مقاله تحقیقی

مجلة دانشگاه علوم پزشكی بابل
دوره نوزدهم ،شماره  ،2بهمن  ،5931صفحه 7-59

بررسی سطح آنتیبادی ضد گیرنده فسفولیپاز  )PLA2R( A2در انواع مختلف
پاتولوژیک گلومرولونفریت
فرشته سدادی ( ،5)MDعفت طاهرخانی ( ،5)MDشهرزاد عصاره ( ،5)MDتینا شوشتری زاده( ،2)MDحمیدرضا خدامی ویشته)(MD

*5

 -5گروه نفرولوژی ،دانشگاه علوم پزشكی ایران
-2گروه پاتولوژی ،دانشگاه علوم پزشكی ایران
دریافت ،31/1/5 :اصالح ،31/3/6 :پذیرش31/55/26 :

خالصه
سابقه و هدف :امروزه آنتیبادی ضد گیرنده فسفولیپاز  )PLA2R( A2بعنوان یک بیومارکر تشخیصی در ایدیوپاتیک ممبرانوس نفروپاتی ( idiopathic membranous
 nephropathyیا  )iMNو نیز برای بررسی سیر این بیماری عنوان شده است .با توجه به شیوع متفاوت این آنتیبادی در مناطق جغرافیایی مختلف ،هدف از این مطالعه بررسی
سطح آنتی بادی ضد  PLA2Rدر انواع گلومرولونفریت و ارتباط آن با میزان پروتئینوری و کلیرانس کراتینین می باشد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی بر روی  551بیمار با تشخیص گلومرولونفریت و سندرم نفروتیک انجام شد .بیماران بر اساس شرح حال بالینی و نتایج آزمایشات به سه دسته
 93( iMNنفر) ،ممبرانوس نفروپاتی ثانویه ( 3نفر) و سایر گلومرولونفریت ها ( 72نفر) تقسیم شدند .اطالعات دموگرافیک ،آخرین کراتینین ،حجم ،پروتئین و کراتینین ادرار 23
ساعته ثبت شد و کلیرانس کراتینین محاسبه شد و سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rدر سرم بیماران تعیین گردید .سطح آنتی بادی مساوی یا بیشتر از  RU/ml 22مثبت در نظر
گرفته شد .سطح آنتی بادی بین سه گروه گلومرولونفریت مورد مقایسه قرار گرفت و رابطه سطح آنتیبادی و کلیرانس کراتینین و پروتئینوری نیز در بیماران مبتال به  iMNبررسی
شد.
یافته ها :میانگین سن بیماران  93±59سال بود 35 .بیمار ( )%72زن بودند .میانگین سطح آنتی بادی در بیماران  iMNبه میزان معنی داری بیشتر از نوع ثانویه و سایر
گلومرولوپاتی ها بود (به ترتیب  2/6±5/7 ،523/3±532/5و  .)p<2/2225 ،2/2±5/6همچنین سطح آنتیبادی در  %37بیماران مبتال به  iMNمثبت بود ،در حالیكه در هیچیک
از انواع دیگر مثبت نبود( .)p<2/225با این حال در بیماران مبتال به  iMNبین سطح آنتیبادی و کراتینین کلیرانس کراتینین یا پروتئینوری ادرار  23ساعته همبستگی معنیداری
وجود نداشت.
نتیجهگیری :یافته های مطالعه حاضر نشان داد که وجود آنتیبادی ضد  PLA2Rبطور اختصاصی نشانگر ایدیوپاتیک ممبرانوس گلومرولونفریت می باشد .اما سطح آن با شدت
بیماری رابطه ای ندارد.
کلمات کلیدی :گلومرولونفریت ،ایدیوپاتیک ممبرانوس نفروپاتی ،آنتیبادی ضد  ،PLA2Rکلیرانس کراتینین ،پروتئینوری.

