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TIDIG DIAGNOS OCH INTERVENTIONER KAN BROMSA FÖRLOPPET
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Var fjärde patient som utvecklar terminal njursvikt 
med dialys- och transplantationsbehov har glomeru-
lonefrit som uremiorsakande sjukdom (Fakta 1). 
IgA-nefropati (IgAN) är den vanligaste formen av glo-
merulonefrit i världen, och utvecklas i cirka 30–40 pro-
cent av fallen till en terminal uremi. Den globala inci-
densen är cirka 2,5/100 000/år för vuxna. Prevalensen 
varierar geografiskt. Den kaukasiska befolkningen har 
en 5 gånger högre risk och den asiatisk-amerikanska 
en 15-faldigt ökad risk att utveckla en behandlings-
krävande njursvikt på grund av IgAN jämfört med 
afro-amerikaner [1]. Utöver detta har, enligt Svenskt 
njurregister, 10 procent av alla dialyspatienter hyper-
toni och 23 procent »övriga sjukdomar« som uremior-
sakande åkomma. Det finns anledning att misstänka 
att det döljer sig fler patienter med IgAN i dessa två 

kategorier, eftersom diagnostisk njurbiopsi saknas [2]. 
Debutsymtom vid IgAN är varierande, men inte säl-

lan har patienten en mikroskopisk hematuri vid en 
infektion i till exempel luftvägarna eller mag–tarm-
kanalen. 10–15 procent utvecklar makroskopisk hema-
turi, vilket medför att patienten söker sjukvård. Ty-
värr resulterar makroskopisk hematuri ofta i att en-
bart en urologisk (och inte njurmedicinsk) utredning 
bedrivs, där normala undersökningsresultat innebär 
att patienten »friskförklaras«. Detta är särskilt beklag-
ligt när det gäller unga personer där vi vet att en tidig 
diagnos och interventioner kan bromsa förloppet av 
IgAN. Hypertoni förekommer hos 30 procent och al-
buminuri hos 46 procent i tidigt skede av IgAN [3].

Det finns en systemisk variant av IgAN, IgA-vas-
kulit (tidigare kallad Henoch–Schönlein-purpura) 
som utöver njurengagemang ger inflammation i små 
blodkärl i hud och mag–tarmkanal (framför allt tunn-
tarm). Kärlinflammationen leder till palpabel purpu-
ra, framför allt på nedre extremiteter där hudbiopsi 
visar en leukocytoklastisk vaskulit. Med immunflu-
orescens kan ofta IgA-inlagring påvisas i kärlväggen. I 
vissa fall förekommer även sår i gastrointestinalkana-
len med buksmärta och eventuell blodig diarré samt 
artralgi och myalgi.

Förekomst av palpabel purpura [4] är enligt nu-

varande klassifikation huvudkriterium för IgA-vas-
kulit (IgAV). I en studie på 260 vuxna patienter med 
IgAV hade 70 procent glomerulonefrit och 53 procent 
gastrointestinala symtom. Kronisk njursvikt utveck-
las hos 11–30 procent [5]. IgAV är vanligare hos barn än 
vuxna och har då också oftast en gynnsam prognos. 
IgAV och IgAN kan vara associerade med andra sjuk-
domar som IBD, ankyloserande spondylit och lever-

HUVUDBUDSKAP
b IgA-nefropati (IgAN) utgör majoriteten av alla glo-
merulonefriter.
b 30–40 procent av patienter med IgAN utvecklar 
terminal njursvikt.
b Minst en fjärdedel av alla patienter som behöver dialys 
har glomerulonefrit som underliggande sjukdom.
b Symtom och klinik är initialt diskreta, varför det är 
viktigt att känna till sjukdomen.
b Den kliniska bilden vid debuten utgörs av mikro- eller 
makroskopisk hematuri, ibland albuminuri, varierande 
grad av progressiv njurskada och vanligen hypertoni.
b I dag saknas tillförlitliga prognostiska biomarkörer, 
men forskning pågår.
b Tidig diagnos, adekvat intervention och uppföljning är 
viktigt för att fördröja, och om möjligt förhindra, behand-
lingskrävande njursvikt.

