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OTOANTİKOR
 Otoantikorlar direkt olarak endojen antijenlere

(otoantijenlere) karşı oluşmuş immünglobulinlerdir
 Otoantikorlar serum ve diğer vücut sıvılarında

saptanabilirler
 Otoantikorlar hedef yapı tipine göre dokulara

bağlanabilirler OTOİMMUN HASTALIK
 ANA: Anti-nükleer antikor
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 Otoantikorlar hedef yapı tipine göre dokulara

bağlanabilirler OTOİMMUN HASTALIK
 ANA: Anti-nükleer antikor



ANA TARİHÇE LE

1941 SLE
tanımlandı

1948 LE hücresi
tanımlandı

1957 dsDNA bulundu
IFA-ANA

Testi kullanıldı

1966  ENA ilk kez
(Sm) tanımlandı

1975 Hep-2 ve CLIF
Antijeni bulundu



ANA Tanısında Kullanılan Yöntemler
 İndirekt Floresan Antikor (IFAT)
 Laboratuvarların %60-70’i
 Altın standart yöntem

 Enzim immuno assay (EIA)
 Laboratuvarların  %30’u

 Multipleks immuno assay
 Laboratuvarların %2-5’i (Türkiye ?)

 İmmun blot
 Ülkemizde kullanımı var
 Doğrulama amaçlı kullanım

 Mikroarray
 Henüz araştırma amaçlı
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ANAANA--IFAIFATT
(( HEp-2 hücreleri substrat olarak kullanılır)



EIA
 1. jenerasyon testler:
 Substrat: Hep-2 nükleer

ekstraktları
 2. ve 3. jenerasyon testler:
 Hep-2 nükleer ekstraktları + ek

antijenler
 Sadece rekombinant antijenler

 1. jenerasyon testler:
 Substrat: Hep-2 nükleer

ekstraktları
 2. ve 3. jenerasyon testler:
 Hep-2 nükleer ekstraktları + ek

antijenler
 Sadece rekombinant antijenler



Multipleks immunoassay
 Multipleks antijen kaplanmış

mikro boncukların antikorlara
bağlanması floresanlı
(Fikoeritrin)’le kaplı anti-human
IgG ile inkübasyon ve akım
sitometri yöntemiyle ölçüm
yapılması

CenB

Sm
SS-B

Scl70
RiboP

dsDNASSA

Control

 Multipleks antijen kaplanmış
mikro boncukların antikorlara
bağlanması floresanlı
(Fikoeritrin)’le kaplı anti-human
IgG ile inkübasyon ve akım
sitometri yöntemiyle ölçüm
yapılması

SSA

RNP SSB

Sm dsDNA

Scl70

RNP

YYYY

• Birden fazla sayıda antikoru
tek reaksiyonda saptama



Multipleks immunassay



Multipleks immunassay



İmmunblot
 Saflaştırılmış ve

membran şeritlere
aktarılmış özgül
antijenlere karşı
blotlama yöntemiyle
antikor saptanması
 Tek reaksiyonda farklı

antikorların saptanması

 Saflaştırılmış ve
membran şeritlere
aktarılmış özgül
antijenlere karşı
blotlama yöntemiyle
antikor saptanması
 Tek reaksiyonda farklı

antikorların saptanması



Antijen mikroarray

•Nano teknoloji
kullanılır

•Antijenler polisteren
plaklara yapıştırılıp
serumla inkübe edilir

•HRP ve
kemiluminesant
substrat kullanılır

•Chip okuyucu bazlı
kamera ile okunur
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IFA-Hep-2 yöntemi ile katı fazlı
immunoassay’lerin karşılaştırılması

IFA Hep-2 Katı faz immunoassay
(ELISA/multipleks)

Antijen sayısı 100-150 6-15
Patern bilgisi Var Yok

Titre Var Yok
Klinik korelasyon ++++ ++

İş yükü ++++ ++
Eğitimli personele

gereksinim
++++ ++

Çok sayıda örneği test
edebilme olanağı

++ ++++

Standardizasyon Zor Otomatik





Binder SR. Lupus. 2006;15: 412–421.



