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Nefropatia Membranosa 

BIOMARCADORS TRACTAMENT 

• Ac anti-PLA2R 
• Ac anti-THSD7A 

• RITUXIMAB 

Malaltia autoimmune 



Anti-THSD7A 

Hoxha et al. JASN 2017, 28:520-531 

N=1276 



Hoxha et al. JASN 2017, 28:520-531 

• 75.1%  POS per Anti-PLA2R 
• 2.6%  POS per Anti-THSD7A 
• ≈ 10% dels Anti-Pla2R NEG,  POS per Anti-THSD7A  

• Cap doble POS 

Anti-THSD7A 



Ac Anti-THSD7A: 
 
• IF indirecta (comparat amb WB) 

• Sensibilitat  92%,  
• Especificitat  100% 

 
• 20% casos anti-THSD7A POS presenten 

neoplàsia  els pacients amb NM Anti-
THSD7A POS major probabilitat de 
tenir tumor subjacent, relacionat amb 
la NM. 
 

• La majoria dels casos són dones 
 

• Només els pacients amb negativització 
dels Anti-THSD7A presenten remissió 
complerta 

Hoxha et al. JASN 2017, 28:520-531 

Anti-THSD7A 



Estudi GEMRITUX 

Dahan K et al. JASN 2017, 28:348 

Estudi francès 
 
N=77 



Estudi GEMRITUX 

• Tract conservador antiproteïnúric 

• Tract antiproteïnúric  +  Rtx 375 mg/m2 x 2 



Estudi GEMRITUX 
PROTEINURIA Serum ALBUMIN 

Anti-PLA2R-Ab 

NIAT 
NIAT + Rtx 
 

CR + PR, a 6 m: 
• NIAT + Rtx  35.1 % 
• NIAT  21.1 % 
  p=ns 



Estudi GEMRITUX 

• Temps mig per remissió: 7 m 
 

• Comparables efectes adversos 



Multi-Center Randomized 
Controlled Trial of Rituximab 
versus Cyclosporine in the 
Treatment of Idiopathic 
Membranous Nephropathy 
(MENTOR Study) 

Estudi MENTOR 



Estudi MENTOR 

N=127 

CICLOSPORINA 
3.5 mg/kg/d   

Nivells vall 125-175 ng/mL 

RITUXIMAB  
1 g/15 d (x 2) 

Fase de TRACTAMENT 
6 m (12 m) 

Criteris d’inclusió: 
• 18-80 a. 
• Diagnòstic de N MEMBRANOSA idiopàtica 
• Proto > 5 g/d, 
• eFGl ≥ 40 ml/min/1.73 m2 

• Tractament IECA i/o ARA-II ≥ 3 m 

End point primari: 
• RC o RP als 24 m 

Estudi de no-inferioritat de Rituximab vs Ciclosporina 



Estudi MENTOR 



Estudi MENTOR 



Estudi MENTOR 

 El tractament amb Rituximab  és tant efectiu com el tractament 
amb Ciclosporina en induir remissió complerta o parcial en la 
nefropatia membranosa idiopàtica.  

 El tractament amb Rituximab no és inferior al tractament amb 
Ciclosporina en induir remissió complerta o parcial a llarg termini 
en la nefropatia membranosa idiopàtica.  

 La resposta en la reducció de la proteïnúria és més lenta amb el 
Rituximab que amb la CsA 

 El tractament amb Rituximab redueix el nombre de recidives 
comparat amb la Ciclosporina 

 El Rituximab té un millor perfil d’efectes secundaris que la 
Ciclosporina 



Nefropatia IgA 



Nefropatia IgA 

Lv et al. JAMA 2017, 319(5):432-442 

Global double-blind, 
randomized, controlled 
clinical trial of oral 
methylprednisolone in 
patients with IgAN…  



Estudi TESTING 

* STOP prematur de l’estudi per excés d’EESS (infeccions) en el grup de glucocorticoides) 

(...2 m, reducció progressiva 
fins 6-8 m) 

(15’9%) 

(14’7%) 

(3’2%) 

(5’9%) 

(p=0.001) 

(8’1%) 

(p<0.001) (p=0.02) 

(2’9%) 

(7’9%) 

(p=0.1) (p<0.001) 

(2 èxitus) 

Lv et al. JAMA 2017, 319(5):432-442 

1.4 

2.4 



Estudi TESTING 

 En els pacients amb nefropatia IgA i proteïnúria > 1 g/d, el 
esteroides tenen un potencial benefici renal… 

 … però s’associen a una elevada incidència d’efectes adversos 
importants, principalment infecciosos. 



