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Otoimmün karaciğer hastalıkları,
testler ???
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Sunum amacı

• Otoimmün karaciğer
hastalıkları tanısında
kullanılan serolojik
yöntemleri tanımak
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Sunum hedefleri

• Otoimmün karaciğer hastalıkları

• Tanıda kullanılan otoantikorlar

• IFA görüntüleri

• ELISA ve immünblot sonuçları
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Otoimmün karaciğer hastalıkları

• Primer biliyer siroz (PBC)

• Otoimmün hepatit (AIH)

• Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• “Overlap” sendromu
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• Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• “Overlap” sendromu
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Primer Biliyer Siroz (PBC)

• Görülme sıklığı; 7-400 / 1 000 000

• Kadın/erkek oranı; 9:1

• Hastalığın başlama yaşı: 40-60

• Görülme sıklığı; 7-400 / 1 000 000

• Kadın/erkek oranı; 9:1

• Hastalığın başlama yaşı: 40-60
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• ALP ve -GT yüksekliği ile teşhis

• Yorgunluk
• Kaşıntı
• Osteoporoz
• Vitamin eksikliği
• Hiperlipidemi

PBC - Klinik
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PBC-Eşlik edebilen hastalıklar

• Sjogren sendromu (%70–100)
• Skleroderma
• CREST sendromu
• Sistemik lupus eritamotozus
• Otoimmün hepatit
• Romatoid artrit
• Haşimato tiroiditi
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• Anti mitokondrial antikorlar (AMA)

• Anti nükleer antikorlar (ANA)

– Nükleer noktalı patern
– Nükleer membran paterni

PBC-Tanıda kullanılan antikorlar

• Anti mitokondrial antikorlar (AMA)

• Anti nükleer antikorlar (ANA)

– Nükleer noktalı patern
– Nükleer membran paterni
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Otoimmün karaciğer hastalıkları

• Primer biliyer siroz (PBC)

• Otoimmün hepatit (AIH)

• Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• “Overlap” sendromu
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Otoimmün hepatitler

• Görülme sıklığı: 50-200 / 1 000 000

• Hastaların %75-80’i kadın

• Hastalığın başlama yaşı değişken

(%25’i 60 yaşından sonra)
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• %25 asemptomatik (ALT, AST yüksekliği ile teşhis)

• Sarılık (%40)
• Yorgunluk
• İştahsızlık
• Bulantı
• Amenore
• Eklemlerde şişme

OIH - Klinik
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OIH - Eşlik eden hastalıklar

~%50 vakada

• Otoimmün tiroidit
• Romatoid artrit
• Ülseratif kolit
• Vitiligo
• Sjogren sendromu
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Otoimmün hepatit tanı kriterleri

Parametre Puan

ANA ya da ASMA pozitifliği ≥1:40 2 puan

ANA ya da  ASMA pozitifliği
LKM ya da SLA pozitifliği

≥1:80
≥1:40

Her ikisinden
en fazla 2 puan

İmmünglobulin G Normalin
üzerinde
Normalin 1.1
katından fazla

1 puan

2 puan

İmmünglobulin G Normalin
üzerinde
Normalin 1.1
katından fazla

1 puan

2 puan

Karaciğer histolojisi OIH ile uyumlu
OIH için tipik

1 puan
2 puan

Viral hepatitin olmaması 2 puan

Toplam puan Kesin OIH
Olası OIH

≥7
≥6 14



Otoimmün hepatitler

Tip I

Tip IITip II

Tip III
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Tip I otoimmün hepatit

• En sık görülen tip (%80)

• Hastaların %70’i kadın (30-40 yaş)

• Total IgG düzeyi yüksek

• ANA ve/veya ASMA pozitifliği ile
karakterize

• En sık görülen tip (%80)

• Hastaların %70’i kadın (30-40 yaş)

• Total IgG düzeyi yüksek

• ANA ve/veya ASMA pozitifliği ile
karakterize
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Tip II otoimmün hepatit
• Nadir görülür (%4)

• Hastaların çoğu çocuk (2-14 yaş)

• IgA düşüklüğü sık

• LKM-1 antikorlarının varlığı ile
karakterize
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• Hastaların çoğu çocuk (2-14 yaş)

• IgA düşüklüğü sık

• LKM-1 antikorlarının varlığı ile
karakterize
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Tip III otoimmün hepatit

