
ANA 
Otoantikorlar direk olarak endojen antijenlere (otoantijenlere) karşı oluşmuş 
immünglobulinlerdir. Antikorların spesifiklikleri, indüksiyonları, etkileri ve klinik 
önemleri bakımından oldukça heterojen bir grubunu teşkil eden otoantikorlar; 

• Proteinlere (hücre içi enzimleri, reseptörler, yapısal proteinler gibi) 

• Glikoproteinlere (beta-2 glikoprotein I) 

• Nükleik asitlere (DNA, RNA) 

• Fosfolipidlere (kardiyolipin) 

• Glikosifingolipidlere (gangliosidler) karşı oluşabilirler. 
Otoantikorlar serum ve diğer vücut sıvılarında (sinoviyal sıvı, serebrospinal sıvı gibi) 
saptanabilirler. Tanıdığı hedef yapı tipine göre dokulara da bağlanabilirler. 
Otoantikorlar farklı mekanizmalarla indüklenerek (=doğal olmayan veya patolojik 
otoantikorlar) veya doğal repartuvarın bir parçası olarak böyle bir indüksiyon olmadan 
(=doğal otoantikorlar) oluşabilirler. Doğal otoantikorlar fizyolojik rolleri (örneğin, 
enfeksiyonlara karşı savunmanın ilk basamağı, immünregülasyon) değişken 
olabilirken doğal olmayan otoantikorlarların patogenetik etkileri (örneğin, reseptörlerin 
uyarılması veya bloke edilmesi) olabilir.  
ANA (anti nükleer antikor) testi immünfloresans yöntemle gösterildiği 1957 yılından 
beri sistemik veya organ-spesifik otoimmün hastalıkların tanısında giderek artan 
oranlarda yaygın olarak kullanılan değerli bir testtir. Anamnez ve fizik muayene 
neticesinde otoimmün romatolojik hastalık düşünülen olguda ANA tarama testi 
yapılır. ANA tarama test sonucu negatif ise hasta yeniden değerlendirilir ve bulgular 
muhtemel otoimmün romatolojik hastalık yönünde ise ileri otoantikor testleri çalışılır. 
ANA test neticesi pozitif ise antikoru tanımlamaya yönelik testlere başvurulur. ANA 
test neticesi pozitif iken tipik semptomun olmadığı durumlarda antikor titresi, yanlış 
pozitiflik veya kullanılan yöntem bakımından değerlendirilmeli ve örnek referans 
laboratuvara tekrar çalışması için gönderilmelidir. ANA test sonucu gerçek pozitif iken 
tipik semptomun olmadığı durumda test 3-6 ay sonra tekrar edilir. Tekrar 
çalışmasında ANA negatif ise, ilk çalışmadaki pozitiflik nedeni enfeksiyon sonucu 
oluşan poliklonal B hücre aktivasyonu olabilir. Tekrar çalışmasında ANA pozitif ise 
veya antikor titresinde artış gözleniyorsa bu tür olgular antikor ilişkili hastalık 
yönünden 1-2 yıl  izlenmelidir.  
Otoimmün hastalığı olmayan sağlıklı bireylerin büyük bölümünde ANA test neticesi 
negatiftir. Ancak sağlıklı bireylerin %5’inde ANA pozitif olabilir ve ileri yaşlarda bu 
oran %15’e kadar ulaşabilir. Otoimmün bağ dokusu hastalıklarında ANA testi 
çoğunlukla pozitiftir, ancak ANA pozitifliği diagnostik değildir ve test klinik bulgularla 
birlikte değerlendirilmelidir. Değişik hastalıklarda görülen ANA pozitiflikleri Tablo I ‘de, 
antikorların klinik korelasyonları Tablo II’de verilmiştir.  
Otoantikorların tayininde kullanılan yöntem duyarlı ve özgül olmalıdır. ANA tarama 
testi olarak indirekt floresans yöntem (IFA), antikor titresi hakkında ve boyanma 
patterni ile de spesifik antikor veya antikorlar hakkında bilgiler verir. Bu yöntemde 
önceleri rodent dokuları özellikle karaciğer, böbrek ve mide dokularından alınan 
kesitler substrat hücresi olarak kullanılmıştır. Son yirmi yılda insan monolayer tümör 
hücreleri olan HEp-2 hücreleri (HEp-2 cell: CCL-23, American tissue Type Collection) 
ANA testinde substrat hücresi olarak çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 