Nefropatia IgA 

Fellström et al. Lancet 2017, 389 (10084) :2117-2127 

• Estudi fase IIb,  
randomitzat, doble cec 

• N=149 



Optimització 
bloqueig SRAA  

TA < 130/80  

NEFECON®  16 mg 

NEFECON®  8 mg 

Placebo 

Fase INICIAL 
 6 m 

Fase de TRACTAMENT 
9 m 

Criteris d’inclusió: 
• ≥ 18 a. 
• Diagnòstic histològic de N IgA 
• Proto ≥ 0’5 g/g ó ≥ 0’75 g/d, 
• eFGl ≥ 45 ml/min/1.73 m2 

Fase de SEGUIMENT 
3 m 

Fellström et al. Lancet 2017, 389 (10084) :2117-2127 

End point primari: 
• Avaluació del canvi de 

proteïnúria als 9 m 

Estudi NEFIGAN 



PROTEÏNÚRIA FUNCIÓ RENAL 

↓ 10% 

↑ 3% 

↓ 24% 

Estudi NEFIGAN 

↓ 27% 



Estudi NEFIGAN 

 S’assolí als 9 m, i de forma sostinguda al 12 m, una reducció 
significativa de la proteïnúria en els pacients tractats amb 
BUDESONIDA d’alliberació entèrica  

 Els pacients tractats amb BUDESONIDA d’alliberació entérica 
presenten estabilització de la funció renal, comparat amb el grup 
placebo 

 L’efecte de la BUDESONIDA d’alliberació entérica és dosi i temps 
depenent  

 La dosi de 16 mg/d resulta en una significativa reducció de la 
presencia de microhematúria. 

 Tractament segur i en general ben tolerat. 

 estudi fase III 



Vasculitis ANCA 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 



 Vasculitis ANCA 



Vasculitis ANCA 
...i el complement 



 Estudi Europeu randomitzat, doble-cec, controlat amb placebo 
 Vasculitis ANCA MPO o PR3, “de novo” o recidivant 
 N=67   

 Tractament amb CYC ó RTX 
 Pauta CYC: 15 mg/kg IV (màx. 1.2 g) Dies 1, 15, 29, 57, i 85, seguit AZA  
 Pauta RTX: 375 mg/m2  IV setmanal x 4 setm. 

 
 3 grups de tractament 

•  Control: Placebo + RTX/CYC + PDN Full dose (60 mg/d)  n=23 
•  30 mg/12h avacopan + RTX/CYC + PDN Low dose (20 mg/day)  n=22 

•  30 mg/12h avacopan + RTX/CYC + No PDN – Placebo   n=22 

 Tractament de 12 setmanes amb avacopan o placebo, amb 12 setmanes de seguiment 
 Prednisona (en grup control): 60 mg/d, descens a 10 mg/d a setm. 12 i 0 a setm. 21 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 



Estudi CLEAR 



 End point primari: proporció de pacients amb resposta avaluada 
per BVAS a la setmana 12 
 Reducció ≥ 50% del BVAS, i no empitjorament en cap sistema 
 El rescat amb glucocorticoides es considerava com a NO responedors 

Nº of Patients % P-value 

High dose steroid, SOC 14 / 20 70% 
Avacopan patients 36 / 43 84% P = 0.002 

Avacopan plus low dose steroid 19 / 22 86% P = 0.002 

Avacopan plus no steroid 17 / 21 81% P = 0.01 

   Resposta clínica basada en BVAS 

 Els grups de tractament amb AVACOPAN eren numèricament superiors i 
estadísticament no inferiors al standard of care  (SOC). 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 



 L’activitat de la malaltia basada en BVAS millorava més ràpidament en els grups 
amb AVACOPAN vs el grup control 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 



 L’albuminúria millorava més ràpidament en els grups amb AVACOPAN vs el grup 
control 

** p<0.01 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 



 La qualitat de vida millorava més ràpidament amb AVACOPAN sense 
ESTEROIDES 

* p<0.05 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 





 Efectes adversos:  
 Menor incidència d’EEAA potencialment associats als ST en el 

grup amb Avacopan 
• Incidència combinada de trastorns psiquiàtrics, diabetis “de novo” o 

empitjorament de glicèmia, guany de pes, fractures, cataractes, HTA i 
infeccions severes:   65.2% en grup control amb ST vs. 34.1%  en pacients 
amb Avacopan (p = 0.02) 

 Incidència d’EEAA similar entre els grups 
• 91%, 86%, i 96% en control, Avacopan amb baixa dosi de ST,  avacopan 

sense ST. 