»Det finns anledning att misstänka att 
det döljer sig fler patienter med IgAN 
i dessa två kategorier ...«

FAK TA 1. Fallbeskrivning
30-årig man inkom till akutmottagningen på grund av 
huvudvärk och 5 kg viktnedgång på 3 månader. Blod-
tryck var 200/125 mm Hg. P-kreatinin var 950 µmol/l.
Ett år tidigare hade patienten sökt vårdcentral på grund 
av huvudvärk och befanns då ha högt blodtryck, varför 
antihypertensiv behandling inleddes. På urinsticka 
noterades 3+ för erytrocyter, ingen albuminuri. P-krea-
tinin var 130 µmol/l. Ultraljudsundersökning visade 
normalstora njurar. Cystoskopi och urincytologi var utan 
anmärkning.
Vid en hälsokontroll 4 år dessförinnan hade ett gräns-
blodtryck (140/85 mm Hg) samt en mikroskopisk hemat-
uri noterats, vilka lämnades utan åtgärd.
Remiss skickades från akuten till njurmottagningen för 
fortsatt utredning. Njurbiopsi avslöjade en IgA-nefropati 
med flertalet sklerotiska glomeruli samt tubulointerstiti-
ell fibros. Patientens njursvikt progredierade ytterligare, 
och han påbörjade dialys kort därefter.
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sjukdomar. Både isolerad hudvaskulit och IgAN kan 
utvecklas till systemisk IgA-vaskulit [6].

Diagnostik 
     b Diagnos av IgAN kan endast ställas med njurbiopsi.
     b Njurbiopsi ska graderas enligt Oxford MEST-C clas-
sification.

     b Det finns i dag inga serologiska diagnostiska test för 
IgAN.

     b Alla patienter med IgAN måste utredas avseende 
eventuell bakomliggande orsak till nefropatin, det 
vill säga att man identifierar sekundära former.

I urinsediment kan korniga cylindrar påträffas samti-
digt med mikroskopisk hematuri, framför allt om uri-
nen undersöks i anslutning till inflammation eller in-
fektion. Vid IgAN-skov i samband med infektion finns 
ibland symtom av urinträngningar (uretritsymtom 
men avsaknad av bakteriuri) eller diffus tyngdkänsla 
med värk i ryggen över njurlogerna. Albuminuri eller 
sänkt GFR (glomerulär filtrationshastighet) stärker 
indikationen för njurbiopsi. Njurbiopsi är standard 
för påvisande av IgA-depositioner tillsammans med 
komplementfaktor C3 i glomerulis mesangieområ-
den.

Man ska definiera och klassificera IgAN med hjälp 
av den så kallade Oxfordklassifikationen. Denna base-
ras på fyra histopatologiska kännetecken vid IgAN, så 
kallade MEST-poäng: mesangial (M), endokapillär hy-
percellularitet (E), segmental glomeruloskleros (S) och 
tubulär atrofi/interstitiell fibros (T). Sedermera har ett 

femte fynd, crescents (C) (halvmånar) inkluderats i 
bedömningen [7, 8].

Patogenes och risk för utveckling av IgAN
Risken att utveckla IgAN påverkas av olika genetis-
ka faktorer och miljöfaktorer. Patogenesen beskrivs 
enligt nuvarande kunskap som en flerstegsprocess 
(»multi-hit-process«), nedan beskriven i 4 steg [9] (Fi-
gur 1).

Steg 1: Avvikande produktion av IgA. Patienter med 
IgAN har visat sig bilda avvikande IgA1-antikroppar 
(galaktosfattigt IgA1, Gd-IgA1) som tenderar till att 
forma större immunkomplex, vilka undgår nedbryt-
ning i levern. Bildning av IgA1 sker i B-lymfocyter i 
peyerska plack, tonsiller och benmärg och resulterar i 
stora immunkomplex med antiglykan-IgG som ham-
nar i blodbanan [10].

Galaktosfattigt IgA1 (Gd-IgA1) uppstår genom en 
defekt i glukosylering vid produktionen av IgA1-anti-
kroppar. Glukosyleringsdefekten uppstår oftast i po-
lymeriskt IgA1 som produceras av IgA1-utsöndran-
de lymfocyter som sitter i anslutning till mukosan i 
till exempel peyerska plack och tonsiller. Det är oklart 
hur IgA1 kommer ut till cirkulationen hos patienter 
med IgAN. En teori är att IgA1-producerande B-lymfo-
cyter vandrar in till benmärgen på grund av förändrat 
uttryck av målsökande receptorer (»homing-recepto-
rer«) på cellytan. En annan teori är att en antigensti-
mulering leder till en ökad reaktivitet i mukosans 
lymfocyter som i sin tur producerar för mycket IgAN, 
som sedan läcker ut till cirkulationen [9].