hücrelerin insan kaynaklı olması hayvan dokularına göre daha spesifik olmalarını 
sağlar. HEp-2 hücrelerin nükleuslarının daha büyük olması detaylarının daha iyi 
görülebilmesini, hücre bölünme hızlarının daha yüksek olması, sadece hücre 
bölünmesinde ortaya çıkan antijenlere karşı antikorların tayinini kolaylaştırmaktadır. 
Ayrıca nükleer antijen dağılımları uniformdur. 
ANA, EIA yöntemi kullanılarak da tayin edilebilir. ANA tarama testi olarak EIA 
yöntemi tercih edilirse, antikor titresi tayin edilebilir ancak spesifik antikorlar hakkında 
bilgi edinilemez. EIA yönteminde mikrotitrasyon kuyucuklarının serbest bağlanma 
bölgelerini bloke etmek amacıyla kullanılan bazı proteinlere karşı antikorlar veya 
düşük aviditeli bazı diğer antikorlar yanlış pozitifliklere neden olabilirler. 
Otoantikorların tayininde IFA ve EIA yöntemlerinin yanı sıra immündiffüzyon, FEIA, 
RIA, Blot, Westernblot, gibi yöntemler de kullanılmaktadır.  
 Tablo I: Hastalıklarda gözlenen ANA pozitiflikleri   

 ANA Pozitiflik Oranı (%) 

Sistemik lupus eritematozus (SLE) 95 

Sjögren sendromu 50-60 

Sistemik sklerozis 60-70 

Romatoid artrit 25-30 

Miks bağ dokusu hastalığı (MCTD) 95 

Otoimmün tiroid hastalığı, otoimmün karaciğer 
hastalığı, kronik enfeksiyonlar, malignite 

Değişken 

İlaçlar: procainamide, hidralazin, vb. Değişken 

Sağlıklı bireyler (titre ve görülme sıklığı yaşla artar) 2-15 

 

Tablo II: Anti nükleer antikorların klinik korelasyonları  

Antikor Alternatif ismi Klinik korelasyonu 

Anti Sm Anti Smith Sistemik lupus eritematozus (SLE) 

Anti RNP Anti U1-RNP 
Anti Ribonükleoprotein 

MCTD’de yüksek seviyelerde, ayrıca 
SLE, miyositis, sistemik sclerosis 

Anti SS-A Anti Ro  
Anti Sjögren’s Syndrom A 

Primer Sjögren’s sendromu (PSS), SLE, 
neonatal lupus 

Anti SS-B Anti La 
Anti Sjögren’s Syndrom B 

Primer Sjögren’s sendromu, SLE 

Anti Jo-1 Anti histidil–tRNA sentetaz Polimytositis / dermatomyositis 

Anti Scl 70 Anti DNA topoisomeraz-1 Sistemik sclerosis (scleroderma) 



 

         

 

 
 

  

 

 

 

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Evet Hayır

 Romatolojik Hastalık ?

ANA IFA 

ANA Pozitif ANA Negatif

Hastayı klinik olarak izle, gereği halinde testi tekrarlaANA boyanma patterni + Hastanın kliniği  

İleri otoantikor incelemeleri 

Nükleus homojen 

Nükleus membranı pozitif

Nükleoplazma benekli

Nükleoplazma noktalı

dsDNA 
ss DNA 
Histon 
Nükleozom 

 Laminler  

nRNP / Sm 
SS-A / SS-B 
Ku 
Cyclin I (PCNA) 
Cyclin II  

Nükleer dots (6-20 nokta) 
Few nükleer dots (2-6 nokta) 
Sentromer (46-92 nokta) 



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Nükleolus pozitif  

Stoplazma pozitif 

Nükleolus + Nukleoplazma homojen   Scl-70

Nükleolus homojen
 PM-Scl, diğer

Nükleolus ince benekli  Fibrillarin

Nükleolus kaba benekli RNA polimeraz I

Nükleolus benekli, mitoz tek nokta RNA polimeraz I ve NOR

Homojen (Hep-2) Ribozom  

İnce benekli Jo-1

Kaba benekli AMA

Fibriller

Benekli, noktalı Lizozom  

Perinükleer Golgi

Aktin, vimentin, tropomiyozin

Mitotik hücre pozitif  Chrom.assc.ag., spindle fibers,  midbody, centriol



HEp-2 hücresinde ANA 
homojen 1+,2+,3+,4+ 
boyanma örnekleri 

 
 
