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ANA ve Klinik Önemi

Hücre çekirdeğindeki nükleer bileşenlere ve hücre 
sitoplazmasındaki yapılara karşı gelişebilirler, 150 
farklı nükleer antikor vardır 

 IgG, IgM, IgE, IgA ve IgD yapısında olabilir, 

en sık IgG tipindedir 

 Bu antikorlardan bazıları çok iyi tanımlanmış ve 
hastalıklarla ilişkilendirilmiştir

Sistemik otoimmün romatizmal hastalıkların (SORH) 
tanısında ve sınıflandırmasında önemli rol 
oynamaktadır

Giriş ve Amaç





Tek başına tanı koymak için yeterli değildir, 
mutlaka hastanın klinik ve diğer laboratuvar 
bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir

Sağlıklı bireylerde ve ileri yaşlarda, enfeksiyon 
hastalıklarında, kanserlerde, romatizmal olmayan 
hastalıklarda düşük titrelerde saptanabilirler 

Saptanmasında standart yöntem olarak IIF antikor 
yöntemi kullanılmaktadır

Giriş ve Amaç





Granüler ve granüler
kromozom (DFS)  tipi 
boyanma toplumda 
yaygın görülen bir ANA 
boyanma paternidir

 Bu boyanmaya neden 
olan antijenler 
immünblot testinde 
yaklaşık 70 kD’luk bir 
bantla reaksiyon 
vermektedir

Giriş ve Amaç





• Tipik boyanma paterni;
interfazdaki hücrelerin 
yoğun ince granüler
şeklinde boyanıp, 
nükleolusların
boyanmaması ve 
bölünen hücrelerin 
kromozomlarının daha 
parlak olarak 
boyanmasıdır

Giriş ve Amaç




Ganapathy ve ark. DFS70 antijenin;

- Öz antijen olduğunu 

- Hücreleri yaşadığı strese karşı koruyucu 
fonksiyonu bulunduğunu öne sürmüşlerdir

• Sağlıklı bireylerde hiçbir antijen uyarımı 
olmaksızın bulunabilir

• Prostat tümör dokusunda fazla miktarlarda 
eksprese edilir

• Derinin epitel lezyonlarının patogenezinde rol 
oynayabilir, Alopesi areata anti-DFS70 (+)

DFS70 Antijeni



Anti-DFS70
 Sağlıklı bireylerde daha sık 

saptanmaktadır

 Romatolojik hastalığı 
olanlarda saptandığında 
genellikle diğer spesifik 
otoantikorlar ile birlikte 
bulunmaktadır

 Tek başlarına 
saptandıklarında SORH 
tanısını ekarte etmede 
yararlı bir biyomarker
olarak kabul edilmektedir

 Geliştirilen tanı 
algoritmalarında yer 
almasının klinik yararının 
olabileceği düşünülmektedir

Giriş ve Amaç





Çalışmamızda; 
 SORH tanısı olan ve olmayan hastalarda, ANA test 

istemlerinin standart yöntem olan IIF yöntemi ile DFS 
paterninin ve diğer paternlerin tespit edilmesi ve 
doğrulama için IB yöntemi kullanılarak saptanması,

 Sonuçların SORH tanısına olan katkısının araştırılması,

 DFS antikorunun, tanı kriterleri arasına konularak, 
SORH tanı algoritmalarının oluşturulması amaçlanmıştır

Giriş ve Amaç





Otoimmün Hastalıklar

SİSTEMİK OTOİMMÜN 

HASTALIKLAR

ORGAN SPESİFİK OTOİMMÜN 

HASTALIKLAR

Romatoid Artrit

Sistemik Lupus Eritematozus

Sjögren Sendromu

Skleroderma

Polimiyozit-Dermatomiyozit

Miks Bağ Dokusu Hastalığı

Hashimoto Tiroiditi

Otoimmün Hemolitik Anemi

Pernisiyöz Anemi

Adisson Hastalığı

Goodpasture Sendromu

Otoimmün Trombositopeni

Myastenia Gravis

İnsüline Bağlı Diabetes Mellitus

Ülseratif kolit

Primer Biliyer Siroz





 İndirekt İmmünofloresan (IIF) Yöntemi 

 Enzim Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Yöntemi

 İmmünoblot Yöntemi

 Radioimmunoassay (RIA)

 Radyoimmünopresipitasyon

 Jel Presipitasyon Yöntemi

 Multipleks Immunoassay (MIA)

 Flow Sitometri

 Antijen Mikroarray

ANA Tanı Yöntemleri





ANA IIF Testinde Gözlenen 
Boyanma Şekilleri

Hücre Çekirdeği Hücre Sitoplazması

Homojen boyanma

Granüler boyanma;Kaba granüler/büyük granüler
İnce granüler
Yoğun ince granüler (DFS70) 
Çok biçimli (plemorfik) granüler (PCNA)