• Nadir görülür

• %90’ı kadın

• Genellikle genç (30 yaş civarı)

• Anti-SLA/LP antikorlarının varlığı ile
karakterize
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Otoimmün karaciğer hastalıkları

• Primer biliyer siroz (PBC)

• Otoimmün hepatit (AIH)

• Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• “Overlap” sendromu
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Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• Safra kanallarının kronik
inflamasyonu

• Genç erkeklerde daha sık

• %50-70 ülseratif kolit ile
birlikte

• p-ANCA (Perinuclear anti-
neutrophil cytoplasmic ANCA)

• Safra kanallarının kronik
inflamasyonu
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• %50-70 ülseratif kolit ile
birlikte

• p-ANCA (Perinuclear anti-
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Otoimmün karaciğer hastalıkları

• Primer biliyer siroz (PBC)

• Otoimmün hepatit (AIH)

• Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• “Overlap” sendromu
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• Otoimmün hepatit (AIH)

• Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• “Overlap” sendromu
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Overlap sendromu

• Otoimmün hepatit + primer biliyer siroz
• Otoimmün hepatit + primer sklerozan kolanjit
• Otoimmün hepatit + viral hepatit
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• Anti mitokondrial antikorlar (AMA)

• Anti nükleer antikorlar (ANA)

PBC-Tanıda kullanılan antikorlar

• Anti mitokondrial antikorlar (AMA)

• Anti nükleer antikorlar (ANA)
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Antimitokondrial antikorlar
(AMA)

Mitokondri
24



Anti mitokondriyal antikor (AMA)

• IFA

• ELISA

• İmmünblot

• IFA

• ELISA

• İmmünblot
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Anti mitokondriyal antikor (AMA)
IFA

• Hep-2 hücreleri

• Sıçan böbreği

• Maymun karaciğeri

• Hep-2 hücreleri

• Sıçan böbreği

• Maymun karaciğeri
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AMA pozitifliği
Hep-2 hücreleri görüntüsü
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Sıçan böbreği kesiti
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AMA pozitifliği
Sıçan böbreği kesiti görüntüsü

Distal
tübül

Proksimal
tübül

Glomerül
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Maymun karaciğeri kesiti
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AMA pozitifliği
Maymun karaciğeri kesiti görüntüsü

Karaciğerde yaygın floresan
31



Antimitokondrial antikorlar
(AMA) pozitif

• Hep-2; sitoplazma granüler (+)

• Böbrek; proksimal ve distal
tübüller (+)

• Karaciğer; yaygın floresan (+)

• Hep-2; sitoplazma granüler (+)

• Böbrek; proksimal ve distal
tübüller (+)

• Karaciğer; yaygın floresan (+)
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AMA tipleri – PBC ile ilişkili olanlar

AMA M3AMA M2***AMA M1

AMA M5 AMA M6

AMA M8*

AMA M4*

AMA M7 AMA M9*
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Sıçan böbreği + M2 ekstraktları

Sıçan böbreği, AMA (+) AMA M2 ekstraktları (+)34



AMA tanısında kullanılan diğer
yöntemler

• AMA M2 ELISA
Pirüvat dehidrojenaz E2 (PDC-E2)

• AMA M2, M4, M9
immünblot

• AMA M2 ELISA
Pirüvat dehidrojenaz E2 (PDC-E2)

• AMA M2, M4, M9
immünblot
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AMA M2-3E

• Pirüvat dehidrojenaz E2 (PDC-E2)

• 2-oxoglutarat dehidrojenaz (OGDC)

• Dallı zincirli 2-oxo-asid dehidrogenaz (BCOADC)
36



AMA serolojisi

AMA IFA (-), AMA ELISA (+) / AMA immünblot (+) olgular
bildirilmiştir.