 

ANA pozitif ise nükleusta floresans gözlenir ve 
floresans boyanma şiddetine göre pozitiflik 1+ 
(minumum floresans), 2+, 3+, 4+ (maksimum floresans) 
olarak verilir. Floresans boyanma kuvvetli ise antikor 
düzeyi yüksektir. Antikor düzeyi ileri dilüsyonda yapılan 
çalışmalar ile yarı kantitatif olarak tayin edilebilirken 
aynı zamanda birden fazla antikor varsa bunlarda 
tanımlanabilir. ANA başlangıç tarama titresi serumun 
1/40 veya 1/100 dilüsyonu ile yapılır. Pozitif bulunan 
örnekler ileri dilüsyonlarda tekrar edilir. Başlangıçta 
1/40 dilüsyon yapılmış ise ileri tekrar dilüsyonları bunun 
katları, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640 şeklinde, başlangıç 
dilüsyonu 1/100 ise ileri tekrar dilüsyonları 1/1000, 
1/10000 olarak çalışılır. ANA pozitifliğinde gözlenen 
boyanma şekli (Pattern) göz önünde bulundurularak 
spesifik antikorlarların tanımlanması mümkün olabilir. 
Şimdiye kadar nükleer ve sitoplazmik 30’un üzerinde 
farklı IFA paterni tanımlanmıştır. ANA raporlarında 
pozitiflikler, çalışma titresi, boyanma patterniyle birlikte 
rapor edilmelidir. 

 

ANA Homojen 

 

ANA homojen patterninde HEp-2 hücrelerinde 
bölünen hücrelerin kromatini yoğun, istirahat halindeki 
hücrelerin nükleusu uniform tarzda boyanır. Bu 
boyanma patterninde antikorlar dsDNA ve histonlara 
(başlıca [H2A-H2B]-DNA komplekslerine) karşıdır. 
SLE, drug induced lupus (prokainamid, hidralazin), 
romatoid artrit, juvenile kronik artrit ve sistemik 
sklerozis gibi hastalıklarda tespit edilebilir. 

 

ANA Homojen + RIM 

 

ANA homojen ve periferal (rim) boyanmasında HEp-
2 bölünen hücre kromatini kuvvetli pozitif, istirahat 
halindeki hücrelerin nükleusu periferde artan 
yoğunlukta boyanma gözlenir. Antikor dsDNA ya 
karşıdır ve SLE’de gözlenir. dsDNA antikorlar için en 
spesifik test, substrat hücresi olarak Crithidia luciliae 
kullanılarak yapılan IFA testidir. dsDNA antikor 
pozitifliğinde kullanılan substrat hücresinin kinetokoru 
boyanır. 

 

+ + + 
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ANA Nükleer Membran 

 

ANA nükleer membran tipi boyanmada bölünen 
hücrelerin kromatini boyanmamıştır, istirahat halindeki 
hücrelerin nükleusu homojene benzer şekilde boyanır, 
nükleus periferi belirgin boyanmıştır. Bu boyanma 
modeli primat karaciğer böbrek gibi dokularda hücre 
Nükleus periferinde daha kolay fark edilebilen bir 
boyanma gösterir. Bu tip boyanmada antikorlar 
laminlere (A,B1,B2,C) ve lamin associated proteinlere 
(LAP 1A, LAP 2) karşıdır. Kronik hepatit, vaskülitler, 
trombositopeni ve SLE gibi miks tip kronik otoimmün 
hastalıklarda tespit edilirler. 

 

ANA Sentromer 

 

ANA sentromer patterninde HEp-2 bölünen hücrelerin 
kromatini belirgin benekli tarzda, istirahat halindeki 
hücrelerin nükleuslarında 40-60 arasında benek 
tarzında boyanmıştır. Bu antikorlar CENP-B, CENP-A, 
CENP-C ve daha nadir olarak CENP-D’ye karşıdır. 
CENP-F antikorları bu boyanma şeklini göstermezler. 
Sentromer boyama patterni CREST sendromunda ve 
progresif sistemik sklerozda saptanabilir. 