مقدمه
ممبرانوس نفروپاتی یكی از علل مهم سندرم نفروتیک در بزرگساالن

بیماری خود ایمنی است(52و55و .)1-7گیرنده فسفولیپاز  A2نوع M-( M

است( )5و بروز آن  5/2در  522هزار نفر جمعیت در هر سال است( .)2تشخیص

 )type phospholipase A2 receptorیا  PLA2Rاولین اتوآنتیژن

این بیماری با تشكیل رسوبهای ایمنی ساب اپیتلیال ،پروتئینوری با واسطه

انسانی کشف شده در این بیماری در بزرگساالن است که عضو پروتئینهای

کمپلمان و ضخیم شدن منتشر غشا پایه گلومرولی است( .)9-7تقریباً %71-32

خانواده گیرنده مانوز بوده و در گلومرولهای انسانی طبیعی بعنوان یک گیرنده

تمامی موارد از نوع ایدیوپاتیک هستند زیرا اتیولوژی خاصی برای آنها تشخیص

ترانس ممبران وجود دارد( M-type PLA2R .)55بعنوان یک هدف آنتیژنی

داده نمیشود .مابقی موارد بعنوان نوع ثانویه تقسیمبندی میشوند که به علت

مهم در  iMNاتوایمیون شناخته شده است( .)59چندین مطالعه نشان داده اند که

ارتباط آنها با سایر بیماریها نظیر لوپوس اریتماتوس سیستمیک ،سرطان،

در حدود  %72-32بیماران مبتال به  iMNآنتیبادیهای در گردش ضد

عفونتهای ویروسی و باکتریال یا مسمومیتهای دارویی است(3و .)3از اینرو

 PLA2Rدارند( .)52آنتیبادی ضد  PLA2Rدر نمونه سرم مبتالیان به

افتراق بین انواع ایدیوپاتیک و ثانویه به منظور بهبود برخورد بالینی و پیامد بیماری

 iMNاز ساب کالس  IgG4است( .)55بالعكس اغلب بیماران با ممبرانوس

مهم است(52و .)9مطالعات اخیر نشان داده است که ایدیوپاتیک ممبرانوس

نفروپاتی ثانویه از جهت این آنتیبادی منفی هستند( .)52با این حال در یک

نفروپاتی (  idiopathic membranous nephropathyیا  )iMNیک

مطالعه در چند مورد ممبرانوس نفروپاتی ثانویه به لوپوس ،هپاتیت و کانسر نیز

 این مقاله حاصل پایان نامه عفت طاهرخانی دانشجوی فلوشیبی نفرولوژی و طرح تحقیقاتی به شماره  33-21-92-21395دانشگاه علوم پزشكی ایران می باشد.
* مسئول مقاله :دکتر عفت طاهرخانی
E-mail: dr.taherkhani@yahoo.com
آدرس :کرج ،بیمارستان شریعتی .تلفن226-97921225-2 :
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بررسی سطح آنتیبادی ضد گیرنده فسفولیپاز...؛ فرشته سدادی و همكاران

سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rمثبت گزارش شده است( .)53از آنجا که سطح

آنتیبادی ضد  PLA2Rدر بیماران تعیین گردید .نتیجه تست بهصورت زیر

آنتیبادی ضد  PLA2Rبا فعالیت بالینی  iMNمرتبط است ،میتواند جهت

طبقهبندی گردید<53 RU/ml :؛ منفی53-22 RU/ml ،؛ بینابینی و

مونیتورینگ پاسخ به درمان نیز مورد استفاده قرار گیرد .از اینرو آنتیبادی ضد

≤22 RU/ml؛ مثبت .در نهایت سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rبهصورت کمی

 PLA2Rبعنوان یک بیومارکر تشخیصی برای  iMNپیشنهاد شده

و نیز به صورت طبقهبندی فوق بین گروههای مختلف گلومرولونفریت مقایسه

است(56و51و.)59

گردید .رابطه سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rو کراتینین ،کلیرانس کراتینین و

در مقایسه با بیوپسی کلیه که یک روش تهاجمی تشخیصی است که ممكن

پروتئینوری در بیماران مبتال به  iMNنیز بررسی شد.

است با عوارضی نظیر آسیب گلومرولی یا سایر عوارض جدی همراه باشد ،انجام

از نرمافزار  SPSS 22برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .متغیرهای

تست سرولوژیک آنتیبادی ضد  PLA2Rراحتتر بوده و نسبت به آزمایش

کیفی با استفاده از فراوانی و درصد و متغیرهای کمی با استفاده از میانگین و

پاتولوژیک ایمنتر ( )safeاست .از اینرو میتواند یک روش سریع تشخیصی برای

انحراف معیار و مدیان و محدوده بین چارکی توصیف شدند .برای مقایسه سطح

متخصصین بالینی فراهم کند .شیوع این آنتیبادی در بیماران  iMNدر مطالعات

آنتیبادی ضد  PLA2Rبین انواع مختلف گلومرولونفریت بهصورت کمی از

مختلف از  %31تا  %36متفاوت عنوان شده است(57-53و53و55و )3و مطالعات

تست غیر پارامتریک  Mann-Whietny Uو بهصورت کیفی از آزمون مجذور

مختلف انجام شده در این زمینه حساسیت آن را از  %12تا  %33/3عنوان کرده اند

کای استفاده شد .همچنین برای بررسی رابطه سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rبا

