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Τξ πιξ ειδικό και εσαίρθηςξ διαγμωρςικό ςερς για ςημ Ρεσμαςξειδή Αοθοίςιδα (ΡΑ) είμαι η αμίυμεσρη ςωμ αμςικιςοξσλλιμικώμ αμςιρωμάςωμ (anti-citrullinated protein antibodies, ACPA).Ta αμςιρώμαςα ασςά αμαγμωοίζξσμ κσοίωπ ςιπ
κιςοξσλλιμξπξιημέμεπ ποωςεΐμεπ τιλαγγοίμη, κεοαςίμη, τιβοίμη, βιμεμςίμη και ςξ κξλλαγόμξ και αμιυμεύξμςαι ρςξ
εογαρςήοιξ μέρω μιγμάςωμ κσκλικώμ κιςοξσλιμξπξιημέμωμ πεπςιδίωμ (cyclic citruliinated peptides, CCP). Τα αμςι-CCP
αμςιρώμαςα εμταμίζξμςαι αοκεςά έςη ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ κλιμικήπ ρσμπςωμαςξλξγίαπ ρςη ΡΑ και έυξσμ μεγαλύςεοη
διαγμωρςική ανία από ςξμ Ρεσμαςξειδή Παοάγξμςα (ΡΠ), ςξμ αμςιπεοιπσοημικό παοάγξμςα (APT) και ςα αμςικεοαςιμικά
αμςιρώμαςα (ΑΚΑ). Επίρηπ ρσρυεςίζξμςαι θεςικά με ςημ βαούςηςα ςηπ μόρξσ και ςξ Larsen score. Ακόμα, ςα αμςι-CCP
αμςιρώμαςα ρσρυεςίζξμςαι ιρυσοά με ςξ κάπμιρμα και ςξμ κξιμό (οεσμαςξειδή) επίςξπξ ςηπ ΡΑ.
Λένειπ κλειδιά: ACPA, αμςι-CCP, αμςι-κιςοξσλλιμικά αμςιρώμαςα, οεσμαςξειδήπ επίςξπξπ, οεσμαςξειδήπ αοθοίςιδα
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protein antibodies) θαη αληη-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide
antibodies)5 θαη θαίλεηαη όηη είλαη «εηδηθά» γηα ηε λόζν. Σα
αληηζώκαηα
απηά
αλαγλσξίδνπλ
θπξίσο
ηελ
θηηξνπιηλνπνηεκέλε πξσηείλε θηιαγγξίλε, κηα πξσηεΐλε πνπ
αθζνλεί ζην δέξκα θαη ηνλ νξγαληζκό. Άιια θηηξνπιηλνπνηεκέλα (ή θηηξνπιιηλησκέλα) πξσηετληθά κόξηα, πνπ
πθίζηαληαη δειαδή θηηξνπιιηλνπνίεζε, είλαη ε θεξάηηλε, ε
θηβξίλε, ε βηκεληίλε θαη ην θνιιαγόλν.
Ο ξεπκαηνεηδήο παξάγσλ (ΡΠ), αλ θαη αληρλεύεηαη ζε κεγάιν
πνζνζηό αζζελώλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα (ΡΑ) θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεολόζνπ, δελ είλαη
