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Objectius. Entre el 25 i el 30% de les biòpsies amb nefropatia IgA mostren dipòsits mesangials de C4d. Perquè
aquests dipòsits apareixen només en certes biòpsies no està clar. L’objectiu és analitzar l’associació entre els dipòsits
de C4d i el patró de glicosilació de la IgA1. Mètode: Estudi transversal de 103 pacients amb nefropatia IgA biopsiada
entre juny 2008 i maig 2017. S’han mesurat els nivells sèrics de les diferents glicoformes de la IgA1 mitjançant ELISA
amb lectines específiques per N-acetil-galactosamina, N-acetil-glucosamina i manosa. S’ha analitzat la relació entre
les diferents glicoformes, els dipòsits mesangials de C4d i el perfil clínic dels pacients Resultats. La prevalencia de
dipòsits de C4d va ser de 35/68 (33,9%). El pacients amb dipòsits de C4d positius presentaven una ratio
proteïnes/creatinina superior (mitjana: 3,1 g/g [0,9-4,2] vs 1,8 g/g [1-2,2]; p=0.000), més hematúria (223 cel/ul [32-278]
vs 99 cel/ug [25-186], p=0,000 ), i nivells de IgA1 significativament més alts amb habilitat per unir-se a Helix Aspersa
(150,6±52 vs 96,2±64, p= 0,000), Triticum vulgaris (83,1± 31,3 vs 42,2 ± 26,9, p= 0,000 ) i ConA (35,5±18 vs
16,7±9,4, p=0,000) però nivells similars de IgA1 total amb dèficit de galactosa (278±63 vs 264±43, p=0,15). Els nivells
de les tres glicoformes de IgA1 mostràven bona correlació entre elles i amb el percentatge de glomèruls amb dipòsits
C4d. En l’anàlisi de les corbes ROC els nivells HAA- IgA1, TV- IgA1 i Con A- IgA1 discriminen igual entre biòpsies
C4d positives i negatives (AUC: 0,81±0,04, 0,83± 0,03 i 0,73 ± 0,05, respectivament, p=0.000 Conclusions: En
nefropatia IgA, els dipòsits C4d s’associen amb nivells alts circulants de glicoformes de IgA1 amb alt grau de
degalactosilació i desialització que exposen O-residues de N-acetilgalactosamina i N-residues de N-acetilglucosmina i
manosa. El nivell d’aquestes glicoformes de IgA son útils per identificar biòpsies C4d positives.