(25و22و57و53و .)55از اینرو کارآیی آنتیبادی ضد  PLA2Rبعنوان یک ابزار

میزان پروتئینوری و کلیرانس کراتینین در بیماران مبتال به ممبرانوس نفروپاتی

تشخیصی برای  iMNباشد ،هنوز مورد مناقشه است( .)22از سوی دیگر میزان

ایدیوپاتیک از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه سطح آنتیبادی ضد

شیوع آنتیبادی ضد  PLA2Rممكن است بسته به نواحی مختلف جغرافیایی

 PLA2Rدر سطوح مختلف پروتئینوری از تست غیر پارامتریک Kruskal

متفاوت باشد( .)29با توجه به اینكه تاکنون تنها یک مطالعه در کشورمان در مورد

 Wallisاستفاده شد و  p<2/21معنیدار در نظر گرفته شد.

آنتیبادی ضد  PLA2Rدر بیماران مبتال به  iMNانجام شده است( ،)23هدف
از مطالعه حاضر بررسی سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rبصورت کمی و کیفی در
انواع مختلف پاتولوژیک گلومرولونفریت و ارتباط آن با میزان کلیرانس کراتینین و

یافته ها
از  551بیمار تحت مطالعه 35 ،نفر ( )%72زن و  93نفر ( )%92مرد بودند.

پروتئینوری در کشورمان می باشد.

میانگین سن آنها به ترتیب  51-76سال و  93 ± 59سال بود .محدوده و میانگین
کراتینین سرم در کل بیماران به ترتیب  2/7-53/3میلیگرم در دسی لیتر و

مواد و روش ها

 5/3±2/5میلیگرم در دسی لیتر بود .محدوده و میانگین پروتئینوری ادرار 23

این مطالعه مقطعی پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم

ساعته در کل بیماران به ترتیب  233-93222و  1633±1359میلیگرم و محدوده

پزشكی ایران با کد /91/521د 33/و اخذ رضایت نامه کتبی از  551بیمار که با

و میانگین کلیرانس کراتینین ( )GFRدر کل بیماران به ترتیب  3-579و

تشخیص گلومرولونفریت و دارای سندرم نفروتیک (پروتئینوری بیشتر از g/day
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 73±93 mL/min/1.73mبود .از نظر انواع مختلف گلومرولونفریتiMN ،

 9/1در زمان تشخیص) به بخش یا درمانگاه نفرولوژی بیمارستان شهید دکتر

در  93نفر ( ،)%92ممبرانوس گلومرولوپاتی ثانویه در  3نفر ( )%7/1وجود داشت و

هاشمی نژاد مراجعه کرده بودند ،انجام شد .تشخیص گلومرولونفریت با استفاده از

سایر موارد ( )%62/1دیگر انواع گلومرولوپاتی بود .ممبرانوس گلومرولوپاتی ثانویه

سابقه ،پرونده بیمار و در بعضی موارد ،نتیجه بیوپسی کلیه بود .بیماران به سه

در این مطالعه فقط شامل لوپوس نفروپاتی  Stage Vبود و موارد ثانویه در اثر

دسته  ،iMNممبرانوس نفروپاتی ثانویه و سایر گلومرولونفریت ها تقسیم شدند.

هپاتیتهای  Bو  Cو سرطان و سایر علل وجود نداشت (جدول .)5

زمانی که بر اساس معاینه بالینی ،تست پروفایل هپاتیت ،سرولوژی و  S/Eو در

مدیان سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rدر بیماران  iMNبرابر  ،7/2در

نهایت بیوپسی کلیه ،علتی برای ممبرانوس نفروپاتی وجود نداشت ،بیماران بعنوان

بیماران ممبرانوس نفروپاتی ثانویه برابر  2/3و در سایر گلومرولوپاتی ها برابر 5/6

 iMNدر نظر گرفته شدند .علل ثانویه ممبرانوسی نفروپاتی در این مطالعه

بود که در بیماران  iMNبه میزان معنیداری باالتر بود (p<2/225جدول .)2

لوپوس نفروپاتی  Stage Vبود(.)21

مقایسه کیفی سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rنشان داد که در هیچیک از بیماران