εηδηθόο γη' απηή θαη έηζη έγηλαλ πξνζπάζεηεο εμεύξεζεοελόολένπ απηναληηζώκαηνοκε κεγαιύηεξε εηδηθόηεηα γηα ηε
ΡΑ. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ
αληηπεξηππξεληθνύ παξάγνληα θαη ησλ αληηθεξα- ηηληθώλ
αληηζσκάησλ (πνπ αλαγλσξίδνπλ παξόκνην επί- ηνπν ηεο
θηηξνπιηλνπνηεκέλεο πξσηεΐλεο θηιαγγξίλεο), νη νπνίεο παξά
ηνλ αξρηθό ελζνπζηαζκό, δελ θαζηεξώζεθαλ γηα ηελ
εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο ΡΑ.
Η πξσηεΐλε θηιαγγξίλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζην
δέξκα θαη ζηνλ νξγαληζκό (αιιά όρη ζηηο αξζξώζεηο), έρεη ηελ
ηδηόηεηα λα δξα σο απηναληηγόλν ζηνπο αζζελείο κε ΡΑ. Η
αληηγνληθόηεηα
ηνπ
κνξίνπ
εμαξηάηαη
από
ηελ
θηηξνπιιηλνπνίεζε ηεο πξσηεΐλεο απηήο, δειαδή ηε κεηαηξνπή
ηεο αξγηλίλεο ζε θηηξνπιιίλε, από ην έλδπκν PAD (peptidyl
arginine deiminase, από-ηκηλάζε πεπηηδπι- αξγηλίλεο). Σν έλδπκν
απηό, ελώ είλαη αλελεξγό ελδνθπηηάξηα, ελεξγνπνηείηαη κε ηε
παξνπζία ηόλησλ Ca++. Σέηνηα αζξόα εηζξνή ηόλησλ Ca"
ζπκβαίλεη ζε λέθξσζε θαη θπηηαξηθό ζάλαην, ελώ ε δηαθπγή ηνπ
ελδύκνπ PAD από θύηηαξα πνπ πθίζηαληαη λέθξσζε έρεη
ελνρνπνηεζεί γηα ηελ θηηξνπιιηλνπνίεζε εμσθπηηάξησλ
πξσηετλώλ.
Γεληθώο, ε θηηξνπιιηλνπνίεζε είλαη δηεξγαζία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θεξαηηλνπνίεζε ή ηελ απόπησζε ησλ θπηηάξσλ,
ηελ θιεγκνλή θαη ζε δηάθνξεο παζήζεηο όπσο ε ΡΑ, ε ςσξηαζηθή
αξζξίηηδα, ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, θ.ιπ.
Πηζηεύεηαη, όηη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΡΑ, ηα αληη-CCP
αληηζώκαηα παξάγνληαη ζηνλ αξζξηθό πκέλα θαη δηαρένληαη ζηνλ
νξό. ην θιεγκαίλνληα αξζξηθό πκέλα έρνπλ βξεζεί επίζεο