Miyakawa H, Hepatology, 2001, 34(2):243-8
37



• Anti mitokondrial antikorlar

• Anti nükleer antikorlar

PBC-Tanıda kullanılan antikorlar

• Anti mitokondrial antikorlar

• Anti nükleer antikorlar
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PBC; Nükleer noktalı patern

Hep-2 hücreleri Maymun karaciğeri 39



PBC; nükleer noktalı patern
hedef antijenleri

• SP 100***

• PML

• NDP52

• SP140

• SUMO1/2

• SP 100***

• PML

• NDP52

• SP140

• SUMO1/2
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PBC; nükleer membran paterni

Hep-2 hücreleri Maymun karaciğeri 41



PBC; Sentromer + nükleer noktalı
patern

Hep-2 hücreleri Maymun karaciğeri 42



PBC; Nükleer membran antijenleri

– Nükleer por
kompleksi proteinleri
(gp210***, p62)

– Lamin proteinleri

– Lamin B reseptörü

– Nükleer por
kompleksi proteinleri
(gp210***, p62)

– Lamin proteinleri

– Lamin B reseptörü
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Otoimmün hepatit tipleri ile
ilişkili otoantikorlar

Otoimmün hepatit tipi İlişkili otoantikorlar

Tip I ASMA (aktin tipi)
ANA
ASMA (aktin tipi)
ANA

Tip II Anti-LKM-1
Anti-LC-1

Tip III Anti-SLA/LP
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Anti düz kas antikorları (ASMA)
(SMA)

46



Anti düz kas antikorları (ASMA)

• Tespit yöntemi: IFA

• Görülme sıklığı %40-60

• Hedef antijen;

• En sık f-aktin

• Tespit yöntemi: IFA

• Görülme sıklığı %40-60

• Hedef antijen;

• En sık f-aktin
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OIH Tip I - Anti düz kas
antikorları (ASMA)

ASMA

OIH Tip I - Anti düz kas
antikorları (ASMA)

Tip non-aktin Tip aktin***

1:100 dilüsyonda ASMA tip non-aktin pozitifliği klinik anlam
taşımayabilir.
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Anti düz kas antikorları (ASMA) IFA
• Hep-2 hücreleri
• Sıçan / fare midesi
• Maymun karaciğeri
• VSM47 hücre serileri
• Sıçan böbreği
• İntestinal dokular
• Özofagus

• Hep-2 hücreleri
• Sıçan / fare midesi
• Maymun karaciğeri
• VSM47 hücre serileri
• Sıçan böbreği
• İntestinal dokular
• Özofagus
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Hücre iskeleti (cytoskeleton)

• Mikrofilamentler; Aktin, vinkülin (5-7 nm)

• Ara (intermediate) filamentler; Sitokeratin, vimentin,
desmin (7-11 nm)

• Mikrotübüller; Tübülin  (22-25 nm)

• Mikrofilamentler; Aktin, vinkülin (5-7 nm)

• Ara (intermediate) filamentler; Sitokeratin, vimentin,
desmin (7-11 nm)

• Mikrotübüller; Tübülin  (22-25 nm)
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ASMA (tip aktin) pozitifliği

• “Kablo” ya da “iğne”
şeklinde lif demetleri

• “Buzlu cam” görüntüsü

• “Streç filme sarılmış
hücreler” görüntüsü

• “Örümcek ağı”

• “Kablo” ya da “iğne”
şeklinde lif demetleri

• “Buzlu cam” görüntüsü

• “Streç filme sarılmış
hücreler” görüntüsü

• “Örümcek ağı”
Hep-2 hücresi 51



ASMA (tip aktin) pozitifliği

VSM47 (Embriyonal sıçan torasik aorta
hücre serileri) 52



Sıçan midesi kesiti

Lamina
muscularis
mucosa

Tunica mucosa

Tunica submucosa

Tunica
muscularis
externa

Lamina
muscularis
mucosa

Tunica
muscularis
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OIH tip I - ASMA pozitifliği

Kontraktil interglanduler
fibriller (+)

Üç yapıda floresan görülmeli

(Sıçan midesi kesiti

Tunica muscularis (+)

Lamina muscularis (+)

Kontraktil interglanduler
fibriller (+)



Tunica muscularis boyanması

• Kas hücrelerinin içi
çizgili-parçalı
boyanmalı

• “Kurumuş toprak”

• “Ağaç kabuğu”

• “Balık pulu”

• Kas hücrelerinin içi
çizgili-parçalı
boyanmalı

• “Kurumuş toprak”

• “Ağaç kabuğu”

• “Balık pulu”
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Tunica muscularis boyanması