با استفاده از یک چک لیست اطالعات بیماران شامل اطالعات دموگرافیک

مبتال به ممبرانوس نفروپاتی ثانویه و سایر گلومرولونفریت ها آنتیبادی ضد

(سن ،جنس و وزن) ،آخرین کراتینین و نوع گلومرولونفریت ثبت گردید .همچنین

 PLA2Rمثبت نبود ،در حالیكه  %37بیماران مبتال به  iMNآنتیبادی مثبت

اطالعات مربوط به آخرین آزمایش ادرار  23ساعته شامل حجم ،پروتئین و

داشتند که به میزان معنیداری باالتر بود (( )p<2/225جدول  .)9همبستگی

کراتینین نیز ثبت شد .کلیرانس کراتینین بر اساس فرمول – Cockcroft

آماری معنیداری بین سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rو هیچیک از موارد

 Gaultمحاسبه شد .سپس یک نمونه خون از بیماران گرفته شده و تا زمان

کراتینین کلیرانس کراتینین و پروتئینوری ادرار  23ساعته وجود نداشت .با وجود

انجام تست سرولوژیک فریز شدند .پس از جمعآوری کامل نمونهها ،تست

اینكه مدیان آنتیبادی ضد  PLA2Rدر بیماران با پروتئینوری بیشتر از g/day

سرولوژیک با استفاده از تست ایمونوفلوروسنت غیرمستقیم ( IFA

 6بیشتر از سایر گروهها بود ،اما تفاوت معنیداری بین سطوح مختلف پروتئینوری

 )EUROIMMUN AG, Lubeck, Germanyانجام شد( )57و سطح

نداشت(جدول .)3
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J Babol Univ Med Sci; 19(2); Feb 2017
An Evaluation of the Level of Anti-phospholipase…; F. Sadadi, et al

جدول  .5انواع گلومرولونفریت ها در بیماران تحت مطالعه
تعداد(درصد)

گلومرولونفریت
)Idiopathic Membranous Nephropathy (iMN

(93)92

Minimal change disease

(22)57

FSGS

(53)52

IgA Nephropathy

(52)3/1

)Secondary MN (Lupus Nephritis

(3)7/1

)Lupus Nephritis (Others

(7)6

Diabetic Nephropathy

(3)9/1

Renal Amyloidosis

(3)9/1

)Focal Crescentic GN (Pauci immune

(9)2/1

Postinfectious GN

(9)2/1

C3 Glumerulopathy

(2)2

Thrombotic Microangiopathy

(2)2

Diffuse Membrano-proliferative GN

(2)2

)Diffuse sclerotic & Focal Crescentic GN (Pauci immune

(5)5

جدول  .2سطح آنتیبادی ضد گیرنده فسفولیپاز  )PLA2R( A2بهصورت کمی در بیماران تحت مطالعه
مدیان
P-value
Mean±SD
محدوده
تعداد
(محدوده بین چارکی)
(7/2)5/9-261/3
ایدیوپاتیک ممبرانوس نفروپاتی 523/3±532/5 2/5-729/5 93
>2/225
(2/3)5/2-9/3
2/6±5/7
2/6-1/3
3
ممبرانوس نفروپاتی ثانویه
(5/6)5/2-2/7
2/2±5/6
2/5-6/3
72
سایر گلومرولوپاتی ها
(5/3)5/5-9/7
93/3±557/3 2/5-729/5 551
کل بیماران
* آزمون Mann Whitney U
جدول  .9وضعیت آنتیبادی ضد گیرنده فسفولیپاز  )PLA2R( A2در بیماران تحت مطالعه
منفی

بینابینی

مثبت

()RU/ml >53

()RU/ml 53-22

()RU/ml ≤22

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

ایدیوپاتیک ممبرانوس نفروپاتی

(53)19

(2)2

(56)37

ممبرانوس نفروپاتی ثانویه

(3)522

(2)2

(2)2

>2/225

سایر گلومرولوپاتی ها

(72)522

(2)2

(2)2

کل بیماران

(33)36

(2)2

(56)53

-

متغیر

*P-value

* آزمون مجذور کای
جدول  .3مقایسه سطح آنتیبادی ضد گیرنده فسفولیپاز  )PLA2R( A2در سطوح پروتئینوری ادرار  23ساعته در بیماران
مبتال به ایدیوپاتیک ممبرانوس نفروپاتی
پروتئینوری ادرار  23ساعته

