
 

Cyclic Citrullinated Peptide (CCP) Antibodies 

که در مفاصل برخی افراد یافت میشود  Citrullinatedیک اتوآنتی بادی است که پروتئینی به نام  CCPآنتی 

 را مورد هدف قرار میدهد.

آنتی د ولی علت اصلی تولی باشنددر تولید این آنتی بادی موثر  ممکن است ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی

CCP .ناشناخته است 

 یدهایاز اس زنجیره ای مشترک مثبت، CCPآنتی با تست  دیروماتوئ تیمبتلا به آرتر مارانیکه ب افتندیمحققان در

 یتیکوسل یژن ها یآنتکدگذاری   یکیخاص ژنت ینشانگرها باکه  را به اشتراک میگذارند توپی اپبه نام  ها نهیآم

 .را انجام میدهند( HLA) یانسان

 یاست. برخ یمنیا یکند که مسئول کنترل پاسخ ها یم دیتول ینیپروتئ HLA یانسان یتیلکوس یژن ها یآنت

 یها یادب یها متصل شود و آنت نیپروتئ نیبه ابه اشتراک گذاشته شده  توپی کنند که اپ یاز محققان تصور م

 د.نکنمی دیتولرا  CCPضد 

 صیدر تشخ ،ی باشندنیو بال یشگاهیآزما یها افتهی ریهمراه با سا ی که، در صورتCCP یها یباد یحضور آنت

مبتلا به آرتریت  مارانبی از ٪07 بایتقردر  CCPآنتی  IgGآزمایش کند.  ی( کمک مRA) دیروماتوئ تیآرتر

 مثبت است. روماتوئید

 تست یک سی سی سرم است.این آزمایش به روش الایزا انجام میگیرد. نمونه مورد نیاز برای این 

 چه زمانی این تست درخواست میشود؟

داشته باشد  بالینی علائم فردیکه  یزمان .شود یانجام م RFتست  کیبه همراه  اغلب CCP یباد یآنت آزمایش

انه ها و .. نشاین تست درخواست میشود باشد تیآرتر انواع دیگر ای یالتهاب تیآرتر شک به وجودکه ممکن است 

 عبارتند از:آرتریت علائم 

 گرم  و مفاصل دست و مچ دردناک 

 

 
 



 
 
 

 گذارد یم ریپا تاث ایآرنج، گردن، شانه ها، باسن، زانو و /  یاوقات بر رو یکه گاه درد 

 ابدی یدر طول روز بهبود م معمولا مفاصل در صبح که خشکی 

 یخستگ 

 تب 

 در آرنج ژهیپوست، به و ریز وجود ندول در 

 آزمایش:نکات مهم در مورد این 

  اگر این آزمایش باRF .انجام شود، حساسیت بیشتری در تشخیص آرتریت روماتوئید خواهد داشت 

  آنتی آزمایشCCP   .اگر نتیجه آزمایش برای فردی در تعیین پیش آگهی آرتریت روماتوئید اهمیت دارد

 است که فرد در آینده بهکه علائم بالینی در مفاصل خود ندارد، مثبت باشد، به احتمال زیاد نشانه این 

 آرتریت روماتوئید مبتلا خواهد شد.

  پیشرفت بیماری را مطرح احتمال  ،قرار دارد تیآرتر هیدر مراحل اول ی کهفردنتیجه مثبت آزمایش در

 میکند.

  روماتوئید نشانه شروع بیماری فرسایشی و از بین رفتن  تیآرترمبتلا به  فردنتیجه مثبت آزمایش برای

 استخوانها است.

 Anti-CCP  ک، سندروم شوگرن، بیماری گریوز و یستمیمانند لوپوس اریتماتوز س بیماریهابرخی ها در

 . مثبت گزارش میشود گاهی بیماریهای عفونی مانند سل

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    

 :نابعم
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https://www.rheumatoidarthritis.org 
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