
 



Otoimmün hastalıkların laboratuvar 
tanısında yeni teknoloji geleneksel 

yöntemlere karşı 

Doç. Dr. Esvet MUTLU 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 
 Temel İmmünoloji BD 
esvetmutlu@akdeniz.edu.tr 



Otoimmün hastalıklarda geleneksel 
yaklaşım 

Tarama (IIF)  

Spesifik antijenlerin belirlenmesi 
(ELISA, DB, LB) 



Sunum Planı 

• Otoimmün hastalıkların tanısında sık 
kullanılan geleneksel yöntemler 

• Geleneksel yöntemlerdeki yenilikler 

• Yeni teknoloji  



 Multiparametrik (Multiplex) 
immunoassay 

Tek bir ölçümde çok sayıda otoantikorun eş 

zamanlı olarak ölçüldüğü,  

 

otoantikorlara yönelik doğrulayıcı veya daha 

spesifik testler gerektirmeyen yöntemlerdir 
 



Otoimmün hastalık tanısında kullanılan 
yöntemler 

Geleneksel yöntemler Yeni gelişmeler 

İndirekt İmmünofloresan  
(IIF) 

Multiparametrik IIF 
(Transfekte hücre, Dot,boncuk) 

ELISA ELISA tarama 

•Çift yönlü immünodiffüzyon 

•Kompleman fiksasyon 

•Pasif aglütinasyon 

•Radioimmünopresipitasyon 

•Radioimunoassay 
Dot -blot, Line-blot 

DB, LB Western blot (Immunoblot ) 



Otoimmün hastalık tanısında kullanılan 
yöntemler 

Yeni teknoloji  

 (Multiparametrik yöntemler) 

Planar olmayan  
(Boncuk Bazlı) 

•ALBIA 
•CIA 

Planar  
•Mikroarray 



BioRad Diagnostics 

İndirekt İmmünofloresan Tekniği (IIF) 





İndirekt İmmünofloresan (IIF) 

Avantajları  

• >100 hedef otoantijen  

• Yüksek  duyarlılık 

• Kolay  

• Tam otomatize sistemler 
(patern tanıyan yazılım) 

 

Dezavantajları 

• Düşük spesifisite (↑ yanlış 
pozitiflik) 

• Semikantitatif 

• Manuel; zaman alıcı, az 
sayıda örnek 

• Standardizasyon sorunu 
– Üretici firmalar arasındaki  

farklılıklar 

– Subjektif değerlendirme 



IIF Otomatize 
Değerlendirme 



Otomatize dijital ANA okuma sistemleri 
NOVA View AKLIDES EUROPattern 

Image 
Navigator 

Helios ZENIT G Sight 

Barkod okuma + elle + elle + integre + + integre + integre 

Yükleme 
kapasitesi 

5 slayt 5 slayt 50 slayt 4 slayt 20 slayt 5 slayt 

Patern analiz 
metodu 

Matematiksel 
algoritma ile 
patern tanıma 

Matematiksel 
algoritma ile 
patern tanıma 

Matematiksel 
algoritma ile 
patern tanıma 

Patern tanıma 
özelliği yok 

Patern tanıma 
özelliği yok 

Matematiksel 
algoritma ile 
patern tanıma 

paternler Homojen 
Benekli 
Sentromer 
Nükleolar 
Nükleer nokta 
Sitoplazmik 
Negatif 
Pozitif 

Homojen 
Benekli 
Sentromer 
Nükleolar 
Nükleer nokta 
Sitoplazmik 
Negatif 
Pozitif 
 

Homojen 
Benekli 
Sentromer 
Nükleolar 
Nükleer nokta 
Sitoplazmik 
Negatif 
Nükleer rim 
Karışık patern 
Mitotik 

- - 

Homojen 
Benekli 
Sentromer 
Nükleolar 
Sitoplazmik 
Negatif 
 

Karışık patern 
analizi 

Kısıtlı 
(homojen+nük
leolar) 

Var Var Yok Yok Yok 

Tek cihazda 
işlemleme ile 
integrasyon 

Yok Yok Yok Yok Var Yok 

18 



Otomatize dijital ANA okuma 
sistemleri 

• Yanlış pozitif ve yanlış negatifliklerde azalma 

• Laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası 
değişkenlikte azalma 

 

 

