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Introducció: els anticossos ANCA s’uneixen al seu antigen mieloperoxidasa (MPO) o proteinasa3 (PR3), causant 
la degranulació del neutòfil,dany endotelial, i el desenvolupament de vasculitis. L’isotip principal d’aquests 
anticossos es IgG. L’objectiu de l’estudi es descriure la prevalença dels anticossos IgA-ANCA en pacients 
diagnosticats de vasculitis ANCA-MPO, i la seva associació amb variables clíniques i analítiques. 
Mètodes: Es van incloure 35 pacients amb ANCA vasculitis (15 en remissió amb seguiment prospectiu de 2 anys, 
19 en fase aguda). Es va determinar la presencia de anticossos IgA ANCA mitjançant un kit d’ELISA (Capture 
MPO-ANCA Wieslab® ELISA kit, EuroDiagnostica). El cutoff per a la positivitat d’ANCA IgA es va establir en el 
percentil 97 d’un  pool de controls sans, i es va valorar el resultat de forma qualitativa (Positiu/negatiu). 
Resultats: 13/35 pacients (37.2%) van presentar ANCA-IgA. Dels pacients en fase aguda, 47.3% van presentar 
IgA-ANCA, dels quals eren IgG-ANCA positius. Dels pacients en remissió, 4 (26.7%) presentaven IgA-ANCA, 
dels quals 3 també foren IgG ANCA positius. El títol de IgG-ANCA va ser més elevat en els pacients ANCA-IgA 
positius, sense  que la diferencia fos estadísticament significativa. El temps des del diagnòstic en els pacients 
agut fou inferior en aquells ANCA-IgA positius (p=0.03). Respecte a la biopsia renal, 4 pacients (21%) 
presentaven dipòsits d’IgA, dels quals 3 presentaven ANCA-IgA en sèrum. No es van observar diferències en la 
frequencia de manifestacions extra-renals, creatinina,proteinuria i PCR segons la positivitatd’IgA-ANCA en 
sèrum. En els pacients en remissió, vam observar una correlació entre l’increment dels títols d’ANCA-IgG i la 
positivitat d’ANCA-IgA en 3 pacients (75%). 
Conclusions: La positivitat de IgA-ANCA podria suggerir activitat vasculítica, donat que aquests pacients 
presentaven un temps més curt des del diagnòstic en fase aguda, i es va asociar amb activitat clínica i analítica 
en fase de remissió. 
 