ANA- Öneri-1
 Toplumda otoimmun hastalık prevalansı düşüktür
 Romatoid artrit %1 prevalansa sahiptir
 Toplumun ¼ ‘ünde pozitif bulunabilir (Hastalık

olmadan)
Klinik şüphe varsa ANA tarama testi yapılmalı, düşük

düzeyde pozitiflik olabileceği için, semptomsuz
hastalarda tarama yapılması önerilmez
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 Toplumun ¼ ‘ünde pozitif bulunabilir (Hastalık

olmadan)
Klinik şüphe varsa ANA tarama testi yapılmalı, düşük
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hastalarda tarama yapılması önerilmez



ANA- Öneri-2

 İndirekt floresan tekniği ; yüksek duyarlılık, yeterli
özgüllük gösterip, kolay uygulanabilen ve pahalı
olmayan bir yöntemdir.
IgG ANA belirlenmesinde IFAT ilk basamak tarama

testi olmalıdır.
 Patern tipi
 Kullanılan substrat
 Pozitif testte titre rapor edilmelidir

 İndirekt floresan tekniği ; yüksek duyarlılık, yeterli
özgüllük gösterip, kolay uygulanabilen ve pahalı
olmayan bir yöntemdir.
IgG ANA belirlenmesinde IFAT ilk basamak tarama

testi olmalıdır.
 Patern tipi
 Kullanılan substrat
 Pozitif testte titre rapor edilmelidir



Negatif +, Homojen patern

ANAANA--IFA:IFA: Pozitif testte iki kriter tanımlanırPozitif testte iki kriter tanımlanır::
1)1) YoğunlukYoğunluk >> son dilüsyon kontroluson dilüsyon kontrolu 2)2)Boyama ile patern tanımlanmasıBoyama ile patern tanımlanması

Son dilusyon kontrolu



ANA titre



ANA- Öneri-3
 IFAT ‘ da fare, maymun dokuları ve insan larinks

epiteli kanser hücreler (Hep-2) antijen olarak kullanılır.
 Anti-Ro/SSA ve anti-t-RNA sentetaz aseton ile

uzaklaşabilir, etanol ya da metanol kullanılmalıdır
 Nükleer patern tipleri stoplazmik paternden daha fazla

görülür
 Bazı mitotik paternler (spindle, sentrozom, nükleer

matriks, midbody, kromozomal protein v.b.) bazı
kanser türleri, HBV ve HCV enfeksiyonları ile
ilişiklendirilir.

 IFAT ‘ da fare, maymun dokuları ve insan larinks
epiteli kanser hücreler (Hep-2) antijen olarak kullanılır.
 Anti-Ro/SSA ve anti-t-RNA sentetaz aseton ile
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 Nükleer patern tipleri stoplazmik paternden daha fazla

görülür
 Bazı mitotik paternler (spindle, sentrozom, nükleer

matriks, midbody, kromozomal protein v.b.) bazı
kanser türleri, HBV ve HCV enfeksiyonları ile
ilişiklendirilir.



Öneri-3
 IFAT’ da Hep-2 hücrelerini substrat olarak

kullanılmalı
 Aşağıdaki paternleri özellikle doğrulayıp araştırılmalı
 Nükleer:Homojen/periferik, granüler, sentromerik,

nükleolar, PCNA, nükleer dot, nükleer membran
 Stoplazmik:Benekli,mitokondriyal, lizozomal, aktin,

vimentin
 Mitotik:Mitotik spindle, sentrozom, NuMa, Midbody,

CENP-F
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 Mitotik:Mitotik spindle, sentrozom, NuMa, Midbody,

CENP-F



ANA- Öneri-4
 IFAT ‘da floresan yoğunluğu kalitatif tanıda kullanılabilir.

Zaman ve maliyet avantajı sağlar (+,++++). Antikor
yoğunluğu her zaman doğrusal değildir (sentromerik ve
nükleer patern).
 Uygulamalarda dilüsyon yöntemi belirleyici olabilir
 WHO/IRP 66/233 referans olarak (IU/mL)

kullanılanılabilir ve kantitatif sonuç verir.
Kantitatif titre yöntemi kullanılmalı ve referans standart

WHO/IRP 66/233 varsa IU/mL olarak kantite edilmeli.

