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Introducció: la calprotectina s’origina als neutròfils i macròfags, i es secreta durant la fase aguda de les ANCA 
vasculitis. L’objectiu de l’estudi és determinar si la calprotectina sèrica és un biomarcador de l’activitat de la malaltia i 
si els nivells més alts s’associen a un pitjor pronòstic renal durant la fase de remissió. Material i mètodes: Estudi 
prospectiu de cohorts. Es van incloure 27 pacients en fase de remissió sota tractament immunosupressor. Com a 
controls es van utilitzar 15 pacients aguts i 4 controls sans. Es va determinar la calprotectina sèrica i urinària 
mitjançant un kit comercial. Es va fer un seguiment a dos anys, i es va enregistrar la evolució de la funció renal, 
proteinuria, hematuria, proteïna C reactiva, títols d’ANCA i incidència de recidives. Resultats: La calprotectina sèrica i 
urinària fou més elevada en els pacients aguts que en els pacients en remissió de la malaltia, tot i romanent superior 
al controls sans (p=0.05 i p=0.019 respectivament). No es va associar a recidiva durant el seguiment. La calprotectina 
sèrica fou superior en els pacients amb increment de la proteinuria durant el període de seguiment (p=0.04), amb 
persistència o aparició de microhematuria (p=0.08), pacients amb títols d’ANCA no descendents (p=0.0019) i 
empitjorament del filtrat glomerular (p=0.03). La calprotectina sèrica fou independent del filtrat glomerular al moment 
de la determinació (R2=0.0096, p=0.65). Conclusions: El descens del filtrat glomerular, l’aparició o manteniment de 
microhematuria, l’increment de la proteinuria i els títols no descendents d’ANCA, com a marcadors subrogats 
d’activitat vasculítica, es van correlacionar amb nivells superiors de calprotectina sèrica en pacients en remissió de la 
malaltia. La calprotectina sèrica durant la fase de remissió de les ANCA vasculitis es útil per identificar pacients amb 
persistència d’activitat inflamatòria subclínica y pitjor pronòstic renal.	


