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Scop:Prezentarea unei serii de cazuri de paciente cu nefropatie
lupică la biopsia renală, cu istoric de sarcini. 
Material și metodă - Studiu unicentric, cross-secțional, prospectiv. 
Parametrii de studiu
-Variabilele clinice – out-come-ul sarcinii, durata bolii, durata 
tratamentului imunosupresor, tipul de imunosupresor folosit 
pentru inducție/mențiere, inventar de depresie și anxietate Beck, 
administrat o dată la una din vizitele de follow-up între Martie
2019 – Mai 2020. 
-Variabile paraclinice: proteinurie, eRFG-CKD-EPI, clasa de 
nefropatie lupică
-Datele clinico-paraclinice au fost preluate din fișele de observație 
recente, și din istoricul electronic (Hipocrate Medical Platform, 
Romanian Soft Company 2006). 
Analiza datelor
 SPSS versiunea 16 –pentru asocieri statistice în grupul 

populațional total de pacienți, Excell.
 Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Pearson correlation 

coefficient.
Semnificația statistică p<0.05.
Rezultate: 
 Din 67 pacienți diagnosticați cu nefropatie lupică la biopsia 

renală, 58 sunt de sex feminin, 8 au istoric de sarcini (efectuată 
între Ianuarie 2008 – Decembrie 2018).Urmăriți clinic: până în 
mai 2020.

Din 58 paciente, 8 au istoric de 
sarcini (13.79%)
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Statistică descriptivă

Vârsta la diagnostic (ani) 24.75  ±5.7

eRFG-CKD-EPI la biopsie
(ml/min/1.73m2)

eRFG-CKD- EPI la finalul
studiului (ml/min/1.73m2)

80.85 ± 33.355

75.16 ± 41.09

Proteinurie (g/24h) 1.41 ± 2.167

Prezentare clinică- sindrom 
nefrotic

3

Prezentare clinică sdr   nefritic  
acut / cronic

3 / 1

Vârsta la prima sarcină (ani) 23.87 (+/-3.5)

Statistică descriptivă

Prima sarcină precede diagnosticul de LES 4

Prima sarcină după diagnosticul de LES 4

Recăderi în sarcină 1.87 ± 1.64

Durata corticoterapiei (ani) 8.5 ± 2.67

Doza de ciclofosfamidă (g) 5.17 ± 2.57

Pacientele au avut NL clasele 5 si 4.Durata bolii la finalul studiului 12  ±
6.41 ani.

Concluzii: Predomină sarcinile duse la termen, fie că pacientele au mai avut sarcini oprite în evoluție sau 
nu. Din cauza numărului mic de paciente, nu s-a obținut semnificație statistică la corelarea parametrilor 
clinico-paraclinici. 

Nr sarcini duse la termen în tot lotul: 8 
Nr avorturi spontane în tot lotul: 7
Din cele 8 paciente, au prezentat sarcini duse la termen 4 
paciente, 2 au avut avorturi spontane și sarcini duse la termen, 
doar avorturi spontane 2 paciente. 
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