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SCL-70 ANTİKORLARI 
Diğer adları: Skleroderma antikorları, anti-topoisomerase I. 
Kullanım amacı: Antinükleer antikor testi sonucu pozitif bulunan ve 
skleroderma olasılığını destekleyen klinik bulgular sergileyen hastalarda, 
bu olasılığın kontrolü amacıyla kullanılır. Günümüzde tek başına bağım-
sız bir parametre olmaktan çok, western blot tekniği ile yapılan 
antinükleer antikor tarama testinin (ANA Profili) bir komponenti olarak 
çalışılmaktadır. 
Genel bilgiler:  

 Topoizomeraz 1 olarak da adlandırılan Scl 70, nükleer ve nükleolar 
yerleşim gösteren bir enzimdir. Hücre içerisinde nukleus ve nukleolusta 
bulunur. Ekstrakte edilebilen bir nükleer antijenler sınıfında yer alır. 
Molekül ağırlığı 100 kilodalton civarında olmakla birlikte, ekstrakte edilen 
immünoreaktif fragmanı 70 kilodaltondur.  

 Sistemik skleroz olarak da adlandırılan skleroderma, deride ve iç 
organlarda diffüz fibroz ile karakterize, nispeten nadir görülen bir hasta-
lıktır. Belirtiler çoğunlukla 30-50 yaşları arasında görülmeye başlanır. 
Kadınlarda, erkeklere göre 2-3 kat daha sık görülür. Hastalık diffüz 
fibrozun yanısıra dejeneratif değişikliklere, ciltte, eklemlerde ve iç organ-
larda damarsal bozukluklara sebep olur. Özofagus, alt gastrointestinal 
sistem, akciğerler, kalp ve böbrekler en fazla etkilenen iç organlardır. 
Hastalığın en önemli semptomları, Reynaud fenomeni, poliartralji, disfaji, 
mide yanması, deride şişme daha ileri dönemlerde deride kalınlaşma ve 
parmaklarda kontraktürler oluşabilir. Bu hastalarda yaşam kayıplarının 
çoğu, akciğer, kalp ve böbrek tutulumuna bağlı sorunlar nedeniyle mey-
dana gelir. 
Test sonucunun yorumu: 

 Bu antijene yönelik antikorlar, klinik olarak en fazla skleroderma (siste-
mik skleroz) hastalarında bulunur. Skleroderma hastalarında sonucun 
pozitif bulunma oranının yaklaşık %60 civarında (%28-70) olduğu  bildi-
rilmektedir. Özellikle yaygın kutanöz hastalığı ve interstisyel pulmoner 
fibrozisi olanlarda görülmektedir. Bu nedenle, Scl 70 antikorlarının pozi-
tifliğinin skleroderma hastalığı teşhisi koydurmanın yanı sıra, hastalarda 
interstisyel pulmoner fibrozis gelişme olasılığının tahmin edilmesi açı-
sından da yararlı olduğu bildirilmektedir. 

 Scl 70 antikorları, sklerodermanın yanısıra, sklerodermanın sınırlı formu 
olarak kabul edilen CREST sendromu vakalarının yaklaşık %10-20 
kadarında da bulunur. 
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Numune: Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp). Min 500 l. 
Çalışma yöntemi: EIA. 
Referans değer: Negatif. 
 