 
Steg 2: Antikroppar mot Gd-IgA1. Höjda nivåer av Gd-
IgA1 kan leda till produktion av autoantikroppar mot 
just Gd-IgA1. Det finns två olika autoantikroppar: IgG- 
respektive IgA-klass. Antikropparna verkar vara för-
knippade med en ökad risk för sjukdomsprogress, dia-
lysbehov och död [11]. IgG-anti-Gd-IgA1 kunde påvisas 
hos patienter med IgAN med 89 procents sensitivitet 
och 92 procents specificitet [12]. Kliniska långtidsstu-
dier saknas. 

Steg 3: Ansamling av immunkomplex som fastnar i 
glomeruli. Ovan beskrivna autoantikroppar bildar till-
sammans med Gd-IgA1 cirkulerande immunkomplex 
som fastnar i glomeruli, framför allt i mesangiet, och 
stimulerar där en lokal cellproliferation och frisätt-
ning av inflammatoriska mediatorer som resulterar i 
proteinuri, fibros och på sikt njursvikt.

Steg 4: Inflammation och komplementaktivering. Im-
munkomplexen i glomerulärt mesangium aktiverar 
komplementsystemet, stimulerar mesangiecellerna 
och inducerar sekretion av cytokiner, kemokiner och 
extracellulära matrixproteiner. Tillsammans verkar 
de proinflammatoriskt och profibrotiskt i glomeruli 
[9]. Kvoten mellan Gd-IgA1 och plasma nivån av kom-
plementfaktor C3 är associerad med progress av kro-
nisk njursvikt vid IgAN [13]. Dysreglering av komple-
mentsystemet, framför allt med komplementfaktor 
H-relaterade proteiner 1 och 5 och av den lektinrela-
terade vägen, verkar vara förknippade med allvarli-
gare sjukdomsförlopp av IgAN [14-16]. Låga nivåer av 
membranbundna komplementinhibitorer som CD46 

Figur 1. Patogenes enligt »multi-hit« som förklaringsmodell vid IgAN [9].  
Publicerad med tillstånd från Elsevier.
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och CD55 har visats vara associerade med en sämre 
prognos vid IgAN, i tillägg till MEST-C-poäng och kli-
niska variabler som kombinationspaket för att vässa 
prognos med MEST-C [17]. Höga nivåer av CD46 däre-
mot hämmar komplementaktivitet och skulle där-
med kunna bromsa sjukdomsprogressen [17].

Ärftlighet och omgivningsfaktorer
Ärftlighet kan predisponera för utveckling av IgAN, 
och studier har påvisat multipla riskalleler [18]. Upp 
till 15 procent av alla IgAN-fall har en familjär kopp-
ling, definierat som att åtminstone 2 personer med 
dia gnostiserad IgAN finns inom en och samma släkt 
[19].

Genomtäckande associationsstudier (genome-wi-
de association study [GWAS]) för IgAN har genomförts 
med 5 stora fall–kontrollstudier [20]. Kiryluk et al fann 
att vissa GWAS-lokus för IgAN kodar för många olika 
proteiner som spelar roll för det medfödda immunför-
svaret, bland annat komplement aktivering, bevaran-
de av intestinal slemhinnebarriär och slemhinnors 
IgA-produktion. Gemensamma genetiska lokus har 
identifierats för IgAN och framför allt andra autoim-
muna sjukdomar som till exempel SLE och inflamma-
toriska tarmsjukdomar [21].

Genomtäckande associationsstudier kunde även 
visa att den genetiska risken för IgAN varierar med 
samma mönster som den geografiska skillnaden i 
sjukdomsprevalensen [1]. Vid tilltagande avstånd från 
Afrika ökar den genetiska predispositionen för IgAN 
med en signifikant väst–öst- och syd–nord-riskgra-
dient. 

Geografiskt minskad risk för IgAN har spekulerats 
bero på ett genetiskt skydd mot regionalt förekom-
mande maskinfektioner, som trots förbättrad folkhäl-
sa är ett vanligt förekommande problem i Afrika och 
Östasien [20–23] (Figur 2).

Behandling 
I första hand rekommenderas behandling med syf-
te att minska proteinurin, vilket reducerar risken för 
att utveckla njursvikt. Intensiv behandling av prote-
inurin framför allt med RAAS (renin–angiotensin–al-
dosteronsystemet)-blockerare rekommenderas [24], 
men även behandling med SGLT-2-hämmare har i stu-
dier publicerade under det senaste året visat sig mins-
ka proteinurin [25].

