
 
 
 
 
 
 

Anti‐CCP 
  برای تشخيص و پيشبينی  فوق العاده مشخصيک تست 

 روماتيزوم مفصلی
 

مد  يک بيماری عام و مزمن است که پيا) RA(تيزوم مفصلی  روما
  .بدن داردهای مهم وناگوار برای سيستم های مختلف 

ز شائيعترين بيماری های خود يکی ا) RA( آرتريتروماتوئيد
د از جميعت جهان فيص 2الی  1دوداً سيستم دفاعی بدن است که ح
  .را تحت تأثير قرار داده است

زيولوژی آن به منظور توسعه درمانهای هدفمند درک بهتر از پتوفي
   .تداوی مرض کمک کرده استکه نتائج آن بطور چشمگيردر

عالج آن در تشخيص و تداوی به موقع يعنی قبل از کليد موفقيت 
  .دتخريبات غير قابل برگشت ميبا ش

Anti‐cyclic  citrullinated  peptide )anti‐CCP ( يک تست
تيزوم مفصلی  در تشخيص روماانتی بادی است که به خصوص 

مفيد است با ويژ گی باال در ابتدأی شروع بيماری و توانائی شنا 
سائی بيمارانيکه به احتمال زياد به بيماری شديد وآسيب غير قابل 

  . برگشت دچار اند مفيد است
anti‐CCP و روماتوئيد فکتور(RF)  تست های ابتدائی است که

  .دردرجه اول بايد انجام گردد
تست های استند  (CRP)و (ESR)سرعت سقوط کرويات سرخ خون 

  مانيکه شخص عالئم و نشانه های آنرا داشته اما قبالً تشخيص دادهز
  .نشده باشد که بايد اجراگردد 

  
التهابی تفکيک نا شده تشخيص تفريقی بايد با آرتريت روماتيزوم مفصلی 

وعالئم و نشانه های آن نزد مريض منفی باشد ) RF(که اگر تست . گردد
  .موجود باشد 

  . توصيه نمايدداکتر معالج ممکن است تست های تعقيبی ديگر را نيز 
 .روما تيزوم مفصلی معموالً اکثر مفاصل را متأ ثر ميسازد

 

 

  
  
  

  :ل است عالئم و نشانه های آن شام
  
  
  
  
 

  
  

 

 درد ، گرمی ، پنديده گی مفاصل بند دستها و انگشتان 
  بعضی اوقات احساس درد در مفاصل آرنج ، گردن ، شانها ،کمربند

 .حوصله ، زانو ها و پاها
 خشکی مفاصل آسيب ديده در اول صبح که بعداً در طول روز بهبود ميابد. 
  تب. 
  توسعۀ ندولها در زير پوست بخصوص در آررنجها. 
  ضعيفی(عموماً احساس خستگی( 



  RF و Anti‐CCPتست های تشخيصی 
 

 روما توئيد فکتور
  %70‐60 :   حساسيت 

Anti‐CCP 
 % 92< :      حساسيت 

 % 70 :خصوصيت    % 98< :خصوصيت      
 

 
 

  روما توئيد فکتوبخشی از عکس العمل بيش
 .ازحد فعاليت سيستم دفاعی بدن است

 

 
 

 ست انتی بادی های را ميابد که هدف آن اين ت
CCP (cyclic citrullinated peptide) 

 .ميبا شد
    70الی  %60واين نشان ميدهد که حدود% 

 .نددار مردم روما تيزوم 
  از مردم به  %90 در حال حاضر بيش از

 .مبتالء اند) RA(توئيد آرتريت  امرو

  تر مرتبط  رد شديد سطح باالئی آن به موا
 .است 

   قبل از شما ميتوانيد اين انتی بادی را سالها
 .داشته باشيد  RA  بروز عالئم

  زياد  مقدارRF  در خون نشان دهنده روما
 تيزوم شديد است

ند پيشرفت شديد روماتوئيد  اين تست همچنان ميتوا 
 .پيش بينی نمايدرا  RAآرتريت 

   RF   :مشکالت   Anti‐CCP   :مشکالت
  در واقعات  %40الی  %30ارد خطا ها مو

 زروماتوئيد آرتريت
در واقعات  % 15الی  %10موارد خطا ها  

 زيتاروماتوئيد آرتر
 ذيل دروهمچنان نشان دهنده در موا: 

در  مالحظهقابل  مقدار تا حال در   CCP- انتی بادی های
مواردی و حساسيت آن به  امراض ديگر پيدا نگرديده است

ميباشد البته برای پيدا کردن  اتو ئيد فکتورروماز  بهتر
  .زيتاروماتوئيد آرتر

 مزمن جيگر اتب التها 
 بات مزمن ويروسی  التها 
  درماتو ميوزيست 
 ب حجرات يک هستوی التها 
 سرطان خون 
 تصلب پوست 
  شگرن سندروم 
 توبرکلوز جلدی 

 مرض در مراحل ابتدائی) RF(روماتوئيد فکتور   
 .مقدار کم نشان ميدهد اغلباً منفی و يا با

 

سالها قبل  دميتوان Anti‐CCP انتی بادی های
   .تشخيص گردد

 بنا برين اين تست برای پيش بينی از بوجود آمد ن
RA   گرددمياستفاده.     

 

 

  تفسير نتيجه تست  RF  Anti‐CCP 

 و  RFيعنی  رتريت برای هردوزمانيکه اشخاص به عالئم و نشانه های آ
anti‐CCP  مال زيادتبه اح مثبت باشد  RA  آنها مثبت است و ممکن است

   .گرددتر  به سرعت بيشتر وشديد

 مثبت
(30 IU/ml)

  مثبت
 ( 10.0 U/ml) 

ن منفی و يا به تيتر پائينتر  شا RF آنها مثبت و  anti‐CCPاشخاصيکه  
در آن  موجود باشد هردوی آنها باشد وعالئم ونشانه های کلينيکی نيز

مبتالء خواهد صورت احتمال وجود دارد که آنها جديداً مبتالء ويا در آينده 
 . شد

 منفی
(30 IU/ml)

  مثبت
 ( 10.0 U/ml) 

 منفی
 (30 IU/ml)

 منفی
 (10 IU/ml) 

آن وقت کمتر  منفی باشد   anti‐CCP و RFزمانيکه شخص هردو يعنی 
  .مبتالء باشد ويا بعداً ايجاد گردد RA  احتمال وجود دارد که شخص به

 منفی
 (30 IU/ml)

 منفی
 (10 IU/ml) 

درين آن مثبت باشد   RF آن منفی و  anti‐CCP اگر شخص به تنهائی  
 .صورت عالئم و نشانه های کلينيکی در تشخيص مرض اهميت حياتی دارد

 ابی ديگر استويا برخی از بيماريهای الته  RA روماتوئيد آرتريت آيا آنها
 .تست امراض سيستم دفاعی خودی شديداً توصيه ميگردد

  مثبت
 (30 IU/ml)

 منفی
 (10 IU/ml) 

 