Sentromer boyanma

Az nükleer noktalı boyanma

Çoklu nükleer noktalı boyanma

Nükleolar boyanma;Nükleolar homojen 
Nükleolar küme (clumpy) 
Nükleolar benekli 

Nükleer membran tipi boyanma

Sitoplazmik fibriler ; Lineer tip
Filamentöz tip
Segmental tip

Sitoplazmik benekli; Polar benekli (Anti-golgi benzeri)
İnce benekli (Anti–Jo1 benzeri) 
Sitoplazmik yoğun ince benekli

Sitoplazmik retiküler
(anti-mitokondriyal antikor tipi)





Örneklerin Toplanması ve Saklanması

• Kasım 2015-Şubat 2016 

• Farklı poliklinik ve kliniklerden ANA test istemi ile gelen 
hasta serumları çalışmaya alındı

• IIF yöntemiyle ANA boyanma paternleri belirlendi

• IB yöntemiyle nükleer antijen tip tayini yapıldı

• Hasta serumları immünblot testi çalışılıncaya kadar 
-80 °C’de saklandı

Gereç ve Yöntem





Gereç ve Yöntem
IIF YÖNTEMİ

Fikse substrat hücresi  + dilüe hasta test serumu (OtoAb?)

İnkübasyon

Yıkama

Floresan (FITC) işaretli
anti human immünoglobulin (Anti IgG-FITC)

Yıkama

İnkübasyon

Floresans mikroskopta değerlendirme

EUROIMMUN IIFT Mosaic:HEp-20-10 / Liver (Monkey) Kit 





• Negatif kontrol ve pozitif kontroller değerlendirildi
• Kontrollerden sonra hasta örnekleri yorumlandı

• Hasta örneklerinin floresan şiddetleri pozitif kontrolle 
karşılaştırılarak değerlendirildi

• Değerlendirme aynı çalışma gününde uzman iki değerlendirici 
tarafından birbirinden bağımsız olarak yapıldı

Dilüsyonlar ve floresan şiddeti ilişkisi

 <1/100; negatif
 1/100; zayıf pozitif
 1/100-1/320; +
 1/320-1/1000; ++
 1/1000-1/3200; +++
 >1/3200; ++++ olacak şekilde değerlendirme yapıldı

Floresan Mikroskop Değerlendirmesi





Çalışma Akışı

IIF Yöntemi

DFS Paterni
(60 hasta)

Diğer Paternler
(67 hasta)

Homojen 
boyanma

Granüler
boyanma

Sentromer
boyanma

Homojen ve 
Granüler boyanma

Nukleolar
boyanma

IB Yöntemi IB Yöntemi





Gereç ve Yöntem
IB Yöntemi

Stripler üzerinde fikse edilmiş ENA+dilüe hasta test serumu (OtoAb?)

İnkübasyon

Yıkama

Alkalen fosfataz işaretli anti human immünoglobulin

Yıkama

İnkübasyon

Değerlendirme

EUROIMMUN ANA Profile  3plus DFS/70  DL 1590-1601-30 G Kiti 




• Verilerin değerlendirilmesinde sayısal ölçümler için ortalama ±

standart sapma, ortanca değerleri ile niteliksel ölçümler için 
sayı ve yüzdeler kullanıldı

• Yaş karşılaştırmaları Mann Whitney U testi ile yapıldı

• IIF paterni gruplarında cinsiyet, poliklinik/klinik, tanı, IB 
yönteminde anti-DFS70 pozitifliği gibi niteliksel ölçümlerin 
karşılaştırılmasında ki-kare analizinden faydalanıldı

• IIF yöntemindeki floresan şiddeti ile IB yöntemi ile saptanan 
anti-DFS70 sinyal eşik değeri arasındaki korelasyona 
parametrik olmayan Spearman korelasyon katsayısı ile bakıldı

• İstatistiksel önemlilik için p<0.05 ise anlamlı kabul edildi 

• İstatistiksel analizlerin tümünde IBM-SPSS 21.0 for Windows 
paket programı kullanıldı

İstatiksel Analiz




Hasta Gruplarının Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

DFS paterninin pozitifliği kadınlarda anlamlı olarak daha 
yüksekti (p<0.01) 

Bulgular

IIF DFS Paterni (+) Hasta 

Grubu

IIF Diğer Paternler (+) 

Hasta Grubu

Kadın 45 (%75) 54 (%80.6)

Erkek 15 (%25) 13 (%19.4)