 “Grade 3 adverse events” 
• 9%  en cada grup 
• 1 infecció severa en cada grup  

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 



 S’assolí l’End point primari de resposta basada en BVAS a la 
setmana 12. 

 Avacopan mostra un inici d’acció més ràpid basat en BVAS i 
albuminúria 

 Avacopan, sense glucocorticoides, mostra una ràpida millora en 
la qualitat de vida  

 El grup només amb Avacopan mostra una menor incidència 
d’efectes secundaris relacionats amb els glucocorticoides. 

 Avacopan permet prescindir de la prednisona oral sense perdre 
eficàcia. 

 Avacopan és segur i ben tolerat. 

Jayne et al. JASN 2017, Sep;28(9):2756-2767 

Estudi CLEAR 

 Estudi ADVOCATE fase III 



   ADVOCATE Study (CL010_168) 

 

Avacopan Development in Vasculitis to Obtain 
Corticosteroid  elimination and Therapeutic Efficacy 

 A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study to 
Evaluate the Safety and Efficacy of CCX168 (Avacopan) in Patients 
with Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)-Associated 
Vasculitis Treated Concomitantly with Rituximab or 
Cyclophosphamide/Azathioprine 
 

 Indication: “de novo” or relapsing ANCA-Associated Vasculitis (AV) 



   Study design 

Avacopan, 30 mg  twice daily 

Placebo Avacopan twice daily 

CYC, 12 weeks followed by AZA, or RTX, 4 weeks 

CYC, 12 weeks followed by AZA, or RTX, 4 weeks 

Prednisone, 60 mg/day tapered to 0 over 21 weeks. 

Placebo Prednisone 

Test Group  
(N=150) 

Control Group  
(N=150) 

1 year treatment period 

Remission rate (based 
on BVAS) at 6 m. 

Sustained remission rate 
(based on BVAS) at 12 m. 

Two primary endpoints  
(analyzed after 12 m.): 

   ADVOCATE Study (CL010_168) 



 Randomized, Controlled Double-Blind Study Comparing the Efficacy and Safety 
of Voclosporin (23.7 mg BID, or 39.5 mg BID) with Placebo in Achieving 

Remission in Patients with Active Lupus Nephritis 

Nefritis lúpica 
 TREATMENT OF ACTIVE LUPUS NEPHRITIS WITH VOCLOSPORIN: 48 WEEK 

DATA FROM THE AURA-LV STUDY 

SV Parikh, WF Pendergraft III, JA Tumlin , R Saxena, N Solomons, R Huizinga. 



Estudi AURA 

VOCLOSPORINA  
23.7 mg BID 

VOCLOSPORINA  
39.5 mg BID 

PLACEBO 

N=265 

Criteris d’inclusió: 
• ≥ 18 a. 
• Diagnòstic histològic de NL III , IV ó V 

* ST: inici  0.5mg/kg/d, ràpida reducció a 5mg/d W8 

+ MMF 2 g/d   + ST* 

+ MMF 2 g/d   + ST* 

+ MMF 2 g/d   + ST* 



Estudi AURA 

24 W 48W 

Placebo 19.3% 24% 

Voclosporin  low 
(23.7 mg/12h) 

32.6% 
(P=0.045) 

49%  
(P<0.01) 

Voclosporin  high 
(39.5 mg/12 h) 

27.3% (NS) 

Remissions complertes 



Estudi AURA 

 Els (les) pacients tractades amb voclosporina (23.7 mg/12h) , junt 
a MMF (2 g/d) i esteroides, presenten un significant major 
nombre de remissions complertes als 6 m i 12 m que els 
controls. 

 Bon perfil de seguretat 

 Estudi AURORA fase III 



Nefropatia per contrast 

Weisbord et al. NEJM, 2018, 378:603-614 



Estudi PRESERVE 

1’26% 



Estudi PRESERVE 

 En pacients amb malaltia renal crònica sotmesos a angiografia, 
NO hi ha benefici en l’administració de bicarbonat sòdic ev sobre 
el sèrum fisiològic, o l’acetilcisteïna sobre el placebo, en la 
prevenció de “mort, necessitat de diàlisi o empitjorament 
persistent de funció renal als 90 dies del procediment”. 

 L’administració de bicarbonat ev i acetilcisteïna no són 
clínicament eficaces en prevenir dany renal agut o events 
adversos a llarg plaç.  
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