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CRITERIS DE REMISSIÓ I RECIDIVA 
 

REMISSIÓ 

La remissió es defineix com l’absència completa de signes o símptomes de 
vasculitis , d’acord al Birmingham Vasculitis Activity Scorei ii. Pel que fa al ronyó es 
refereix a l’absència de glomerulonefritis i equival a una millora o estabilització del 
filtrat glomerular iii  i la desaparició de les alteracions en el sediment urinari 
(proteïnúria i hematúria) causades per la vasculitis activa.  
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Valorar la resposta al tractament en la vasculitis renal no sempre és fàcil, 
especialment en presencia d’hematúria o proteïnúria persistents, i cal fer algunes 
puntualitzacions. 

 

La desaparició de la hematúria és un bon indicador de remissió renal i la re-aparició 
d’hematúria després de negativitzar-se sol indicar recidia. Però la persistència 
d’hematúria aïllada (sense proteïnúria i amb funció renal estable) és controvertida: 
en general no sol tenir implicacions clíniques importants i per tant assumim que 
pot existir en pacients en remissió complerta. 

 
La proteïnúria persitent i estable també es pot donar en pacients en remissió, ja 
que pot traduïr una lesió crònica en el ronyó i no indica, per si sola, persistència de 
vasculitis. Cal tenir en compte que les co-morbilitats associades (DMII, obesitat) que 
puguin contribuïr a la persistència de cert grau de proteïnuria en pacients en 
remissió. 

 
Pel que fa a la funció renal, en els pacients amb vasculitis ANCA poden co-existir 
altres causes d’insuficiència renal  diferents de la glomerulonefritis  (p.ex. tòxics, 
inestabilitat hemodinàmica) i que s’han de descartar raonablement abans 
d’intensificar el tractament immunosupressor.  

En casos  dubtosos es pot plantejar una re-biòpsia renal. 

 

RECIDIVA 

Es defineix la recidiva com un augment de l’activitat de la malaltia després d’un 
període de remissió parcial o complerta. Una reaparició o augment de la 
proteïnúria o hematúria solen indicar una recidiva renal.  

Les vasculitis ANCA MPO i PR3 es caracteritzen per l’aparició de recidives freqüents 
en el curs de la malaltia. La vasculitis associada a ANCA PR3 (en contraposició a 
MPO), l’afectació cardio-vascular i els nivells baixos de creatinina al diagnòstic 
confereixen major risc de recidiva, així com les recidives prèviesiv. 

Es parla de recidiva major quan la vasculitis implica risc vital o de perdre un òrgan 
(p.ex. hemorràgia alveolar massiva, estenosi sub-glòtica, glomerulonefritis 
ràpidament progressiva, vasculitis òptica amb risc de pèrdua de visió). En cas 
contrari, parlem de recidiva menor. 

Aconseguir uns ANCA negatius després del tractament d’inducció s’associa a 
menor risc de recidiva que quan aquests persisteixen positius. 

 



 

Societat Catalana de Nefrologia 
TecnoCampus Mataró-Maresme Edifici TCM2 | P2. O3. 
Av. Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona) / T +34 937 552 382 nefrologia@actoserveis.com 

  
 

La persistència d’uns ANCA positius, l’augment en els seus nivells o la positivització 
d’uns ANCA prèviament negatius tenen un valor només modestament predictiu 
de futures recidives de la malaltia. Per aquest motiu , la mesura periòdica dels 
ANCA serveix per fer  vigilància activa de símptomes i signes suggestius de recidiva, 
però no pot ser utilitzada de manera aïllada per prendre decisions terapèutiques.v 
vi vii 
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