تعداد(درصد)

مدیان سطح آنتی بادی
(محدوده بین چارکی)

≥9/1 g/day

(3)27

(9/2)5/9–37/6

9/1-6 g/day

(52)91

(2/7)5/3–32/5

(59)93

(933/6)2/3–327/9

<6 g/day
* آزمون Kruskal Wallis

*P-value

2/223
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بحث و نتیجه گیری

 %73را گزارش کردهاند( ،)23پایینتر میباشد .در توجیه تفاوت های میتزان شتیوع

نتایج مطالعه نشان داد که سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rدر بیماران

این آنتی بادی می توان به تفاوت در نوع روش بكار گرفته شده برای اندازه گیتری

 iMNبه میزان معنیداری باالتر است .از نظر کیفی نیز هیچیک از بیماران مبتال

آنتی بادی ،جمعیت مورد مطالعه ،وضعیت درمان بیماران و نیتز منطقته جغرافیتایی

به ممبرانوس نفروپاتی و سایر گلومرولونفریت ها از نظر آنتیبادی ضد PLA2R

اشاره کرد( .)29با وجود اینكه مطالعات مختلف رابطه بتین ستطح آنتیبتادی ضتد

مثبت نبودند ،در حالیكه  %37بیماران مبتال به  iMNاز این نظر مثبت بودند .که

 PLA2Rو فعالیت بیماری و پروتئینتوری را عنتوان کردهانتد( ،)96-99 ,22امتا

به میزان معنی داری باالتر بود .با این حال در بیماران مبتال به  iMNهمبستگی

مطالعه ما نتوانست رابطهای بین آنها پیدا کند .از این جهت مطالعته متا فقتط بتا

معنیداری بین سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rو کراتینین ،کلیرانس کراتینین یا

دیگتتر مطالعتته انجتتام شتتده در کشتتورمان توستتط  Ardalanو همكتتاران ()23

پروتئینوری ادرار  23ساعته وجود نداشت.

همخوانی دارد .با توجه به اینكه شتیوع آنتیبتادی ضتد  PLA2Rممكتن استت

امروزه حداقل چهار اتوآنتیژن در بیماران مبتال به ممبرانوس نفروپاتی یافتت

بسته به نواحی مختلف جغرافیایی متفاوت باشد( ،)29رابطه آن با فعالیت بیمتاری و

شده است .یكی از آنها گیرنده فسفولیپاز  A2است که بهطور طبیعی در پدوسیت

میزان پروتئینوری نیز ممكن است متفاوت باشد .همچنین وضعیت درمان بیمتاران

ها بیان میشود( .)26 ,23در حقیقت  PLA2Rیک گلیكوپروتئین ترانس ممبران

و استفاده از داروهای سرکوب ایمنی نیز ممكن است بتواند باعث اینگونه تفاوتها

نوع  Iوابسته به خانواده لكتتین حیتوانی نتوع  Cنظیتر گیرنتدههای متانوز استت.

باشد .لذا ضرورت انجام چنین مطالعاتی در هتر منطقته جغرافیتایی مشتخص متی

 PLA2Rتعدادی از پاسخهای بیولوژیک ایجاد شده توستط فستفولیپازهای A2

گردد .ازآنجاکه مطالعه حاضر بصورت مقطعی و تنها با یكبتار انتدازه گیتری ستطح

ترشحی را تنظتیم متیکنتد(27و .)55پیشتنهاد شتده استت کته مستیر گتروه IB

آنتی بادی صورت گرفت ،امكان بررسی تاثیر درمان بر سطح آنتی بادی میسر نبود

فسفولیپازهای  A2ترشحی و  PLA2Rیک نقتش حیتاتی در تولیتد ستیتوکین

که یكی از محدودیت های مطالعه حاضر می باشد .از اینترو پیشتنهاد متیشتود در

های پیش التهابی دارند .همچنین عنوان شده استت کته  PLA2Rدر کلیترانس

مطالعات بعدی در کشورمان مطالعات آیندهنگر به منظور بررستی ستیر بیمتاری بتا

فسفولیپازهای  A2ترشحی نقش دارد( .)23بنابراین تعیین ستطح آنتیبتادی ضتد

توجه به سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rو نیز پاسخ به درمان و میزان بقتای آنهتا