Viktreduktion och rökstopp kan ge ytterligare re-
sultat vid behandling av proteinuri. Även behandling 
med statiner har beskrivits resultera i en minskning 
av proteinurin enligt en liten studie med 21 patienter 
[26].

Kortikosteroidbehandling i 6 månader har i flera 
studier påvisat en reduktion av proteinuri och en för-
bättring av njuröverlevnad [27]. I Pozzis randomisera-
de studie från 1999 [28] deltog patienter med biopsi-
verifierad IgAN och signifikant proteinuri samt krea-
tinin <133 µmol/l, där behandlingsgruppen fick pred-
nisolon under 6 månader. Långtidsuppföljning visade 
en god effekt med 97 procent njuröverlevnad för korti-
sonbehandlade jämfört med 53 procent för kontroll-
gruppen [29]. Kritiken mot Pozzis studie var att endast 
14 procent av patienterna i vardera gruppen hade fått 
RAAS-blockad.

Systemisk behandling med kortikosteroider kan 
dock bidra till allvarliga infektioner samt viktupp-
gång och diabetes. Enteralt verkande kortison (bude-
sonid) med effekt i distala ileum, där det finns en hög 
förekomst av peyerska plack, har därför fått uppmärk-
samhet. NEFIGAN-studien genomfördes 2017 i 10 olika 
europeiska länder på 149 patienter med IgAN och kun-
de visa att 16 mg TRF (targeted-release formulation) av 
budesonid/dag som tillägg till RAAS-blockerare kunde 
minska albuminurin signifikant, utan att ge påtagli-
ga systemiska biverkningar av kortisonbehandling-
en [30]. Effekten, en nära 25-procentig minskning av 
protein urin, kvarstod åtminstone 3 månader efter av-
slutad budesonidterapi.

Kombinationsterapi med kortikosteroider och cyklo-
fosfamid eller azatioprin rekommenderas endast till pa-
tienter med aggressiv och progressiv sjukdom (snabbt 
förlöpande njursvikt, njurbiopsi med »crescents«). Stu-
dierna tyder på en viss förbättring i njur överlevnad, 
men många biverkningar noterades [24]. Immunsup-
pressiva läkemedel i form av mykofenolsyra och rituxi-
mab har använts i aktiva svåra fall [31–33].

Det senaste tillskottet i terapi är komplementhäm-
ning, och flera randomiserade studier pågår [34].

Njurtransplantation är möjlig; recidiv av IgAN i 
transplantatet utvecklas dock hos en tredjedel av pa-
tienterna [35].

Prognos 
30–40 procent av de patienter som har diagnostiserats 
med IgA-nefropati utvecklar en behandlingskrävande 
njursvikt inom loppet av 20 år.

Kända kliniska markörer som finns vid diagnostid-
punkten och som medför en dålig prognos är hyper-
toni, proteinuri och nedsatt eGFR [36]. Proteinuri kan 
dock inte skilja mellan akut och kroniskt förlopp av 
IgAN [37].

I en studie från Italien visades att patienter med fa-
miljär form av IgAN har en sämre njuröverlevnad än 

Figur 2. Genetisk riskundersökning av 6 319 friska personer över 85 befolk-
ningar globalt. Global riskanalys i Afrika och Eurasien (stor bild) och Amerika 
(liten bild). Risken är lägst (grön markering) för personer i Afrika, medelhög 
för personer i Mellanöstern och Europa och högst (rött) för Östasien och 
bland Amerikas urbefolkning. Figur från [1]. 
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de som har en sporadisk form; 20 års njuröverlevnad 
beräknas till 41 procent vid familjär jämfört med 94 
procent vid sporadisk form; P = 0,003 [38].

Graviditet i sig verkar inte vara en riskfaktor för pro-
gress, förutsatt opåverkad GFR och frånvaro av eller 
låggradig albuminuri. En nyligen publicerad svensk 
registerstudie visade att gravida med IgAN har en 
ökad risk för preeklampsi samt förtidig födsel, varför 
särskild övervakning i specialistmödravården behövs 
[39]. Vid redan utvecklad måttlig njursvikt (minst CKD 
grad 3) beskrev Su et al 2017 snabbare progress av njur-
svikt [40]. 

IgA finns rikligt i tarmslemhinnans immunsystem, 
och man kan spekulera om huruvida försämring i det 
mikro biotiska tarmsystemet kan vara en del av meka-
nismen bakom utveckling av IgAN [41].