Yaş Aralığı 5-77 8-80

Yaş

Ortalaması

34.2 ± 18.4 45 ± 16.8





DFS paterni görülen gruptaki hastaların daha çok ikinci ve üçüncü dekadlar

arasında olduğu saptandı ve dekadlar arasında DFS paterni görülme sıklığı 
yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.01)

Bulgular
Hasta Gruplarında IIF DFS Paterni ve Diğer Paternlerin

Dekadlara Göre Dağılımı

Dekadlar IIF DFS Paterni (+) 

Hasta Grubu

IIF Diğer Paternler (+) 

Hasta Grubu

0-10 5 (%8.3) 1 (%1.5)

11-20 14 (%23.4) 5 (%7.5)

21-30 11 (%18.3) 6 (%9)

31-40 9 (%15) 14 (%20.8)

41-50 9 (%15) 12 (%17.9)

51-60 4 (%6.7) 19 (%28.3)

61-70 5 (%8.3) 5 (%7.5)

71-80 3 (%5) 5 (%7.5)

Toplam 60 (%100) 67 (%100)





Bulgular
Hasta Örneklerinin Kliniklere Göre Dağılımı

Klinik/Poliklinik IIF DFS Paterni (+) 

Hasta Grubu (n=60)

IIF Diğer Paternler (+) 

Hasta Grubu (n=67)

Romatoloji 14 (%23.3) 27 (%40.3)

FTR 2 (%3.3) 5 (%7.4)

Dermatoloji 16 (%26.7) 11 (%16.4)

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları

5 (%8.3) 1 (%1.5)

Genel Dahiliye 4 (%6.6) 1 (%1.5)

Göz Hastalıkları 3 (%5) 3 (%4.5)

Gastroenteroloji 1 (%1.7) 5 (%7.4)

Ortopedi 1 (%1.7) 1 (%1.5)

Nöroloji 1 (%1.7) 3 (%4.5)

Hematoloji 1 (%1.7) 2 (%3)

Nefroloji 1 (%1.7) 1 (%1.5)

Endokrinoloji 1 (%1.7) 1 (%1.5)

Aile Hekimliği 6 (%10) 3 (%4.5)

Diğer Klinikler 4 (%6.6) 3 (%4.5)

DFS paterni, 
romatoloji ve FTR 
kliniklerinden gelen 
örneklere göre diğer 
kliniklerden gelen 
örneklerde, anlamlı 
olarak daha fazla 
olarak saptandı 
(p<0.018) 

DFS paterni görülen 
hasta serumlarının 
en sık dermatoloji 
polikliniğinden geldiği 
tespit edildi





• DFS paterni görülen hasta grubunda SORH tanısı %11.7, 
diğer paternlerin görüldüğü hasta grubunda ise %32.8 

• SORH tanılı hastalarda DFS paterni görülme sıklığı,     
SORH tanısı olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha az idi 

(p<0.0001)

Bulgular
Hastaların SORH Görülme Sıklığı Yönünden 

Değerlendirilmesi

IIF DFS Paterni (+) Hasta Grubu IIF Diğer Paternler (+) Hasta Grubu

IB Anti-DFS70 (+) Anti-DFS70 (-) Anti-DFS70 (+) Anti-DFS70 (-)

SORH (+) 6 (%10) 1 (%1.7) 0 (%0) 22 (%32.8)

SORH (-) 49 (%81.7) 4 (%6.6) 3 (%4.4) 42 (%62.8)

Toplam 55 (%91.7) 5 (%8.3) 3 (%4.4) 64 (%95.6)





Bulgular
DFS Paternlerinin Floresan Şiddetlerine Göre 

Dağılımı ve anti-DFS70 İlişkisi

IIF DFS Paterni Floresan Şiddeti Anti-DFS70 (+) Anti-DFS70 (-)

Zayıf + Granüler ve Granüler Kromozom - 4 

+   Granüler ve Granüler Kromozom 34 1 

++  Granüler ve Granüler Kromozom 13 -

+++  Granüler ve Granüler Kromozom 7 -

++++  Granüler ve Granüler Kromozom 1 -

Toplam 55 5

DFS paterni görülen hasta grubunda 60 hastanın 55’inde (%91.7) 
IB yöntemi ile anti-DFS70 antikoru pozitif saptandı





Bulgular

Diğer Paternlerin ve Floresan Şiddetlerinin Dağılımı ve 
anti-DFS70 İlişkisi

IIF Diğer Paternler ve Floresan 

Şiddetleri

Anti-DFS70 (+) Anti-DFS70 (-)