 IFAT ‘da floresan yoğunluğu kalitatif tanıda kullanılabilir.
Zaman ve maliyet avantajı sağlar (+,++++). Antikor
yoğunluğu her zaman doğrusal değildir (sentromerik ve
nükleer patern).
 Uygulamalarda dilüsyon yöntemi belirleyici olabilir
 WHO/IRP 66/233 referans olarak (IU/mL)

kullanılanılabilir ve kantitatif sonuç verir.
Kantitatif titre yöntemi kullanılmalı ve referans standart

WHO/IRP 66/233 varsa IU/mL olarak kantite edilmeli.



ANA- Öneri-5
 IFAT tarama titresi 1/40 (5 IU/mL) olarak başlanır ve ≥ 1/160 ise

pozitif düşünülür
 Düşük titreler 1/40-1/80 (5-10 IU/mL) sağlıklı bireylerde de

saptanabilir.
 Düşük titre pozitifliği otoimmun hastalıklarda da bulunabilir

buna karşın %30-40 oranında sağlıklı bireylerde görülür. Yüksek
duyarlılık ve düşük özgüllüğe sahiptir.

 Yüksek titreler hasta bireylerde görünmesine karşın, %5 sağlıklı
bireylerde de görülebilir. Düşük duyarlılık ve yüksek özgüllük
gösterir.

 Ara değerler %20 sağlıklı bireylerde görülebilir ve daha az
oranda hasta bireylerde görülür

 IFAT tarama titresi 1/40 (5 IU/mL) olarak başlanır ve ≥ 1/160 ise
pozitif düşünülür

 Düşük titreler 1/40-1/80 (5-10 IU/mL) sağlıklı bireylerde de
saptanabilir.

 Düşük titre pozitifliği otoimmun hastalıklarda da bulunabilir
buna karşın %30-40 oranında sağlıklı bireylerde görülür. Yüksek
duyarlılık ve düşük özgüllüğe sahiptir.

 Yüksek titreler hasta bireylerde görünmesine karşın, %5 sağlıklı
bireylerde de görülebilir. Düşük duyarlılık ve yüksek özgüllük
gösterir.

 Ara değerler %20 sağlıklı bireylerde görülebilir ve daha az
oranda hasta bireylerde görülür



Öneri-5
 <1/40 titre negatif olarak değerlendirilmeli
 1/40-1/160 titre düşük düzeyde pozitif olarak

değerlendirilip, ( klinik bulgular yoksa ileri araştırma
gerekmez, buna karşın klinik takip gerekir)
 ≥ 1/160 pozitif olarak düşünüp romatizmal bir

hastalık yönünden değerlendirilmelidir
 Pozitif ANA testini tekrarlamaya gereksinim yoktur
 Negatif ANA testinde klinik bulgular kuvvetli ise

tekrarlanmalıdır

 <1/40 titre negatif olarak değerlendirilmeli
 1/40-1/160 titre düşük düzeyde pozitif olarak

değerlendirilip, ( klinik bulgular yoksa ileri araştırma
gerekmez, buna karşın klinik takip gerekir)
 ≥ 1/160 pozitif olarak düşünüp romatizmal bir

hastalık yönünden değerlendirilmelidir
 Pozitif ANA testini tekrarlamaya gereksinim yoktur
 Negatif ANA testinde klinik bulgular kuvvetli ise

tekrarlanmalıdır



Mariz HA, et al. Arthritis Rheumatism 2011, 63: 191-200

• Sağlıklı kişiler: en sık ANA paterni   yoğun granüler, yüksek
titre olabilir, yıllarca kalır



ANA- Öneri-6
 ANA titresi ile hastalık şiddeti arasında korelasyon

olmasına karşın ( PCNA, kromatin antikoru)
sağaltımla korelasyon göstermeyebilir

ANA titresini sağaltım takibinde kullanmayınız



ANA- Öneri-7
 Bazı az saptanan ya da solubl antijenler (Ro/SSA, Jo-1

v.b.) yalancı negatiflik verebilir (IFAT)
 Negatif olması durumunda tüm paternleri

göremediğimizi bildirmemiz gerekir (EIA)
 Pozitif olması durumunda IFAT ile doğrulanıp titre ve

patern tipi belirlenmelidir

 Bazı az saptanan ya da solubl antijenler (Ro/SSA, Jo-1
v.b.) yalancı negatiflik verebilir (IFAT)
 Negatif olması durumunda tüm paternleri

göremediğimizi bildirmemiz gerekir (EIA)
 Pozitif olması durumunda IFAT ile doğrulanıp titre ve

patern tipi belirlenmelidir



“ANA testi SLE tanısı koymak için iyi bir test değildir, çünkü SLE
prevelansı toplumda düşüktür ve ANA testi özgül değildir (pozitif prediktif
değeri düşüktür)”
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Astion ML. Univ. Washington, Dept. Laboratory Medicine



“ANA-IFA testi  SLE tanısını dışlamak için iyi bir testtir, çünkü SLE
prevelansı toplumda düşüktür ve ANA testi SLE için %95-99 duyarlıdır
(negatif prediktif değeri yüksektir)”
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Öneri-7
 ANA taramasında EIA yöntemini tercih etmemeliyiz ?

