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Universitatea din Bergen a fost înfiinţată în anul 1946. Este organizată în 6 facultăţi şi include 52 de 

departamente, centre şi institute cu specializări diferite, acoperind majoritatea disciplinelor universitare.  

  

În cadrul Facultăţii de Medicină şi Stomatologie funcţionează 5 departamente, printre care 

Departamentul de Medicină Clinică. Activitatea de cercetare a acestuia este realizată prin grupuri de cercetare 

supraspecializate care colaborează flexibil cu departamentele clinice şi caută activ oportunităţi de colaborare 

ştiinţifică atât cu parteneri din Norvegia cât şi internaţionali. Cu toate că este, în forma actuală, o universitate 

tânără, activitatea de cercetare datează încă din sec. XIX, demnă de reţinut în domeniul medical fiind 

descoperirea de către Armauer Hansen a bacilului leprei în 1873. 

Unul dintre grupurile de cercetare, Renal Research Group, aflat în Spitalul Universitar Haukeland, a 

realizat încă din anii ’70 cercetări fundamentale în domeniile bolilor de rinichi şi hipertensiunii arteriale. A fost 

coordonat până în 2011 de Prof. Bjarne M. Iversen, care a înfiinţat în 1988 registrul naţional de biopsii renale 

(Norway Kidney Biopsy Registry  - NKBR), iar din 2013 liderul grupului a devenit Prof. Hans-Peter Marti.  

 

Experienţa recunoscută a Renal Research Group în domeniul biopsiei renale şi a utilizării sale în scop 

diagnostic şi de cercetare a fost concretizată prin publicarea a circa 60 de articole ştiinţifice în relaţie cu acest 

subiect în reviste internaţionale de specialitate în ultimii 10 ani. În aceeaşi perioadă, trei din cele 11 teze de 



doctorat finalizate au avut ca subiect principal diferite aspecte ale utilizării biopsiei de rinichi în diagnosticul 

nefropatiei din boala Fabry, diagnosticul şi evaluarea progresiei fibrozei interstiţiale şi atrofiei tubulare, precum 

şi utilitatea probelor de ţesut renal fixate în formalină şi înglobate în parafină pentru studii de proteomică. 

Proiectele actuale de cercetare ale grupului sunt îndreptate către: 

− Noi concepte de diagnostic şi tratament în Boala cronică de rinichi, cu accent asupra rolului tranziţiei 

epitelio-mezenchimale în dezvoltarea fibrozei renale şi posibile căi de influenţare a acesteia; 

− Utilizarea ţesutului din biopsii renale pentru diagnostic molecular şi identificarea de noi biomarkeri 

utili în diagnosticul şi stabilirea prognosticului bolilor de rinichi. În acest sens sunt efectuate studii 

de genomică, epigenomică, transcriptomică, proteomică şi metabolomică mai ales pentru carcinomul 

renal, boala Fabry, nefropatia cu IgA, nefropatia membranoasă şi diabetică.  

Renal Research Group colaborează îndeaproape cu Norwegian Kidney Biopsy Registry pentru toate 

aceste proiecte, precum şi cu alte registre naţionale pentru diverse patologii (de exemplu Norwegian Renal 

Registry, care este registrul pacienţilor aflaţi în tratament de substituţie al funcţiilor rinichilor). 

Registrul Norvegian de biopsii renale, fondat în 1988, colectează date clinice şi histo-patologice de la 

toţi pacienţii care sunt supuşi unei biopsii renale efectuate în Norvegia, atât adulţi cât şi copii. Are în prezent 

peste 13000 de biopsii din rinichi nativi, ceea ce constituie o resursă deosebit de valoroasă pentru cercetările 

nefrologice bazate pe date histologice. Probele de ţesut sunt stocate prin fixare cu formalină în bloc de parafină. 

De-a lungul unei perioade de circa 12 ani (2000-2012), toate diagnosticele anatomo-patologice stabilite de 

specialiştii din centrele locale erau certificate, după examinarea atentă a probelor bioptice primite, de către 

medicii nefro-patologi ai NKBR (din departamentul de Patologie al Spitalului Universitar Haukeland).  

Ulterior, întrucât a fost dezvoltată o reţea naţională de specialişti în nefro-patologie, mostrele de ţesut bioptic 

primite de NKBR nu mai sunt analizate din punct de vedere al diagnosticului. Specialiştii registrului întocmesc 

pe baza datelor colectate (clinice şi diagnostice anatomo-patologice) un raport anual, care este disponibil public. 

Pentru elaborarea de cercetări epidemiologice, NKBR colaborează cu alte registre şi cu secţiile clinice, iar 

identificarea pacienţilor în scopul cumulări datelor din baze informatice diferite este realizată prin codul 

numeric personal al fiecărui individ. 

 

 