 

ANA Benekli 

 
 

 

ANA benekli boyanmasında HEp-2 bölünen hücre 
kromatini boyanmamıştır, ancak istirahat halindeki 
hücrelerin nükleusunda boyanma vardır.  
ANA nükleer matriks: değişken büyük benekler 
şeklindeki boyamalarda antikorlar nükleer matriks 
proteinlerine, heterojen ribonükleer proteinlere 
(hnRNP) karşı olabilir, SLE, RA ve MCTD gibi 
hastalıklarda (hnRNP-A1,A2,B2), ve sklerodermada 
(hnRNP-C1,C2 ve I) gözlenir.  
ANA kaba benekli boyanmada antikorlar U1-snRNP 
ve Sm’e karşı oluşur ve MCTD ve SLE’de tespit 
edilirler. 
ANA ince benekli tarzındaki boyanmalarda antikorlar 
SSA (Ro), SSB (La), RNA polimeraz II ve III, Ku, Ki ve 
Mi-2 ye karşı olabilir ve SLE, Sjögren sendromu, 
skleroderma, myozitis ve MCTD gibi hastalıklarda 
gözlenir.   

 



ANA Nükleolar homojen 

 
 
ANA 
Nükleolar küme (clumpy) 

 
 
ANA Nükleolar benekli 

 

ANA nükleolar patterninde HEp-2 bölünen hücrelerin 
kromatini boyanmamış, boyanmış veya az sayıda 
benekli tarzda boyanmış iken nükleoluslar boyanmıştır. 
Nükleolar homojen: Nükleolusun homojen, 
nükleoplazmanın zayıf homojen veya benekli boyandığı 
durumlarda antikor PM-Scl kompleksine karşı olabilir 
ve başlıca miyozitis-skleroderma overlap sendromunda 
ve daha az sistemik sklerozis ve myozitisde tespit 
edilirler. Bu boyanma şekli anti-Th/To antikorları olarak 
bilinir ve 40 kDa’luk iki küçük ribonükleoproteine karşı 
oluştuğunda gözlenebilirler. Th/To antikorları sistemik 
sklerozisde, SLE, polimiyozitis ve romatoid artritte 
saptanabilir. 
Nükleolar küme (clumpy): Nükleulus istirahat 
halindeki hücrelerin nükleolusunda sıklıkla büyüklüğü 
ve şekli değişken küme (clumpy) tarzında boyanma, 
bölünen hücre kromatininde boyanabildiği durumlarda 
genellikle fibrillarine (U3snoRNP’yi de ihtiva eden  
küçük nükleolar ribonükleoproteinin 34 kDa’luk protein 
alt ünitesi (snoRNP)) karşı antikorların bulunduğunu 
gösterir ve sistemik sklerozis için yüksek spesifiklikte 
(bu hastaların %5’inde) ve pulmoner hipertansiyonda 
görülür.  
Nükleolar benekli: İstirahat halindeki hücrelerin 
nükleoluslarında benekli tarzda nükleolar boyanma, 
nükleoplazmada ince benekli boyanma, sistemik 
sklerozis için yüksek spesifiklikte olmakla birlikte SLE, 
RA ve MCTD’de de gözlenen RNA polimeraz I (RNAP 
I) kompleksine karşı antikorları gösterebilir.  
 

 

ANA PCNA 

 

PCNA (Proliferating cell nuclear antigens): 
İnterfazdaki hücrelerin %30-60’ında (S-faz hücreleri) 
inceden kaba benekliye değişen şekillerde boyanma 
gözlenir. Antikorlar DNA replikasyon ve tamirinde görev 
alan siklin olarak da bilinen DNA polimeraz δ  auxiliary 
proteine karşıdır. SLE’de %3-6 oranında ve kronik B ve 
C hepatitli hastalarda tespit edilmiştir. 