(Aşağıdaki durumlar dışında)
 IFAT testiyle %90 uyumlu olmalı bir çok paterni

tanıyabilmeli
 Pozitif sonuçlar IFAT ile titre ve patern doğrulaması

yapılıyorsa
 EIA (+) IFAT (-) sonuçlar (Ro/SSA, Jo-1 tipler dışında)

yalancı pozitif olarak değerlendirilmeli, ve hasta klinik
olarak şüpheli ise takibe almalı
 Klinik şüpheli ve EIA (-) ise hastalar tekrar gözden

geçirilmelidir

 ANA taramasında EIA yöntemini tercih etmemeliyiz ?
(Aşağıdaki durumlar dışında)
 IFAT testiyle %90 uyumlu olmalı bir çok paterni

tanıyabilmeli
 Pozitif sonuçlar IFAT ile titre ve patern doğrulaması

yapılıyorsa
 EIA (+) IFAT (-) sonuçlar (Ro/SSA, Jo-1 tipler dışında)

yalancı pozitif olarak değerlendirilmeli, ve hasta klinik
olarak şüpheli ise takibe almalı
 Klinik şüpheli ve EIA (-) ise hastalar tekrar gözden

geçirilmelidir



Anti-DNA-Öneri-1
 SLE tanısında en çok ilişkilendirilen antijendir
 DNA molekülünde çok çeşitli epitoplar vardır, en fazla

ssDNA ve dsDNA antikorları kullanılır
 DsDNA ssDNA ‘ya göre daha özgüldür ve SLE’de

%40-80 pozitif bulunur
 İlaç ile ilişkili SLE ‘de negatif olabilir ve diğer

otoimmun hastalıkların <%2’sinde pozitif olabilir
 Anti-DNA ve anti kromatin antikorları IFAT’da

homojen/periferik nükleer paternin temel nedenidir
Anti-DNA antikorları klinik olarak SLE şüphesi varsa

ve IFAT’da ANA pozitifliği varsa çalışılmalıdır

 SLE tanısında en çok ilişkilendirilen antijendir
 DNA molekülünde çok çeşitli epitoplar vardır, en fazla

ssDNA ve dsDNA antikorları kullanılır
 DsDNA ssDNA ‘ya göre daha özgüldür ve SLE’de

%40-80 pozitif bulunur
 İlaç ile ilişkili SLE ‘de negatif olabilir ve diğer

otoimmun hastalıkların <%2’sinde pozitif olabilir
 Anti-DNA ve anti kromatin antikorları IFAT’da

homojen/periferik nükleer paternin temel nedenidir
Anti-DNA antikorları klinik olarak SLE şüphesi varsa

ve IFAT’da ANA pozitifliği varsa çalışılmalıdır



Anti-DNA- Öneri-2
 IFAT ( Crithidia luciliae ), EIA ve FARR (Radiobinding) yöntemleri

kullanılır
 FARR SLE tanısında yüksek duyarlılık ve aviditeye sahiptir,

radyoaktif izotop kullanması dezavantajdır
 IFAT kullanımı ve değerlendirilmesi kolay maliyeti düşük duyarlılık

ve özgüllüğü yüksek en fazla kullanılan yöntemdir
 SLE şiddeti ve Anti-DNA arasında korelasyon vardır ve 6-12 haftada

titre kontrolu hastalık sağaltımı ve şiddeti hakkında bilgi verir
IFAT 1/10 dilüsyonda tarama yapılmalı, EIA ile tarama yapılabilir ,

pozitif sonuçlar IFAT’la doğrulanmalıdır
Hastalık şiddeti hakkında 6-12 hafta arasında takip yapılmalı