• Yeşil su akmış gibi

• Bulutsu boyanma

• Kas hücrelerinin
dışı boyanmış

• Kas hücrelerinin bir
tarafı boyanmış

• Fibriller ağsı
görünümde

• Yeşil su akmış gibi

• Bulutsu boyanma

• Kas hücrelerinin
dışı boyanmış

• Kas hücrelerinin bir
tarafı boyanmış

• Fibriller ağsı
görünümde

ASMA (-)
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ASMA (tip aktin) pozitifliği

Maymun karaciğeri

Safra kanaliküllerinde boyanma

57

“Karga ayakçıkları” görüntüsü



“VGT tipi” boyanma

• V- damar
• G- glomerül
• T- tübülüs

• Klinik bulgular daha ağır seyreder

ASMA pozitifliği – böbrek kesitleri

“VGT tipi” boyanma

• V- damar
• G- glomerül
• T- tübülüs

• Klinik bulgular daha ağır seyreder
58



ASMA pozitifliği
böbrek kesitleri

59

Glomerüler mezenşium

Tübülleri çevreleyen fibriller



• ASMA’nın tuzağı-1

Anti-Elastin antikorları



Anti-Vinculin antikorları

•ASMA’nın tuzağı-2



ASMA pozitifliği

Sıçan barsağı epiteliyal hücreleri
62



OIH-tip I - ANA pozitifliği

• Yöntem: IFA

• Görülme sıklığı: %5-70

• Hedef antijenler: Çeşitli

– Örn; %20 dsDNA

• Yüksek titrelerde
pozitiflik

• Yöntem: IFA

• Görülme sıklığı: %5-70

• Hedef antijenler: Çeşitli

– Örn; %20 dsDNA

• Yüksek titrelerde
pozitiflik

Hep-2 hücreleri 63



OIH – Tip I

Yüksek titrede ASMA tip aktin

Yüksek titrede ANA

Otoimmün
hepatit Tip I

Yüksek titrede ASMA tip aktin

Yüksek titrede ANA
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Otoimmün hepatit tipleri ile
ilişkili otoantikorlar

Otoimmün hepatit tipi İlişkili otoantikorlar

Tip I ASMA (aktin tipi)
ANA
ASMA (aktin tipi)
ANA

Tip II Anti-LKM-1
Anti-LC-1

Tip III Anti-SLA/LP

65



Anti karaciğer-böbrek mikrozomal
antikorlar (LKM-1)

• Liver-kidney
microsomal antibodies
(LKM)

• Hedef antijen:
Sitokrom p450 D6

• Liver-kidney
microsomal antibodies
(LKM)

• Hedef antijen:
Sitokrom p450 D6

Mikrozom

66



Anti karaciğer-böbrek
mikrozomal antikorlar (LKM-1)

• IFA

• ELISA

• İmmünblot

• IFA

• ELISA

• İmmünblot

67



LKM-1 IFA

•Sıçan böbreği

•Sıçan karaciğeri

•Maymun karaciğeri

•Sıçan böbreği

•Sıçan karaciğeri

•Maymun karaciğeri
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Sıçan böbreği kesiti

69



LKM IFA

Proksimal tübüller (+)

Distal tübüller (-)
70



LKM-1 IFA

Karaciğer spesifik protein (anti-LSP)
ile birlikteliğinde karaciğerde
yüksek pozitiflik görülebilir.

Maymun karaciğerinde daha
zayıf boyanma görülür

71



LKM-1 IFA

Sıçan böbreği Sıçan/Maymun karaciğeri
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LKM-1 IFA
• LKM’de distal tübüller

zayıf boyanmış olabilir

• Çok nadir AMA + LKM-1
pozitifliği birlikte olabilir

• İmmünblot test önerilir

• LKM’de distal tübüller
zayıf boyanmış olabilir

• Çok nadir AMA + LKM-1
pozitifliği birlikte olabilir

• İmmünblot test önerilir
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LKM negatif

Brush border
boyanması

AMA (negatif)

LKM (negatif)

Klinik anlamı ?

Rapor edilmez!

Sıçan böbreği kesiti

AMA (negatif)

LKM (negatif)

Klinik anlamı ?

Rapor edilmez!



