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El tractament de la síndrome nefròtica idiopàtica de l’adult segueix sent esteroides a altes dosis malgrat els seus 
efectes secundaris; rellevants sobretot en pacients de risc (gent gran, obesitat, diabetis mellitus). Sèries prèvies i 
un estudi randomitzat suggereixen que la combinació de micofenolat i dosis baixes d’esteroides és una bona 
alternativa de tractament per aquests pacients. 
Reportem una sèrie de casos amb síndrome nefròtica idiopàtica de l’adult tractats en primera línea amb 
micofenolat i dosis baixes d’esteroides i amb seguiment a llarg plaç. 
 
Hem recollit 18 casos (11 dones), amb una mitjana de 53 anys i un temps mig de seguiment de 57.4+-43.3 
mesos (6-151). Histològicament s’identifiquen 11 malalties per canvis mínims, 3 glomerulonefritis proliferatives 
mesangials IgM  i 4 hialinosis segmentàries i focals. Les dosis mitges d’inici del tractament han estat: micofenolat 
1722+-461mg i prednisona 14,4+-3.4mg (0.2+-0.1mg/kg). 
 
Als 3 mesos de tractament 17 malalts presentaven remissió (13/18 remissió complerta i 4/18 remissió parcial). 
Als 6 mesos, tots els malalts presentaven remissió (14/18 remissió complerta i 4/18 remissió parcial). 
6 pacients han presentat una recidiva (temps mig 16.9 mesos des del inici del tractament). D’aquests; 3 han 
recidivat al retirar completament el tractament, 2 han recidivat després de la retirada d’esteroides i un durant el 
descens d’esteroides. 
Les recidives després de retirada de tractament han remès amb la reintroducció del tractament; sense noves 
recidives posteriors. Els pacients amb recidiva sota tractament amb micofenolat, han respòs a l’augment o 
reintroducció d’esteroides. Dos pacients amb corticodependència han requerit tractament de rescat amb 
Rituximab. 
La teràpia ha estat ben tolerada, objectivant només un episodi leucopènia amb pneumònia i un quadre lleu de 
diarrees. 
 
En conclusió, la teràpia combinada amb micofenolat i dosis baixes d’esteroides pot ser una opció terapèutica 
d’inducció de la síndrome nefròtica de l’adult quan hi ha una contraindicació relativa als esteroides. 

	