 PLA2Rدر بیماران مبتال به سندرم نفروتیک میتواند باعث تشخیص  iMNو

انجام پذیرد .یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که  %37بیماران مبتتال بته iMN

تفكیک آن از نوع ثانویه شود(23و27و .)22مطالعات انجام شده در ستالهای اخیتر

دارای آنتیبادی ضد  PLA2Rهستند ،در حالیكه بیماران مبتال بته انتواع ثانویته

حاکی از این بوده است که آنتیبادی ضد  PLA2Rدر انواع  iMNوجود داشتته

ممبرانوس نفروپاتی یا دیگر گلومرولونفریت ها فاقد این آنتیبادی بودنتد .بتا ایتن

و اغلب در انواع ثانویه این بیماری ،در سایر گلومرولونفریت ها و یا در افراد نرمتال

حال سطح آنتیبادی ضد  PLA2Rبا کراتینین ،کلیرانس کراتینین و پروتئینوری

یافت نمیشود(23-92و22-23و22و57و51و .)55با این حال  Qinو همكتاران در

همبستگی معنیداری نداشت.

چند مورد ممبرانوس نفروپاتی ناشی از لوپوس ،هپاتیت و کانسر نیتز مثبتت بتودن
آنتیبادی ضد  PLA2Rرا گزارش کرده اند( .)53شیوع این آنتی_بتادی از %31
تا  %36عنوان شده است(57-53و53و55و .)3مطالعه متا نیتز نشتان داد کته %37

تقدیر و تشكر

بیماران مبتال به  iMNآنتیبادی ضد  PLA2Rمثبت دارند ،در حالیكه هیچیک

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی ایران به دلیتل

از بیماران مبتال به ممبرانوس نفروپاتی ثانویه یا ستایر گلومرولونفریتت هتا مثبتت

حمایت از این تحقیق و کلیه پرسنل بخش و درمانگاه نفرولوژی بیمارستان شتهید

نبودند .با این حال میزان شیوع آنتیبادی ضد  PLA2Rدر مطالعه ما در مقایسه

دکتر هاشمی نتژاد کته در انجتام ایتن مطالعته همكتاری کردنتد ،تقتدیر و تشتكر

با دیگر مطالعه انجام شده در کشورمان توسط  Ardalanو همكاران کته شتیوع

می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nowadays, anti-phospholipase A2 receptor (PLA2R) antibody is recognized
as a diagnostic biomarker for idiopathic membranous nephropathy (iMN) and is also used to assess disease progression.
Considering the differences in the prevalence of this antibody in various geographic regions, this study aims to evaluate
the level of anti-PLA2R antibody in different types of glomerulonephritis and its relationship with proteinuria and
creatinine clearance.
METHODS: This cross-sectional study was conducted among 115 patients with diagnosis of glomerulonephritis and
nephrotic syndrome. The patients were divided into three categories of iMN (34 patients), secondary membranous
nephropathy (9 patients) and other types of glomerulonephritis (72 patients) based on their clinical history and test
results. Demographic data, latest creatinine level, volume, protein and the 24-hour urine creatinine were recorded and
the creatinine clearance was calculated. The serum level of anti-PLA2R antibody was measured and the level of
antibody ≥ 20 RU/ml was considered positive. The level of antibody was compared between the three groups and the
relationship between antibody levels and creatinine clearance and proteinuria was assessed in patients with iMN.
FINDINGS: The mean age of the patients was 38±13 years. 81 patients (70%) were female. The mean (SD) antibody
level in iMN patients was significantly higher than secondary membranous nephropathy and other types of
glomerulopathy (129.9±190.1, 2.6±1.7, 2.0±1.6, respectively, P<0.0001). The antibody level was positive in 47% of
the patients with iMN, while it was not positive in any of the other types of glomerulopathy (P<0.001). However, there
was no significant relationship between antibody levels and creatinine clearance or 24-hour proteinuria in patients with
iMN.
CONCLUSION: Results of the present study demonstrated that the presence of anti-PLA2R antibody specifically
indicates idiopathic membranous glomerulonephritis. However, antibody level is not associated with disease severity.
KEY WORDS: Glomerulonephritis, Idiopathic membranous nephropathy, Anti-PLA2R antibody, Creatinine clearance, Proteinuria.
Please cite this article as follows:
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