Liver cytosolic (LC-1)
antibodies

• Yöntem: IFA, ELISA,
immünblot

• IFA görüntüsü çok
spesfik değil

• Görülme sıklığı: %1-2

• Hedef antijen: FTCD
(formimino transferaz
siklo deaminaz)

• Yöntem: IFA, ELISA,
immünblot

• IFA görüntüsü çok
spesfik değil

• Görülme sıklığı: %1-2

• Hedef antijen: FTCD
(formimino transferaz
siklo deaminaz)

Maymun karaciğeri 75





Otoimmün hepatit tipleri ile
ilişkili otoantikorlar

Otoimmün hepatit tipi İlişkili otoantikorlar

Tip I ASMA (aktin tipi)
ANA
ASMA (aktin tipi)
ANA

Tip II Anti-LKM-1
Anti-LC-1

Tip III Anti-SLA/LP

77



OIH tip III – SLA/LP antikorları

• SLA (Soluble liver antigen)

• LP (liver pancreas antigen)

• SLA = LP         SLA/LP

• Yöntem: ELISA, immünblot

• SLA (Soluble liver antigen)

• LP (liver pancreas antigen)

• SLA = LP         SLA/LP

• Yöntem: ELISA, immünblot



OIH tip III –SLA/LP antikorları

• *** OIH için çok
spesifik

• Hedef antijen:
UGA-suppressor-serine-
tRNA associated protein

• *** OIH için çok
spesifik

• Hedef antijen:
UGA-suppressor-serine-
tRNA associated protein

Anti-SLA/LP epitopu



Primer sklerozan kolanjit (PSC)

• Formalin negatif
pANCA (+)

( pANNA)

• Formalin negatif
pANCA (+)

( pANNA)

Granülositlerde pANCA pozitifliği
80



Karaciğer membran antijeni

• Klinik ile ilişkisi?• Klinik ile ilişkisi?

81



OIH / PBC Algoritma



OIH / PBC Algoritma devamı



Özet
Primer biliyer siroz AMA M2

ANA (Nükleer noktalı)
ANA (Nükleer membran)

Otoimmün hepatit Tip I
Tip II
Tip III

ANA, ASMA (tip aktin)
Anti-LKM-1, Anti-LC-1
Anti-SLA/LP

Otoimmün hepatit Tip I
Tip II
Tip III

ANA, ASMA (tip aktin)
Anti-LKM-1, Anti-LC-1
Anti-SLA/LP

Primer sklerozan
kolanjit

pANCA (formalin negatif)



Primer biliyer siroz tanısında
kullanılan IFA görüntüleri
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OIH tip I - ASMA pozitifliği

86



OIH tip II - LKM-1 IFA

Sıçan böbreği Sıçan / Maymun karaciğeri
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Maymun

karaciğeri

PBS /OIH serolojik tanısı-IFA
Mosaic Basic Profile 3

Maymun

karaciğeri

Sıçan
böbreği

Sıçan
midesi

HEp-2
hücreleri

88



PBS / OIH serolojik tanısı-IFA
Mosaic basic profile 8

Sıçan midesi HEp-2 hücreleri

Maymun karaciğeri

Sıçan böbreğiSıçan midesi

VSM47 Sıçan karaciğeri
89



PBS / OIH serolojik tanısı-ELISA
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PBS / OIH serolojik tanısı-ELISA

AMA-M2

SLA-LP

LKM-1

LC-1

Kantitatif Farklı renklerde

AMA-M2

SLA-LP

LKM-1

LC-1
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PBS / OIH serolojik tanısı-
immünblot

92



Anti-pariyetal hücre antkorları
(APCA=PCA)

• Yöntem IFA

• Pernisiyöz anemi ile
ilişkili

• Yöntem IFA

• Pernisiyöz anemi ile
ilişkili

Primat midesi – lamina muscularis
93



Anti-parietal cell antibodies
(APCA=PCA)

Maymun midesi APCA pozitif
94



Anti-parietal cell antibodies
(APCA=PCA)

• AMA pozitifliğinde sıçan midesinde
pariyetal hücreler de boyanabilir

• Maymun midesinde bakılması
önerilir

• Maymun midesi Glisin-üre ile
muamele edildiği için AMA
boyanmaz

• AMA pozitifliğinde sıçan midesinde
pariyetal hücreler de boyanabilir

• Maymun midesinde bakılması
önerilir

• Maymun midesi Glisin-üre ile
muamele edildiği için AMA
boyanmaz
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Otoimmün karaciğer hastalıkları

• Erken tanı

• Erken tedavi

• İyi yanıt

• Erken tanı

• Erken tedavi

• İyi yanıt
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Teşekkür ederim…
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