 



ANA Few nuclear dots 

 

Few nuclear dots: İnterfazdaki hücrelerin sıklıkla 
nükleolusa yakın bölgesinde 1-6 arasında (ortalama 2) 
belirgin nokta tarzında boyanma gözlenir. Bölünen 
hücre kromatini sıklıkla boyanmaz. Antikor 80 kDa’luk 
nükleer proteine karşıdır. Otoimmün ve PBC ve kronik 
aktif hepatit gibi viral karaciğer hastalıklarında, nadir 
olarak kollagen vasküler hastalıklar ve diğer otoimmün 
hastalıklarda gözlenebilir.    

 

ANA Nuclear dots  

 

Nuclear dots: Boyutları değişken olabilen ve istirahat 
halindeki hücrelerde hücre başına ortalama 10 nokta 
şeklinde boyanma gösterirler. Bölünen hücre 
kromatinleri boyanmaz. Antikorlar Sp-100 proteinine, 
promyelocytic leukemia proteinine (PML) ve NDP53’e 
karşı olup bu nükleer domenlerin fonksiyonları çok iyi 
anlaşılmamıştır. PBC’lu hastaların %30’dan fazlasında, 
sıklıkla Sjögren sendromlu hastalarda, SLE ve diğer 
kronik inflamatuvar bağ dokusu hastalıklarında tespit 
edilebilirler. 

 

ANA  
Sitoplazmik Boyanma 
Ribozomal 

 

Ribozomal boyanma patterninde antikorlar ribozomal 
P fosfoproteinlerden P0 (38 kDa), P1 (19 kDa) ve P2 
(17 kDa) ye karşı ve diğer antijen hedefleri 28S tRNA, 
S10, Ja, L12, ve L5/5S’ye karşı oluşurlar. HEp-2 hücre 
sitoplazmasında çoğunlukla homojenden ince 
benekliye diffüz boyanma ile her zaman görülmemekle 
birlikte sıklıkla nükleolar boyanma izlenir. Bölünen 
hücre kromatini negatiftir. Bazen dsDNA antikorlarının 
yokluğunda SLE’li hastaların %10-20’sinde tespit 
edilebilirler.   

 
ANA  
Sitoplazmik Boyanma 
Mitokondrial 

 

Mitokondrial pek çok antikor mevcut olmakla birlikte 
bunlardan çoğunlukla M2’ye karşı antikorlar saptanır. M2 
mitokondrial iç membran proteinlerinden olup piruvat 
dehidrogenaz kompleksini (PDC) içerir. PBC’de başlıca 
antikorlardan biri dihidrolipoamid asetil transferaz 
enzimine (PDC-E2) karşıdır. HEp-2 hücresinde mitokon-
drial antikorlar Nükleus çevresinde ve sitoplazmada 
benekli fibril tarzında boyanma gösterirler. Bu antikorlar 
PBC’de (%95’inde antikor M2’ye karşı) ve daha az 
sıklıkta scleroderma, CREST, SLE ve Sjögren sendromu 
gibi diğer bağ dokusu hastalıklarında görülebilmektedir.   



 

ANA  
Sitoplazmik Boyanma 
Lizosom  

 

Lizosomal boyanmalar lizosomal antijenlere ve 
lizosomal-Associated membran proteinlerine (LAMPs) 
karşı antikorların mevcudiyetinde gözlenir. 
Sitoplazmada lizosomların yanısıra, endosomlar ve 
peroksisomlar gibi birçok farklı tipte veziküller vardır. 
Lizosomal patternde sitoplazmada düzensiz dağılmış 
ve değişen büyüklükte benekli boyanmalar vardır. Bu 
nadir boyanma SLE’de gözlenebilir ancak klinik önemi 
bilinmemektedir. 
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ANA  
Sitoplazmik Boyanma 
Golgi  

 

Golgi patterninde, golgide, golgin-67, golgin-95 
(GM130), golgin 97, golgin-160, golgin-245 (p230) ve 
macrogolgin/giantine karşı antikorlar saptanmıştır. 
Golgi kompleksine karşı antikorlarda HEp-2 hücre 
nükleusunun sadece bir tarafında lokalize büyüklükleri 
farklı olabilen benekli tarzda boyanma görülür. Bölünen 
hücre kromatini negatiftir. Bu nadir pattern SLE, 
Sjögren sendromu ve diğer kronik romatolojik 
hastalıklarda saptanabilir. 