pepridylarginine
deiminase (PAD)

L-arginine
(θεςικά τξοςιρμέμη)

L-citrylline
(ξσδέςεοη)

δηάθνξεο θηηξνπιιηλνπνηεκέλεο πξσηεΐλεο, όπσο ε βηκεληίλε, ε
ηλσδνλεθηίλε, ην θνιιαγόλν θαη ην ηλσδνγόλν νη νπνίεο έρνπλ
ζεσξεζεί σο πξαγκαηηθά απηναληηγόλα- ζηόρνη ησλ ACPA θαη
αληη-CCP. Η δξαζηηθόηεηα έλαληη ηεο θηηξνπιιηλνπνηεκέλεο
θηιιαγξίλεο κπνξεί λα εμεγεζεί κε ην θαηλόκελν ηεο κνξηαθήο
νκνηόηεηαο θαη κίκεζεο
Γηαγλσζηηθή αμία
Σα αληη-CCP αληηζώκαηα έρνπλ κεγαιύηεξε δηαγλσζηηθή αμία
από ηνλ ΡΠ ζηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. ρεηίδνληαη ζηελόηεξα
κε ηνπο δείθηεο ελεξγόηεηνο, ηηο αξζξηθέο θαη εμσαξζξηθέο
εθδειώζεηο ηεο λόζνπ. Υξεζηκνπνηνύληαη εληζρπηηθά γηα ηελ
δηάγλσζε
ηεο
αδηαθνξνπνίεηεο
κνλναξζξίηηδαο
ή
πνιπαξζξίηηδαο, ηεο πξώηκεο ξεπκαηνεηδνύο θαη ηεο παξνδηθήο
αξζξίηηδαο ή ηνπ παιίλδξνκνπ ξεπκαηηζκνύ. Έρνπλ επαηζζεζία
πεξίπνπ 0,70 θαη εηδηθόηεηα 0,95. Σα αληη-CCP αληηζώκαηα
πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ νξό ησλ αζζελώλ κε ηελ αλνζνελδπκηθή
κέζνδν ELISA. Σηκέο κεγαιύηεξεο ησλ 15IU/L ζεσξνύληαη παζνινγηθέο (ζεηηθέο). ε αζζελείο κε ΡΑ ζπλήζσο νη ηηκέο ησλ
αληη-CCP ππεξβαίλνπλ ηηο 100IU/L. Μηθξόηεξνη ηίηινη αληη-CCP
αληρλεύνληαη ζε ιίγνπο αζζελείο κε άιια ρξόληα ξεπκαηηθά
λνζήκαηα, όπσο ε ςσξηαζηθή αξζξίηηδα θαη ν παιίλδξνκνο
ξεπκαηηζκόο.
ήκεξα θπθινθνξεί ην CCP2 (δεύηεξεο γεληάο) ηεζη πνπ έρεη
θαιύηεξε δηαγλσζηηθή θαη πξνγλσζηηθή ηθαλόηεηα από ην
CCP14. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηε δηάθξηζε ησλ αζζελώλ κε απμεκέλν
θίλδπλν αλάπηπμεο ΡΑ ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ είλαη ζε
θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ αξζξνπαζεηώλ.
Τπάξρεη θαη ην ηεζη CCP3 πνπ έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία γηα
ηε δηάγλσζε ηεο ΡΑ ζπγθξηηηθά κε ην CCP2. Δκθαλίδεη όκσο
κηθξόηεξε εηδηθόηεηα ιόγσ δηαζηαπξνύκε-
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λεο αληίδξαζεο κε πάζρνληεο από ην ζύλδξνκν CREST .
Πξόζθαηα, από ηελ Inova (San Diego, CA, USA) αλαπηύρζεθε ην
ηεζη CCP3.1 ην νπνίν αληρλεύεη ζπλδπαζκό IgG θαη IgA
αληη-CCP αληηζσκάησλ6.
Η επαηζζεζία ησλ αληη-CCP είλαη 77% θαη ε εηδηθόηεηα 92%
ελώ ηνπ IgM ΡΠ θαη IgA ΡΠ ε επαηζζεζία είλαη 86% θαη 63,3%
αληίζηνηρα θαη ε εηδηθόηεηα 82% θαη 94,4%7.
ε ζρέζε κε ηελ αλίρλεπζε άιισλ αληηζσκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε θηηξνπιιηλπνηεκέλνπο επηηόπνπο όπσο ηνπ
αληηπεξηππξεληθνύ παξάγνληα (APF) θαη ησλ αληηθεξαπληθώλ
αληηζσκάησλ (ΑΚΑ), ηα αληη-CCP ππεξηεξνύλ θαηά πνιύ ζηελ
επαηζζεζία ηνπο γηα ηελ ΡΑ. πγθεθξηκέλα, ζε κηα πξόζθαηε
κειέηε ε επαηζζεζία ησλ αληη-CCP, ΑΚΑ θαη APF βξέζεθε λα
είλαη 76,2%, 43,4% θαη 34,5%, αληίζηνηρα, ελώ νη εηδηθόηεηεο
ηνπο ήηαλ ζπγθξίζηκεο (96,0%, 98,4% θαη 99,6%)s. Η
ζπλδπαζκέλε αλίρλεπζή ησλ αληη- CCP, APF θαη ΑΚΑ επίζεο δελ
πξόζθεξε θάλελα επηπιένλ πιενλέθηεκα. Έηζη είλαη ζαθέο όηη ηα
αληη-CCP αληηθαζηζηνύλ πιήξσο ηηο παιαηόηεξεο εμεηάζεηο APF
θαη ΑΚΑ.
Πξνγλσζηηθή αμία
Δίλαη γλσζηό όηη ε παξνπζία ηνπ ΡΠ θαη ησλ αληη-CCP
αληηζσκάησλ κπνξεί λα πξνεγείηαη αξθεηά έηε ηεο έλαξμεο ηεο
λόζνπ9. Η εκθάληζε ησλ αληη-CCP πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λόζνπ
ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά απμεκέλν Larsen score, ηόζν ζηελ

