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OBJECTIU: Analitzar el valor pronòstic dels títols d’ANCA en la monitorització de la recidiva de la vasculitis ANCA al 
nostre hospital. MATERIAL I MÈTODES: Revisió retrospectiva d'històries clíniques que reuneixen 3 condicions 
(gener-08 a agost-2016): 1)Disposar de ≥5 determinacions d’ANCA; 2)Títols d’Anti-MPO o Anti-PR3 ≥20U/l en ≥1 
ocasions i 3)Biòpsia compatible o, en el seu defecte, criteris de classificació sense diagnòstic alternatiu. Recollim 
símptomes, tractaments, determinacions d’ANCA i evolució clínica. Considerem significatiu l'increment del 100% del 
títol d’Anti-MPO o Anti-PR3. RESULTATS: 51 pacients reuneixen criteris d’inclusió (64,7% PAM i 80,4% Anti-MPO). 
Un 47% evolucionen amb Patró Monofàsic (pic inicial i negativització en <6mesos), tots ells Anti-MPO. Un 47% (n=24, 
14MPO i 10PR3) presenten Patró Actiu (PA), bé de tipus recurrent (repetits pics i valls, n=18), o de tipus persistent 
(títols permanentment alts, n=6). De forma global, el PA s'associa de forma independent amb menor edat 
(56,0vs66,3anys, p=0,01), més recaigudes (71vs8%, p<0.001), pitjor pronòstic renal i major mortalitat (p ns per a 
aquestes 2 darreres). Al analitzar ailladament els Anti-MPO, assoleix significació estadística el pitjor pronòstic renal 
per al PA: insuficiència renal progressiva 57vs12%, p=0,008, i insuficiència renal terminal 36%vs4%, p=0,02. El PA 
Anti-MPO presenta pitjor pronòstic renal que el PA anti-PR3 (IRP 57vs10%, p=0,008). El valor predictiu positiu i la raó 
de verosimilitut positiva (RV+) per a detectar recidiva davant un increment del 100% del títol d’ANCA és: 61% i 7,08 
per Anti-MPO, i 73% i 11,3 per Anti-PR3 respectivament. CONCLUSIONS: Al marge del tipus d'anticòs, el PA 
s'associa a major número de recidives que el PM. La presència de PA ha de posar-nos en alerta sobre un possible 
curs més agressiu. El PA Anti-MPO és el patró que major risc renal confereix, per damunt del PM Anti-MPO i també 
per damunt del PA Anti-PR3.	


