
Anti dsDNA 

(گريَی از اختالالت خًدایمىی َعتىذ کٍ بًظیلٍ حضًر آوتی بادی َای ضذ CTDبیماریُای بافت َمبىذ )

َا دظتٍ ی خاصی از اتًآوتی بادی َا َعتىذ کٍ   ANA( در خًن بیماران مشخص می شًوذ.ANAَعتٍ ای )

قابلیت باوذ شذن ي تخریب ظاختار مرکسی مابیه َعتٍ ظلًل َارا دارا می باشىذ يپایٍ ای برای تشخیص ي درمان 

CTD  .می باشىذ 

ANA  : میتًاوذ بٍ دي گريٌ عمذٌ دظتٍ بىذی شًد 

 ي َیعتًن َا   DNA اتً آوتی بادی َای -1

 ,sm, RNP, SSA/Ro, SSB/La:  (ENA)ی َای علیٍ آوتیصوُای قابل اظتخراج َعتٍ اتًآوتی باد-2

SCL70, Jo1, PM1 

َعتىذ. يجًد مقادیر  dsDNAي  ssDNAي َیعتًن َا بصًرت آوتی بادیُایی علیٍ   DNAاتً آوتی بادی َای 

دیُای ضذ تاییذ تشخیص لًپًض اریتماتًض ظیعتمیک  اظت. يجًد آوتی با Anti dsDNAقابل تًجٍ 

ي َیعتًن َا اتً   DNAَیعتًن وشاوذَىذٌ لًپًظُایی اظت کٍ بٍ علت تحریک داري ایجاد شذٌ اوذ. عاليٌ بر 

بذلیل  آوتی بادی َا ممکه اظت دیگر آوتی شن َای َعتٍ ای را َذف قرار دَىذ. ایه آوتی شن َای َعتٍ ای

وامیذٌ  Extractable Nuclear Antigen ENA)ایىکٍ تًظظ محلًل ومکی از َعتٍ جذامیشًوذ ،)

بعیار اختصاصی اظت يظپط  SLEبًد کٍ برای  Antismکٍ شىاظایی شذ AntiENAمیشًوذ.ايلیه 

(RNP(،)SSA( یا )SSB(،)SL70(،)JO1(ي)PM1 .تشخیص دادٌ شذ )َا در ظرم  حضًر اتً آوتی بادی

تُا بعتگی بٍ وًع بیماری ( اظت. حعاظیت ياختصاصیت ایه تعCTDبیماران یکی از شاخص َای تشخیصی )

CTD  دارد. اتً آوتی بادی َایds DNA  برای تشخیص بیماری لًپًض ظیعتمیک اختصاصی ي تشخیصی

وذاروذ   Anti ds DNAَعتىذ ي ظغح آن َا در عًل بیماری فعال ، باال میماوذ. دربیماران مبتال بٍ لًپًظی کٍ 

دارای اختصاصیت باالیی برای تشخیص بیماری  Anti smتًلیذ می کىىذ کٍ ماوىذ  Anti ssDNAاغلب 

، َیعتًن َا ي ds DNAدرصذ مًارد لًپًظی دیذٌ می شًد.آوتی بادی علیٍ  31تا  11لًپًض اظت اما فقظ در 

Anti sm  در ارتباط با بیماری لًپًض می باشىذ. آوتی بادی َایSSA  يSSB  وشاوذَىذٌ ظىذرم شًگرن َعتىذ

از  SSAدرصذ مًارد لًپًض با درگیری پًظتی یافت شًوذ. آوتی بادی َای آوتی  31اما َمچىیه می تًاوىذ در 



اغلب در  SSAجفت عبًر میکىىذ ي ممکه اظت مًجب ایجاد لًپًض در وًزادان شًوذ. آوتی بادی َای آوتی 

 ظرم مادران با بچٍ َایی با ظىذرم لًپًض وًزادی ي اوعذاد قلبی ارثی يجًد دارد.

 