En riskkalkylator, tillgänglig som applikation på 
mobilenhet, har nyligen presenterats av Barbour et al 
[42]. Denna kan vara till hjälp för att bedöma prognos, 
det vill säga risk att utveckla terminal njursvikt inom 
5–7 år. Kalkylatorn inkluderar kliniska riskfaktorer 
som ålder, etnicitet, eGFR, blodtryck, grad av albumin-
uri, RAAS-blockad, MEST-poäng och eventuell erhål-
len immunhämmande behandling [42].

Biomarkörer vid IgAN
Idealiska biomarkörer bör kunna detektera subkli-
nisk sjukdomsaktivitet och förutse sjukdomsförlopp, 
terapi svar samt recidivrisk av IgAN efter njurtrans-
plantation [43]. Behovet av kontroller på njurmottag-
ningen vid god prognos skulle i så fall minska. Likaså 
skulle behovet av immundämpande behandling kun-
na begränsas till de fall där man har indikation om en 
sämre prognos.

Vi gjorde en litteratursökning för perioden 1998–
2018 med sökord »IgA nephropathy«, »biomarkers«, 
»autoantigens«, »autoantibodies«, »complement sys-
tem proteins«, »risk factors«, »protein markers«, 
»low-molecular-weight proteins« och »prognostic 
factors«. Ett urval gjordes baserat på pub licerade stu-
dier med minst 5 års uppföljningstid på primär IgAN 
hos vuxna individer. 

Sammanfattningsvis föreföll den mest undersök-
ta biomarkören vara Gd-IgA1 med en sensitivitet på 
56–76 procent och specificitet på 89–94 procent för dia-
gnos av IgAN [12, 44, 45]. Denna markör kan även de-
tekteras hos friska anhöriga till patienter med IgAN 
[46]. IgG-antikroppar mot Gd-IgA1 kan också ha bety-
delse, men kanske mer för att studera patogenes. Fo-
kus i dag ligger mycket på komplementsystemet i pa-
togenesen av IgAN [47].

Litteraturgenomgången kunde inte identifiera någ-
ra andra stabila biomarkörer utöver de tidigare kän-
da, som utgörs av patientens kön, ålder, njurfunktion 
respektive proteinurigrad vid tidpunkten för IgAN-di-
agnos. Dock kan nämnas MMP-7 (matrixmetallopro-
teinas-7), ACE-polymorfi, Fc-receptor för komplement; 
genotyp FcγIIIb och CD14/-159-polymorfi, vilka kan 
spela en roll för utveckling och recidivrisk av IgAN. 

Diskussion
Efter genomgång av litteraturen angående biomarkö-
rer för IgAN kan vi konstatera att det pågår intensiv 
forskning kring ämnet, samtidigt som man ännu inte 
har lyckats identifiera någon solid och valid biomar-

kör, undantaget Gd-IgA1. Det finns fortfarande ingen 
bra biomarkör som kan ersätta njurbiopsi för att stäl-
la diagnosen hos annars friska unga människor. Inte 
heller har man kunnat hitta en biomarkör som kan 
underlätta valet av behandlingsstrategi.

En aktuell litteraturgranskning bekräftade endast 
redan kända markörer för njursvikt som till exem-
pel kreatinin, hematuri, albuminuri, hypoalbumin-
emi och en från början nedsatt njurfunktion. Risken 
att utveckla terminal njursvikt är självklart högre om 
patienten tidigt har en sviktande funktion. Ålder som 
riskfaktor i sig medför en reduktion av eGFR och där-
med sannolikt en sämre prognos, vilken dock inte är 
specifik för IgAN. Empiriska studier av bland andra 
Wakai kring ohälsosamt matintag och progression av 
IgAN belyser ett möjligt samband mellan mikrobio-
tisk tarmhälsa och progress av njursjukdomen [48].

En biomarkör som kan vara lovande är MMP-7 
(matrixmetalloproteinas-7) i blodprov avseende risk 
för njursvikt [49], men mer forskning med fler patien-
ter behövs för att bekräfta dess funktion som prognos-
tisk biomarkör. Tilläggas kan att MMP-7 är associerad 
med glomerulär skleros och tubulointerstitiell fibros, 
vilket också speglas av att den histologiska bilden i 
T1-2 i MEST-C har betydelse för prognosen.