Εικόμα 2. Α) Πιθαμή ρυέρη ςωμ
αμςιρωμάςωμ αμςι-CCP με γεμεςικξύπ
παοάγξμςεπ
ρςη
ΡΑ:
Πξλσμξοτιρμξί εμόπ μξσκλεξςιδίξσ μπξοξύμ μα ξδηγήρξσμ ρε
ασνημέμη έκτοαρη ςηπΡΑϋΜ και
ρε ασνημέμη κιςοξσλιμξπξίηρη
ποωςεϊμώμ ςξσ εασςξύ Β) Τα
ρυεςιζόμεμα με ςη ΡΑ αμςιγόμα
ιρςξρσμβαςόςηςαπ
HLADR4
μπξοξύμ μα δερμεύρξσμ και μα
αμςιγξμξπαοξσριάρξσμ
ςα
κιςοξσλιμιωμέμα πεπςίδια πιξ
απξςελερμαςικά από όςι ςα μη
κιςοξσλιμξπξιημέμα2.
Γ)
Πξλσμξοτιρμξί
(εμόπ
μξσκλεξςιδίξσ) ρςξμ επαγωγέα ςηπ
IL-10 ρυεςίζξμςαι με ςημ ασνημέμη
παοαγωγή αμςι-CCP αμςιρωμάςωμ
και ασνημέμη εμεογόςηςα ςηπ
μόρξσ3.
Δ) Διάτξοξι πξλσμξοτιρμξί ρε
γξμίδια κσςςαοξκιμώμ και άλλωμ
ρυεςιζόμεμωμ με ςη ΡΑ μξοίωμ
μπξοξύμ μα ξδηγήρξσμ ρε ιρυσοόςεοη διέγεορη διάτξοωμ
κσςςαοικώμ πληθσρμώμ από αμξρξρσμπλέγμρςα.

έλαξμε όζν θαη 2 έηε αξγόηεξα. Ωο γλσζηόλ κε ην Larsen score
εθηηκώληαη αθηηλνινγηθά νη αξζξηθέο δηαβξώζεηο.
πγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ησλ αληη-CCP αληηζσκάησλ θαηά ηελ
έλαξμε ηεο λόζνπ είλαη ν πην ζεκαληηθόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο
γηα ηε δπλεηηθή επηδείλσζε ηεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο κέζα ζηα
επόκελα έηε θαη ζρεηίδεηαη απηνλόεηα κεηε βαξύηεηα
ηεολόζνπ,0.Σα αληη-CCP αληηζώκαηα, ζπγθξηλόκελα κε ηνλ ΡΠ,
είλαη θαιύηεξνο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ζε ν,ηη αθνξά ηελ
εκθάληζε ησλ δηαβξώζεσλ. Γεληθά, ζύκθσλα κε άιιε κειέηε, ε
παξνπζία ησλ αληη-CCP αληηζσκάησλ ζρεηίδεηαη κε πην
επηζεηηθή λόζν, κεγαιύηεξε ελεξγόηεηα (απμεκέλνο δείθηεο
DAS 28 - disease activity score), πην ζνβαξέο αθηηλνινγηθέο
βιάβεο θαη κεγαιύηεξεο παξακνξθώζεηο ησλ αξζξώζεσλ11.
Οη ηίηινη ησλ αληη-CCP κεηώλνληαη κεηά από επηηπρή απόθξηζε
ζηε ζεξαπεία κεηνποαληη-TNFa βηνινγηθνύο παξά- γνληεοΐ 2,1
3. Σα επίπεδα ησλ αληη-CCP επίζεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ
απόθξηζε ζε ζεξαπεία κε avn-TNFa βηνινγηθνύο παξάγνληεο14.
ΡΠ θαη αληη CCP αληηζώκαηα
Σα δύν αληηζώκαηα ραξαθηεξίδνπλ ηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα
θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη όζνλ αθνξά ηελ θιηληθή ρξεζηκόηεηα
ηνπο. Σα αληη-CCP ραξαθηεξίδνληαη από

η

Εικόμα 3. Τα αμςι-CCP αμςιρώμαςα
μπξοξύμ μα εμταμιρςξύμ αοκεςά
έςη ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ
κλιμικήπ ρσμπςωμαςξλξγίαπ ςηπ
ΡΑ, αλλά η ρσυμόςηςα ςξσπ ασνάμει
δοαμαςικά λίγξ ποιμ ςημ εμτάμιρη
ςηπ κλιμικήπ ρσμπςωμαςξλξγίαπ.

