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OLGU 1



Olgu 1 

• 35 yaşında kadın hasta

• El MKF ve PİF eklemlerinde ağrı ve şekil bozukluğu yakınmasıyla 
başvuruyor, sabahları 1 saat kadar süren tutukluk tanımlıyor. Halsizlik, 
yorgunluk, bazen ateş oluyormuş.

• İlk yakınmaları 2 yıl önce gebeliği sırasında ortaya çıkmış. El eklemlerinde, 
dizlerinde ve ayak bileklerinde 3-4 ay kadar süren ağrı ve şişlikler olmuş, 
sonradan şekil bozukluğu gelişmiş. Yakınmaları genelde NSAİİ ile hafiflermiş 
ama birkaç kez kortizon kullanmak zorunda kalmış; halen RA tanısıyla Mtx
15 mg/hf kullanıyor.

• Dış merkezde bakılan CRP: 12 mg/dL, ESH: 45 mm/saat, RF: 110 IU (0-20).



• Fizik bakı: 

– Her 2 elde MKF ve PİF 
eklemler basmakla ağrılı ve 
hafif şiş. 

– Her 2 elde 2., 3. ve 4. 
parmaklarda kuğu boynu 
deformitesi (düzeltilebilen).





Lokomotor sistem ağrısı 
hangi yapılardan köken alabilir?

• Kemikler

• Kaslar

• Tendonlar

• Yumuşak dokular

• Sinirler

• Vasküler yapılar (iskemi !)

• Eklem 



Tutulan Eklem Sayısı, ve Akut & Kronik Ayrımı Önemli…

• 6 haftadan kısa süreli ise akut

• 6 haftadan uzun süreli ise kronik

• Sinovyal hipertrofi olması ve/veya eklem çevresi kaslarda 

atrofi varlığı kronik artrit lehine………



Yaygın ağrıları veya artriti veya bel ağrısı olan bir hastada, ilk 

basamakta patolojinin inflamauar mı, yoksa  noninflamatuar

mı olduğuna karar verilmelidir.



• RA ve diğer bağ dokusu hastalıkları

• Bazı juvenil idiyopatik artritler

• Primer jeneralize (eroziv) osteoartrit

• Kronik Gut

• Spondiloartritler

• Hipertrofik osteoartropati

Kronik oligo ve poliartritler



Elimizdeki İpuçları

• Genç kadın hasta

• Küçük el eklemlerinde artrit

• Eklemde şekil bozukluğu

• Sistemik yapısal semptomlar 

• Gebelikte ortaya çıkması

• Akut faz yanıtları yüksek

• RF pozitif



Bağ Dokusu Hastalığı 
Eklem Tutuluş Örneği

• Kadın cinsiyet

• Üst taraf, küçük eklem, simetrik tutuluş

• En sık MKF, PİF ve el bileği eklemleri

(Sağ el 2. MKF & sol el 3-4. MKF artriti simetriktir !!!)



• Sonuç olarak bir bağ dokusu hastalığı gibi duruyor.

• Ama hangisi ?

• Seropozitif RA mi?

• Yoksa başka bir patoloji mi?





İlk etapta yapılmasını önereceğim tetkikler
• Kan proteinleri dahil rutin biyokimya
• Hemogram
• Rutin idrar
• Anti-CCP
• ANA
• dsDNA (Crithidia luciliae) 
• ENA profili
• C3 ve C4
• Hepatit göstergeleri
• Göz konsültasyonu (göz bakısı ve gözyaşı testleri)
• El grafileri

Anemi varsa retikülosit ve Coombs testleri
Uygun öykü varsa aFL antikorlar da eklenebilir. 



İnceleme sonuçları

• Hb: 10.5 g/dL, Lökosit: 3700/L (PNL:%60), Trombosit: 100 000/ L

• Glukoz: 86 mg/dL

• Kreatinin 1.7 mg/dL

• Tam idrar incelemesi: d:1010, 1 g protein, mik: 4-5 lökosit, 10-15 
eritrosit



İnceleme sonuçları

• RF: 80 IU/mL (normal: 0-14) 

• Anti-CCP: negatif

• ANA: 1/3200 homojen, 1/1000 benekli (pozitif)

• Anti-dsDNA IIF: 1/32 Pozitif (Crithidia luciliae)

• Anti-dsDNA ELISA: 130.2 IU/mL (normal: 0-20)

• Anti SS-A: 3+++ ; Anti SS-B: 2++(pozitif)

• C3: 65 mg/dL (normal: 81.10-157); C4: 9.3 mg/dL (normal: 12.9-39.2)

• Coombs testi: negatif

• AKA IgG ve IgM, anti-2glikoprotein I IgG ve IgM: negatif, LA: negatif.



