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INTRODUCCIÓ

En la pràctica clínica els nivells de C3 i C4 i anticossos anti-DNA s’utilitzen per avaluar l’activitat del Lupus
Eritematós Sistèmic (LES). La calprotectina en sèrum és un biomarcador d’inflamació no analitzat
prèviament en pacients amb LES.

OBJECTIU

Determinar la utilitat de la determinació de calprotectina sèrica com a marcador d’activitat en LES

MATERIAL/MÈTODES

Es van analitzar els nivells de calprotectina sèrica en mostres de 148 pacients i 20 controls sans, mitjançant
ELISA (Büllmann). El resultat es va comparar amb nivells d’anticossos anti-DNA, anticossos anti-
Fosfolípids (AFL), recompte de leucòcits, C3, C4, VSG i PCR. Es van avaluar variables clíniques i l’índex
d’activitat/dany (SLEDAI/SLICC).

RESULTATS

Del total, 134 pacients (92%) eren dones, l’edat mitjana era 46±12 anys amb una evolució mitja del LES de
12±7 anys i un índex SLEDAI de 2±2 (105 inactius, 43 lleus, 0 severs).No es van observar diferències
significatives en nivells sèrics de calprotectina entre pacients amb LES i controls sans (2.93±2.35 vs
2.17±1.49 µg/mL, p=0.160). La calprotectina es va correlacionar positivament amb la PCR (r=0.447,
p=<0.001) i el recompte de leucòcits(r=0.462, p=<0.001). En pacients amb anticossos anti-DNA positiu els
nivells calprotectina eren majors (3.20±2.63 vs 2.42±1.57 µg/mL; p=0.027). No es va observar correlació
amb els nivells de C3 i C4. La calprotectina no es va correlacionar amb l’activitat de la malaltia ni aparició
de serositis, artritis o glomerulonefritis. Destacar que els pacients amb AFL van mostrar nivells més elevats
de Calprotectina (3.75±2.04 vs 2.77±2.38 µg/mL;p=0.045).

CONCLUSIÓ

La calprotectina no mostra avantatges per a la detecció d’activitat inflamatòria en LES comparada amb els
biomarcadors actuals (Anticossos anti-DNA, C3, C4, PCR, VSG i recompte de leucòcits). S’ha observat una
relació positiva entre calprotectina i AFL que s’ha de confirmar amb una mostra més gran de pacients.
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