй поверхні, вплив цих патогенів може
виступати у якості тригера для утворення перехресної
реакції антитіл. Для відповідної реакції може знадобитися присутність алелей ІІ класу ГКГ. Хоча ця гіпотеза
«молекулярної мімікрії» досить приваблива, вона
вимагає експериментальної перевірки. Утворення
імунних комплексів є критичним для нефритогенних
властивостей Gd-IgA1. Дослідження культивованих
мезангіальних клітин людини в лабораторних умовах
показує активацію імунних комплексів IgA1-IgG, але
була відсутня реакція на ізольований Gd-IgA1 [99].
Недавні клінічні дослідження також показали, що використання підвищених рівнів циркулюючих анти-гліканових антитіл у якості біомаркера хвороби перевершує рівні Gd-IgA1 у сироватці крові [100]. Крім того,
присутність анти-гліканових антитіл корелює з протеїнурією, більш важкими гістологічними пошкодженнями і швидшим розвитком ниркової хвороби [101]. Ці
багатообіцяючі результати на сьогоднішній день
потребують перспективної перевірки.
Утворення і відкладення імунних комплексів
(ланка 3). Складна серія молекулярних взаємодій, які
залишаються недостатньо вивченими, призводять до
утворення циркулюючих ІК. Циркулюючі ІК, які містять
полімерні IgA1, викликають розщеплення позаклітинного домену FcαR (CD89), утворюючи комплекс IgA1CD89; у мишей, в яких експресується і людський IgA1, і
CD89, виникають мезангіальні депозити IgA1, які нагадають форму хвороби у людей [102]. В цих мишей
також відбувалася надмірна експресія трансглутамінази-2 в мезангії, в той час як тварини з дефіцитом трансглутамінази-2 були захищені від відкладень IgA1.
Трансглутаміназа-2 є багатофункціональним білком,
який експресується в усіх тканинах [103]. Білок може
бути також екстерналізований, після чого він перехрещується з білками позаклітинного матриксу [104, 105],
але його роль в хворобі у людей потребує подальших
досліджень. Цікаво, що один із нещодавно ідентифікованих локусів містить ITGAM, кодуючий інтегрин αM,
який є важливим для взаємодії між CD89 і секреторним
IgA [106, 107], але аналіз його точної ролі також очікує
додаткових досліджень. Кілька інших молекул були
залучені в імунний комплекс, пов’язані мезангіальними клітинами [108], з яких рецептор трансферину
(CD71) представляється найбільш багатообіцяючим
[109-112].
Локальна активація запального процесу і системи комплементу (ланка 4). Після відкладення ІК з
IgA1 стимулюють мезангіальну проліферацію і продукцію таких місцевих цитокінів, як IL-6 і TGF-β [113, 114].

ПЕДІАТРІЯ
Ці молекули сприяють запальній реакції, набираючи
лейкоцити і сприяючи гломерулярному і тубулоінтерстиціальному фіброзу. Крім того, запалення гломерул
посилюється системою комплементу, а гломерулярне
забарвлення C3 присутнє в більш ніж 90–95% біопсій
IgA-нефропатії. Взагалі, забарвлення C3 має тенденцію
бути менш інтенсивним і більш зернистим ніж забарвлення IgA. C1q зазвичай негативний (в 90% випадків),
при якому менш ніж 10% випадків показують погане
забарвлення C1q з низьким (<1+) співвідношенням
інтенсивності. Така позитивність для C3 з негативністю
для C1q узгоджується з активністю або лектину, або
альтернативного шляху. Шлях активації лектину надалі
свідчить про гломерулярне забарвлення для C4d за
відсутності C1q в приблизно 40% біопсій IgA-нефропатії
[115]. Крім того, про мезангіальне відкладення
маннозо-зв’язуючого лектину (МЗЛ) повідомлялося в
25% біопсій IgA-нефропатії [116]. Всі позитивні випадки МЗЛ показують гломерулярні супутні відкладення
L-фіколіну, МЗЛ-асоційованих серинових протеаз і C4d,
і ці пацієнти демонструють більшу мезангіальну і позаклітинну проліферацію, гломерулосклероз, інтерстиціальну інфільтрацію і протеїнурію.
Підтримка альтернативного шляху активації IgAнефропатії походить від ППА. Успадкування загальної
делеції в факторі H-пов’язаних генів 1 і 3 (CFHR3,1-del)
забезпечує додатковий захист від IgA-нефропатії.
CFHR1 і CFHR3 кодують регуляторні білки, які сприяють активації альтернативного шляху, скоріш за все
через конкурентне інгібування фактору H (FH) [117,
118]. Останні дані свідчать про те, що CFHR3,1-del
пов'язаний з вищими рівнями циркулюючого FH і нижчими рівнями розщеплених продуктів при активації
комплементу в IgA-нефропатії. Більш високі рівні FH
також позитивно асоціюються з циркулюючим C3 і
негативно корелюють з мезангіальним відкладенням
C3 [119]. Цікаво відзначити, що аналогічний захисний
ефект CFHR3,1-del був описаний для вікової макулярної дегенерації і часта причина цього захворювання
сітківки характеризується підвищеною локальною
гіперактивністю альтернативного шляху [120]. На противагу цьому, CFHR3,1-del пов’язувався з підвищеним
ризиком розвитку системного червоного вівчака і атипового гемолітичного уремічного синдрому [121, 122].
Механізми, що лежать в основі цих протилежних плейотропних ефектів делеції на даний час ще не до кінця
зрозумілі.
Таким чином, аналіз проведених досліджень, які
спрямовані на уточнення мультицільової моделі патогенезу, швидше за все, визначать нові біомаркери і
потенційні терапевтичні заходи. Поєднання даної моделі з додатковими генетичними відкриттями може, нарешті, привести до поліпшення класифікації IgAнефропатії і нової персоналізованої стратегії лікування.
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