• Subjektiflik tam olarak ortadan kaldırılamaz 

• Multiparametrik değil 



Transfekte hücre (Rekombinant) 



Clin Chem Lab Med. 2015 Nov;53(12):1991-2002 

CytoBead Teknolojisi 
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ELISA 

• Hücre ekstraktları 

• Pürifiye antijenler 

• Rekombinant antijenler 

Spesifik 

•  IIF ile saptanamayan otoantikorların 
saptanmasında (RF, anti-CCP, anti-SSA, Jo-1) 
•  Tedavi takibinde (anti-dsDNA) 

• Mono veya multiparametrik 



Am J Clin Pathol 2011;135:678-684 

 ELISA Tarama 



ELISA Tarama 

Avantaj  

• Yüksek duyarlılık  ve NPD 

• Tekrar edilebilir 

• Kolay 

• Kısa süre 

• Çok sayıda örnek 

• Otomatize olabilir 

• Değerlendirme deneyimli 
personel gerektirmez 

Dezavantaj 

• Düşük pozitif prediktif değer 
(Yanlış pozitiflikler) 

• Tanımlama testlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır 



Western blot (Immunoblot) 

 
 
 
 •Teknik zorluklar 

•Düşük tekrarlanabilirlik 

•Antijenin konformasyonel yapısının bozulması 



DOT-BLOT, LINE-BLOT 



• ~20 otoantijen 
• Standart doğrulama 
yöntemlerinden 
• Tarama testi  
(SLE, SSc, IIM, Paraneoplastik 
hastalıklar, Otoimmün karaciğer 
hastalıkları 
• Değerlendirmesi kolay 

• Çok sayıda örnek çalışmaya 
uygun değil 

LINE-BLOT 



Otoimmün hastalık tanısında kullanılan 
yöntemler 

Yeni teknoloji  

 (Multiparametrik yöntemler) 

Planar olmayan  
(Boncuk Bazlı) 

•ALBIA 
•CIA 

Planar  
•Mikroarray 



Multiplex flow immunoassay 
(Addressable laser bead assay-ALBIA) 



 Autoimmun Highlights, 2017;8(1):9 

BIOFLASH System (QUANTA Flash) 



Boncuk Bazlı Multipleks Sistemler 

AtheNA Multi-Lyte  Zeus, USA  

Bioplex 2200 Bio-Rad, USA 

FIDIS ALBIA  Theradiag, France 

Microzyme ImmunoConcepts, USA 

Quanta Flash (BioFlash) Inova, USA 

TruePlex  Origene, USA 



Mikroarray 

• Az miktarda örnekle çalışabilme olanağı 

• Yeni otoantikorların keşfine olanak sağlar 

• Otoantikorların alt grupları belirlenebilir 

• Henüz rutin tanı laboratuvarlarında kullanılmıyor 

 

 

•  Düzlemsel yüzeyde çok sayıda (yüzlerce) 
otoantijen  



Yeni Multiparametrik yöntemler 
Avantaj 

• Tek bir test, geniş 
spektrumda otoantikorlar 

• Hızlı 

• Çok sayıda örnek çalışma 

• Küçük hacimdeki örneklerle 
çalışma  

• Kantitatif sonuç 

Dezavantaj 

• Çoğunda validasyon eksik 

• Dış kalite kontrol 
programları yok 

• Farklı teknoloji ve farklı 
antijenlerin karşılaştırıldığı 
çalışmalar az, farklı sonuçlar 

 



Yeni Multiparametrik yöntemler 

•  Otoantikor paneli iyi belirlenmelidir 

•  Çok sayıda otoantikorla ilişkili hastalık veya 

hastalık  gruplarında (SLE tarama, SSc 

tarama…) tercih edilmelidir 



Sonuç 

• Konvansiyonel yaklaşım (refleks test modeli) ideal strateji olarak 

yerini korumakta ancak bu yaklaşım her duruma uymayabilir 

• Geleneksel yöntemlerdeki yenilikler ve yeni teknoloji 

multiparametrik tanı yöntemleri umut vaat etmektedir 

• Multiparametrik yöntemler çok sayıda otoantikorla ilişkili hastalık 

veya hastalık gruplarında veya hızlı sonuç elde edilmek 

istendiğinde yararlıdır 

• Çok merkezli validasyon ve standardizasyon çalışmaları 

tamamlanmalıdır 






