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Introducció: l'evidència en la literatura sobre l'expansió dels limfòcits Th17 en la fase aguda de les ANCA-
vasculitis és contradictoria. L’objectiu de l’estudi és avaluar si la resposta Th17 a MPO/PR3 és útil com a 
marcador d’activitat de malaltia. 
Mètodes: S'inclogueren 40 pacients diagnosticats d’ANCA vasculitis (23 en remissió, 17 aguts) i 5 controls sans. 
Vam cultivar PBMC 48 hores sota estímul amb MPO/PR3, i vam mesurar la resposta Th17 mitjançant ELISpot. 
També vam determinar la concentració de IL-17 al sobrenadant del cultiu i en sèrum mitjançant ELISA. Vam 
registrar variables clíniques i analítiques, amb un seguiment prospectiu de 2 anys. 
Resultats: 5 pacients en remissió foren exclosos per falta de resposta Th17 a estímul policlonal. Els pacients 
aguts mostraren major resposta Th17 a la estimulació per MPO/PR3 per ELISpot en comparació als pacients en 
remissió (p=0.025). La resposta Th17 en remissió retorna a nivells dels controls sans (p=0.9). La concentració de 
IL17 en el sobrenedant del cultiu de PBMCs fou superior en pacients aguts respecte els pacients en remissió 
(p=0.043). El nombre de spots/10e6 PBMC va mostrar una AUC=0.82 (p=0.002) per a la detecció de la activitat 
de la malaltia, amb una sensibilitat del 64.7%, una especificitat del 94% i una LR=11 per a un cutoff 5 spots/10e6 
PBMCs. Els pacients en remissió amb historia de recidiva van mostrar una major reactivitat MPO/PR3 (p=0.047). 
Els pacients en remissió amb hematuria persistent també van presentar una major resposta (p=0.012).No vam 
trobar diferències significatives amb altres paràmtres (títol d’ANCA, proteinuria, PCR, creatinina). 
Conclusions: la resposta Th17 a MPO/PR3 per ELISpot o la concentració de IL17 en el sobrenadant del cultiu de 
PBMCs estratifica als pacients amb ANCA-vasculitis segons la fase de la malaltia. Els pacients amb historia de 
recidiva o hematuria persistent en remissió com marcadors surrogats d’activitat tenen major resposta Th17. 
 

	


