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Introducció: Macròfags i neutròfils alliberen calprotectina i sCD163 durant la fase aguda de les ANCA vasculitis. 
La seva concentració urinaria és superior en comparació als pacients en remissió. L’objectiu d’aquest treball és 
comparar les dues mol•lecules com a biomarcadors d’activitat de la malaltia. 
Mètodes: S’inclogueren 43 pacients diagnosticats d’ANCA vasculitis (27 en remissió, 15 en fase aguda). Es van 
mesurar la concentració de calprotectina urinaria i sCD163 mitjançant un kit comercial (Biolegend® i R&D 
systems® respectivament). Es va traçar la curva ROC per a la detecció d’activitat de la malaltia de cada 
biomacador per separat i en conjunt, i es va calcular la sensibilitat, especificitat i odds ratio diagnòstica per a un 
llindar establert (percentil 90 de  la concentració en orina dels pacients en remissió). 
Resultats: La concentració urinària de calprotectina i sCD163 va ser superior en els pacientes en fase aguda en 
comparació amb els pacients en remissió (p=0.016 i p=0.009 respectivament). sCD163 mostra una major 
capacitat discriminativa entre pacients actius i en remissió que calprotectina (AUC=0.77 p=0.009 i AUC=0.74 
p=0.016 respectivament).Amb un cutoff establert com el percentil 90 de la concentració en pacients en remissió, 
la sensibilitat fou 30% per a la calprotectina i 50% per a sCD163. La combinació dels dos biomarcadors presenta 
una AUC superior (AUC 0.79, p=0.004), amb una sensibilitat del 39% i una especificitat prefixada del 90%. Les 
diferències però no van assolir la significació estadística. El diagnostic odds ratio va ser 8.88 per a sCD163, 3.89 
per calprotectina i 5.7 per al biomarcador suma dels dos. 
Conclusions: tot i que ambdòs biomarcadors poden discriminar entre pacients en fase aguda i remissió, sCD163 
es lleugerament superior pera discernir activitat de la malaltia,amb millor sensibilitat, diagnostic odds ratio i curva 
ROC en la nostra cohort de pacients amb ANCA vasculitis. 
 
 
  

	