Επίπεδα orm-CCP
ανηιζωμάηων ζε
ςγιή άηομα πος
ανέπηςξαν ΡΑ
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πςειή εηδηθόηεηα θαη είλαη ρξήζηκα ζε αζζελείο κε αξλεηηθό
ξεπκαηνεηδή παξάγνληα. ηελ νκάδα απηή ηα αληη- CCP
αληηζώκαηα βξίζθνληαη ζεηηθά ζην 40% ησλ αζζε- λώλ,5 ,°. Από
ηνπο πάζρνληεο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα κε αξλεηηθά
αληη-CCP αληηζώκαηα, πεξίπνπ ην 28% εκθαλίδνπλ ζεηηθό
ξεπκαηνεηδή παξάγνληα. Όπσο είλαη απηνλόεην, ε ζεηηθόηεηα
ελόο αζζελνύο θαη ζηα δύν αληηζώκαηα ππαγνξεύεη ηε θιηληθή
δηάγλσζε ζε πξώηκε θάζε, ζρεηίδεηαη κε βαξύηεξε πξόγλσζε
θαη εληζρύεη ηελ απόθαζε γηα έγθαηξε επηζεηηθή ζεξαπεία.
Ρεπκαηνεηδήο επίηνπνο θαη αληη-CCP αληηζώκαηα
Τπάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ξεπκαηνεηδνύο
επηηόπνπ (ΡΔ) θαη ηεο παξαγσγήο ησλ αληη-CCP. ε αζζελείο κε
ΡΑ ππήξμε ζπζρέηηζε ησλ αληη-CCP κε ηελ παξνπζία 2 αιιειίσλ
ΡΔ, OR 11,79 (ξΟ,ΟΟΟΙ), ελώ γηα 1 αιιήιην ΡΔ, OR 4,37
(ξ<0,0001) ζε ζύγθξηζε κε πγηείο κάξηπξεο ρσξίο ΡΔ17.
Δπηπξόζζεηα, ζε πγηείο αηκνδόηεο ε ζπλύπαξμε ΡΔ θαη αληη-CCP
ζπζρεηίδνληαλ ηζρπξόηεξα κε ηελ αλάπηπμε ΡΑ (OR 66,8),
ζπγθξηηηθά κε ηελ ύπαξμε κόλν αληη- CCP (OR 25,01) ή ΡΔ (OR
1,9)18. ε αζζελείο σζηόζν, κε ΡΑ ε ζπλύπαξμε ξεπκαηνεηδνύο
επηηόπνπ θαη αληη-CCP ζπζρεηίδνληαλ κε πςειόηεξν Sharp
score (7,6 κνλάδεο/ έηνο) ζπγθξηηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ
αληη-CCP (2,4 κν- λάδεο/έηε) ή ηνπ ΡΔ (1,6 κνλάδεο/έηνο)19.
ε άιιε εξγαζία θάλεθε όηη ηα αιιήιηα ηνπ ΡΔ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ΡΑ αλεμάξηεηα από ηελ αδηαθνξνπνίεηε αξζξίηηδα, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε
αληη-CCP20. Σόζν ε ΡΑ, όζν θαη ε παξαγσγή ησλ avti-CCP
αληηζσκάησλ ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ θνηλό επίηνπν HLA- DRB121,
ηδίσο ζηνπο Βνξεηνεπξσπαίνπο.
Κάπληζκα θαη αληη-CCP
ύκθσλα κε ην κνληέιν αηηηνπαζνγέλεηαοηεο ΡΑ, ζηελ
έθθξαζε ηεο λόζνπ εκπιέθνληαη γελεηηθνί αιιά θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, όπσο ην θάπληζκα. Έρεη πεξηγξαθεί
δνζνεμαξηώκελε ζρέζε αλάκεζα ζην θάπληζκα θαη ζηελ
παξνπζία αληη-CCP αληηζσκάησλ22. Παξαηεξήζεθε επίζεο

ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ θαπλίζκαηνο θαη ξεπκαηηθνύ
επηηόπνπ γηα ηε ΡΑ κε ζεηηθά αληη-CCP. Ο ζπλδπαζκόο
θαπλίζκαηνο θαη παξνπζίαο2 αιιειίσλ ξεπκαηηθνύ επηηόπνπ
αύμαλε 21 θνξέο ηνλ θίλδπλν γηα ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα
ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε θαπληζηέο κε αξλεηηθό ξεπκαηηθό επίηνπν
(ΡΔ)22.
Η έθζεζε ζηνλ θαπλό πξνθαιεί θηηξνπιιηλνπνίεζε ζηηο
πξσηεΐλεο, νη νπνίεο, αθνύ ππνζηνύλ επεμεξγαζία από ηα
αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα, παξνπζηάδνληαη ζπλδεκέλεο
κε HLA ηάμεσο II (ΡΔ) ζε CD4+ θύηηαξα, κε απνηειέζκαηα
ελεξγνπνίεζε ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο θαη παξαγσγή
αληη-CCP αληηζσκάησλ. Άξα, ην θάπληζκα ζπλδέεηαη κε
απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ΡΑ επάγνληαοηελ παξαγσγή
αληη-CCP αιιά θαη ΡΠ, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη κεραληζκνύο
ζρεηηδόκελνπο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Β ιεκθνθπηηάξνπ.
πκπέξαζκα
Σα αληηθηηξνπιιηληθά αληηζώκαηα εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε
επαηζζεζία, εηδηθόηεηα, θαζώο θαη θαιύηεξε ζεηηθή θαη αξλεηηθή
πξνγλσζηηθή αμία ζπγθξηηηθά κε ην ΡΠ, όζνλ αθνξά ζηε
δηάγλσζε ηεοξεπκαηνεηδνύοαξζξίηηδαο. Αλ θαη πιενλεθηνύλ
έλαληη ηνπ ΡΠ ζηελ ηθαλόηεηα «πξόβιεςεο» κεηαμύ ησλ
αζζελώλ κε αδηαθνξνπνίεηε αξζξίηηδα γηα ηελ αλάπηπμε ΡΑ, ν
ζπλδπαζκόο ηεο παξνπζίαο ησλ αληη-CCP θαη ηνπ ΡΠ είλαη
απηόο πνπ θαζηζηά πην ηζρπξή ηελ πξόβιεςε απηή. Σα αληη-CCP
ζπλδένληαη κε ζνβαξόηεξε θιηληθά θαη αθηηλνινγηθά λόζν.
Μπνξεί λα πξνεγνύληαη ηεο εκθάληζεο ηεο λόζνπ θαηά έηε.
Απνηεινύλ αμηόινγν δηαγλσζηηθό εξγαιείν, αιιά ε παξνπζία
ηνπο πξέπεη λα εξκελεύεηαη κε βάζε ηελ θιηληθή πηζαλόηεηα ησλ
αζζελώλ λα εκθαλίζνπλ ΡΑ, αλεμαξηήησο ηεο κέηξεζεο ησλ
αληη-CCP αληηζσκάησλ.

Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) detection, is the he
most sensitive and specific test for the diagnosis of Rheumatoid
Arthritis (RA). These autoantibodies recognize mainly citrullinated
filaggrin, keratin, fibrin, vimentin and collagen and they detected
in laboratories using mixtures ofcy- cliccitrullinated peptides
(CCP). Anti-CCPantibodies appear severel years before the
clinical onset of RA and they have higherdiagnosticvaluethan
rheumatoid factor (RF), antiper- inuclear factor (APF) and
anti-keratin antibodies (AKA). Anti-CCP antibodies are strongly
correlated with smoking and common epitope of RA. In addition
anti-CCP are positively correlated with disease severity and
Larsen score in RA.
Key words: ACPA, anti-CCP, rheumatoid epitope, rheumatoid arthritis.
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