 IFAT ( Crithidia luciliae ), EIA ve FARR (Radiobinding) yöntemleri
kullanılır

 FARR SLE tanısında yüksek duyarlılık ve aviditeye sahiptir,
radyoaktif izotop kullanması dezavantajdır

 IFAT kullanımı ve değerlendirilmesi kolay maliyeti düşük duyarlılık
ve özgüllüğü yüksek en fazla kullanılan yöntemdir

 SLE şiddeti ve Anti-DNA arasında korelasyon vardır ve 6-12 haftada
titre kontrolu hastalık sağaltımı ve şiddeti hakkında bilgi verir

IFAT 1/10 dilüsyonda tarama yapılmalı, EIA ile tarama yapılabilir ,
pozitif sonuçlar IFAT’la doğrulanmalıdır

Hastalık şiddeti hakkında 6-12 hafta arasında takip yapılmalı



Crithidia luciliae
 Kinetoplast ve ds-DNA



Anti nükleer spesifik antikorlar- Öneri-1
 Spesifik antikorları araştırmadan önce mutlaka ANA

IFAT çalışmalıyız
 Belirgin bir pozitiflik varsa spesifik antikorlar

araştırmalı
 ANA IFAT negatif ise ve bazı romatizmal hastalıkların

kuvvetli klinik bulguları varsa (sjögren, polymyositis)
spesifik antikorlar çalışılmalıdır

 Spesifik antikorları araştırmadan önce mutlaka ANA
IFAT çalışmalıyız
 Belirgin bir pozitiflik varsa spesifik antikorlar

araştırmalı
 ANA IFAT negatif ise ve bazı romatizmal hastalıkların

kuvvetli klinik bulguları varsa (sjögren, polymyositis)
spesifik antikorlar çalışılmalıdır



Anti nükleer spesifik antikorlar- Öneri-2
 Tüm spesifik antikorların belirlenmesi gerekmez
 Zaman, maliyet ve iş gücü kullanımı açısından

değerlendirilmelidir
 Tanıda önemi olan ve sınıflandırmada kullanılan

spesifik antikorların belirlenmesi yeterli olur
 Ro/SSA, La/SSB, Sm, U1RNP, Scl70, Jo-1, tRNA

sentetaz, CENP-B, rRNP, nükleozom gibi

 Tüm spesifik antikorların belirlenmesi gerekmez
 Zaman, maliyet ve iş gücü kullanımı açısından

değerlendirilmelidir
 Tanıda önemi olan ve sınıflandırmada kullanılan

spesifik antikorların belirlenmesi yeterli olur
 Ro/SSA, La/SSB, Sm, U1RNP, Scl70, Jo-1, tRNA

sentetaz, CENP-B, rRNP, nükleozom gibi



Anti nükleer spesifik antikorlar-Öneri-3
 Double immunodiffusion,
 counterimmunoelectropheresis,
 EIA,
 line-immunoblot,
 immunodot,
 Western blot,
 multipleks immunoassay,
 Flowcytometry,
 Antigen microarray kullanılabilen yöntemlerdir

 Double immunodiffusion,
 counterimmunoelectropheresis,
 EIA,
 line-immunoblot,
 immunodot,
 Western blot,
 multipleks immunoassay,
 Flowcytometry,
 Antigen microarray kullanılabilen yöntemlerdir



ANA Saptanmasında Altın Standard Tanı
Yöntemi Olarak IFAT

“IFA-ANA testi ANA saptanmasında altın standart olarak
kalmalıdır”

“Kullanılan ANA testinin (multipleks/EIA)
IFA ile eşdeğerde olduğu kanıtlanmalıdır”

“Kullanılan ANA testinin (multipleks/EIA)
IFA ile eşdeğerde olduğu kanıtlanmalıdır”

“ANA sonucu verilirken test için kullanılan
yöntem mutlaka raporda belirtilmelidir”

www.rheumatology.org/publications/position/ana_position_stmt.asp?aud=mem
(Approved by board directors, Aug. 2011)



Otoimmün antikor testlerinde genel
strateji
1. Tarama

2. Doğrulama /
Tanımlama

3. Klinik korelasyon ?

Multispesifik  test
(IFA)

Monospesifik  test
(ELISA, immunblot)

1. Tarama

2. Doğrulama /
Tanımlama

3. Klinik korelasyon ?

Monospesifik  test
(ELISA, immunblot)

Tanı