Zayıf Pozitif Granüler - 1

Zayıf Pozitif Granüler ve Nükleer 

Homojen

- 5

+   Granüler - 1

+ Granüler ve Zayıf Nükleer Homojen 3 -

+   Granüler ve Nükleer Homojen - 21

++ Granüler - 2

++ Granüler ve Nükleer Homojen - 4

++ Nükleer Homojen - 1

++ Nükleolar ve + Nükleer Homojen - 1

+++ Granüler - 8

+++ Nükleer Homojen - 1

+++ Granüler ve Nükleer homojen - 1

++++ Granüler - 13

++++ Granüler ve Nükleer Homojen - 3

++++ Sentromer - 2

Toplam 3 64

Diğer paternlerin
görüldüğü hasta 
grubunda ise 67 
hastanın üçünde 
(%4.5) anti-DFS70 
antikoru pozitif 
saptandı 
Bu fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu
(p<0.0001)





Bulgular
DFS Paterni (+)/Anti-DFS70(+) Örneklerde Floresan Şiddetlerinin ve 

Anti-DFS70 Sinyal Eşik Değerlerinin Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

Spearman rho
testiyle yapılan 
analizde,
iki parametre 
arasında 
orta düzeyde uyum 
saptandı 
(p<0.001,rho=0.49)





Bulgular
IIF Yönteminde DFS Paterni(+)/Anti-DFS70(+) 55 Hastada 

Bulunan Hastalıkların Değerlendirilmesi

(%7.27)





 ANA testinin klinik uygulamaya girmesiyle 

 SORH tanısı ile uyumlu olmayan çok sayıda ANA 
pozitif birey ortaya çıkmış

 Bu durum hastalarda, yakınlarında ve klinisyenlerde

Tartışma

Kaygı, anksiyete Gereksiz ilaç kullanımı





 Anti-DFS70 antikoru genellikle IIF yöntemi ile 
saptanabilmektedir

 IIF yöntemi  uzman olmayan değerlendiriciler tarafından 
yorumlandığı zaman, DFS paterni diğer paternlerle
karışabilmekte ve ayırt etmek zor olabilmektedir

 Bu da DFS paterninin tekrarlayan negatif sonuçlarına ve 
doğru olmayan SORH tanılarına neden olabilmektedir

Tartışma





 DFS70 antijeni IIF testinde 50’den fazla farklı boyanma 
paterni gösterebilmektedir

 Tipik DFS paterni, düşük titrelerde homojen tipi 
boyanma ve miks tip boyanma paternleri ile 
karışabilmektedir. Bunun nedeni metafazdaki kromatin 
bandlarının değerlendirilmesindeki zorluklardır 

 Uzman olmayan değerlendiriciler tarafından bu karışıklık 
hatalı pozitif ya da negatif sonuçların raporlanmasına ve 
bunun sonucunda da hastalarda yanlış tanılara ve 
gereksiz ilaç kullanımına neden olabilmektedir

Sonuç





 Doğru tanımlama için bu tip hastalarda tek bir ANA test 
yöntemi kullanılmamalıdır

 Bu antikorların doğrulanmasında tanı algoritmasına daha 
spesifik ikinci bir test eklenmelidir

 Anti-DFS70 pozitifliği SORH ön tanısı olanlarda ve diğer 
ANA’larla birlikte saptandığında, hasta diğer 
laboratuvar ve klinik bulguları ile birlikte 
değerlendirilmelidir

Sonuç




 Anti-DFS70 pozitifliğini raporlarken

 Tek başına saptandığında SORH tanısını dışlamada faydalı 
olabileceği,

 Sağlıklı bireylerde bu antikorun daha sık saptandığı, 

 Diğer ANA’lar ile birlikte saptandığında ise bu 
pozitifliğin, hastaların diğer ANA’ları, diğer laboratuvar 
bulguları ve klinik semptomlarına göre değerlendirilmesi 
gerektiği vurgulanmalıdır

Sonuç




 Anti-DFS70 otoantikorunun biyolojik ve klinik önemi henüz tam 

olarak aydınlatılabilmiş değildir

 Anti- DFS70 otoantikoru ile ilgili araştırmaların genişletilerek, 
farklı kronik enflamutuvar hastalıklar ve daha fazla sayıda hasta 
içerecek şekilde yapılmasına ihtiyaç vardır

 Bu araştırmalar planlanırken tek bir test yöntemine bağlı 
kalınmamalı, iyi valide edilmiş farklı immünolojik yöntemler 
kullanılarak, hatalı pozitif ve hatalı negatif sonuçların önlenmesi 
sağlanmalıdır

 Anti-DFS70 sonuçlarının laboratuvar ve klinik SORH tanı 
algoritmalarının içinde yer alması sağlanmalıdır

Sonuç





 Bu çalışmaya destekleri nedeniyle Özmen Tıbbi 
Laboratuar Teşhisleri A.Ş. Euroimmun/TÜRKİYE’ye

teşekkür ederiz. 

TEŞEKKÜR EDERİM…