Genetisk predisposition har betydelse för uppkomst 
av IgAN, och etnicitet spelar en roll vad gäller sjuk-
domsprognosen. I Sverige, där vi har många patienter 
från olika delar av världen, är det därför angeläget att 
beakta IgAN vid nyupptäckt hematuri/proteinuri hos 

en ung patient med mikroskopisk hematuri eller ned-
satt njurfunktion. Finns det någon i patientens släkt 
som har en njursjukdom? Någon som har dialys? 

Hereditär benägenhet för IgAN får betydelse när vi 
bedömer potentiella levande njurdonatorer inom fa-
miljen. Asymtomatisk hematuri hos potentiell levan-
de njurdonator kan ibland accepteras, men särskild 
försiktighet i bedömningen måste iakttas om det gäl-
ler donator med nära släktskap med recipient som har 
IgAN.

Trots att IgAN har varit känd under drygt 50 år (Ber-
ger 1966) och är den dominerande orsaken till kro-
nisk glomerulonefrit har vi fortfarande inte tillräck-
lig kunskap om patogenes för att kunna utveckla te-
rapier som effektivt kan bromsa sjukdomsprogressen. 
En solid biomarkör med högt prediktivt värde skulle 
underlätta diagnostiken likaväl som bedömningen 
av pro gnos och terapival. En biomarkör skulle ock-
så vara värdefull i de fall då komplikationsrisken vid 
njurbiopsi bedöms som stor och där låg prognostisk 
riskpoäng skulle innebära att ingreppet kunde anstå. 
Sannolikt behövs en uppsättning av biomarkörer då 
patogenesen är multifaktoriell.

»I Sverige, där vi har många patien-
ter från olika delar av världen, är det 
därför angeläget att beakta IgAN vid 
nyupptäckt hematuri/proteinuri ...«
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Viktigast i dag är att identifiera patienter med IgAN  
i tidig fas för att försöka fördröja progress till termi-
nal uremi med dialys eller transplantationsbehov. Då 
krävs det att mikroskopisk hematuri, i synnerhet vid 
samtidig albuminuri, inte negligeras och framför allt 
inte hos unga individer. Vi vill därför rikta en uppma-
ning och vädjan till kollegor inom andra specia liteter 
att uppmärksamma dessa fynd och vid behov kontak-
ta njurmedicinare.

När ska man misstänka IgA-nefropati?
     b Ung patient med asymtomatisk mikroskopisk he-
maturi där mikroskopi av urinsediment visar kor-
niga cylindrar och fyndet kvarstår vid omkontroll

     b Mikroskopisk hematuri + fynd av korniga cylindrar 
i urinen + eventuell albuminuri

     b Makroskopisk hematuri (med normalt utfall vid 
urologisk utredning), spontant övergående men 
med kvarstående mikroskopisk hematuri

     b Nyupptäckt albuminuri, utan känd komorbiditet 
(som till exempel diabetes mellitus, generell kärl-
sjukdom)

     b Nytillkommen kreatininstegring alternativt sänkt 
eGFR utan känd komorbiditet (diabetes mellitus, 
generell kärlsjukdom) – där pre- och postrenala or-
saker till fynden har uteslutits.

Om något av ovanstående hittas, skriv remiss till 
njurmedicinsk enhet för utredning. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2022;119:21154
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SUMMARY
Patients with IgA nephropathy often develop terminal uraemia
IgA nephropathy is the most common form of inflammatory 
kidney disease causing uraemia world-wide and initially often a 
silent disease with microscopic haematuria as the only clinical 
finding. If left untreated, progress to terminal uraemia and 
dialysis is not uncommon as at least 30 % develop end stage 
renal failure. Awareness of the existence of the disease among 
GPs, internists and urologists may be helpful, not disregarding 
microscopic haematuria, particularly in combination with 
albuminuria or finding of renal casts in the urine, especially in 
younger individuals. No diagnostic marker in blood or urine 
for the disease has yet been established so kidney biopsy is still 
needed to confirm diagnosis. The degree of renal dysfunction, 
hypertension, albuminuria, and histology findings at time of 
diagnosis have significant impact on renal outcome. Potential 
biomarkers for progressive disease have been described but 
no one has so far been implicated in clinical practice. Until now, 
the only evidence-based medication consists of blockers of 
the renin-angiotensin-system and corticosteroids. However, 
new and potentially more specific drugs are under clinical 
investigation. Early intervention is mandatory to prevent disease 
progression. Thus, we want to alarm other specialists to an 
increased alertness for this disease, referring patients at an 
early stage of possible IgA nephropathy to the nephrologist for 
diagnosis and interventions.