• Her 2 el- el bileği grafisi: 

– Erozyon yok





• Anemi

• Hafif lökopeni ve trombositopeni

• Kreatinin yüksekliği

• Nonnefrotik proteinüri, hematüri ve piyüri

• ANA pozitifliği

• dsDNA ve Ro antikor pozitifliği

• C3 ve C4 düşüklüğü 

• Direk grafide erozyon olmaması

Yorum yapılmasını hak eden laboratuvar sonuçları



Sonuç olarak bu hastada 
SLE ağırlıklı bir BDH düşünüyorum.





Antinükleer Antikor (ANA)

• ANA; Hücre çekirdeğinde bulunan farklı antijenleri hedefleyen
otoantikorların ortak adıdır.

• İndirek İmmünofloresan (IIF)
yöntemi-HEp2 Hücresi (Altın
standart)

• HEp-2 hücresi; İnsan larinks
karsinom hücreleri, epitelyal
kültür hücreleri (CCL-23)

• ANA; nükleer antijenlere karşı
oluşan antikorları ifade etmekle
birlikte HEp hücre dizisinde
sitoplazmik ve mitotik antikorlar da
saptanabilmektedir.



Üstünlükleri Kısıtlılıkları

Çok sayıda ve farklı antijen 
(>100)

Subjektif değerlendirme

Bazı otoantikorları tanımada 
ileri test gerektirmez (Anti-
Sentromer) 

Eğitim ve tecrübe gerektirir

Yeni otoantikorların
tanımlanabilmesi için uygun

Ticari ürünleri 
standardizasyonunda sorun

Otoimmün birçok hastalığın 
tanısında kullanılabilir. 
(Otoimmün hepatitler)

Bazı otoantikorların
saptanmasında duyarlılığı düşük 
(SSA, Jo-1, Rib P)

ANA IIF 

PATERN HEp2 INTERFAZ    HEp2 METAFAZ   KARACİĞER

Dense Fine

Speckled

(DFS)



ANA IIF test sonuçlarının raporlanması

• ANA tarama için HEp-2 hücreleri ve indirekt immunfloresan (IIF) yöntemi kullanılmalıdır. (Altın
standart test)

• ANA IIF test raporunda;
– Çalışma yöntemi (IIF),

– Kullanılan hücre hattı (HEp2),

– Başlangıç tarama dilüsyonu (1:80 veya 1:100 Ülkemizde en sık kullanılan ve önerilen) MUTLAKA yer almalıdır.

• ANA IIF POZİTİF test sonuçları için; PATERN ve TİTRE mutlaka belirtilmelidir.

• Paternlerin raporlanmasında standart bir terminoloji kullanılmalıdır.

• Sitoplazmik paternler RAPORLANMALIDIR. (ANA Negatif, Sitoplazmik retiküler mitokondiriyon
(AMA) benzeri patern pozitif

• Mitotik paternlerin klinik ile ilişkisi tam olarak ortaya konmamıştır.



ANA IIF test sonuçlarının raporlanması

• ANA ilişkili hastalıklar; SLE, skleroderma, Sjögren’s sendromu,
polimyozit/dermatomyozit, miks konnektif doku hastalığı, ilacın indüklediği
lupus

• ANA sadece otoimmün romatizmal hastalık bulgusu olan kişilerde test
edilmelidir.

• ANA titresi veya konsantrasyonu hastalık izleminde kullanılmamalıdır.
(Tekrarlayan ANA istemleri anlamlı değil)

• Sağlıklı bireylerde; 
– 1:40→%20-30, 

– 1:80→%10, 

– 1:160→%5, 

– 1:320→%2 pozitiflik görülebilir. 

• Sağlıklı popülasyon ve hasta grubundaki ANA pozitifliğini ayırt etmede ANA 
HEp-2 titre ve patern (sıklıkla benekli) önemlidir.

• Klinik bulgu olmadığı sürece düşük düzey ANA(+) sonuçlar için ileri testlere 
gerek yoktur.



ANA IIF testinin BDH’de tanı koydurucu etkinliği

Mahler M. Journal of Immunology Research 2014.



ANA IIF testi ve SLE tanısı

SLE prevalansı toplumda düşüktür. SLE için;

• ANA IIF testi PPV ↓ NPV ↑

• SLE tanısını DIŞLAMAK için İDEAL TEST

Prof. Dr. Burçin Şener’in sunumundan alınmıştır. 





POZİTİF ANA

ANA boyanma tipi istenir ve her boyanma tipine neden olan otoantikorlar gözden geçirilir. ANA 
kabaca DNA ve histonlara, veya ekstrekte edilebilir çekirdek antijenlerine (ENA’lara) karşı 

otoantikorları içerir.

BDH Kliniği var 

Periferik Homojen Granüler Sentromerik Nükleoler Sitoplazmik

ds-DNA ds-DNA
Histon

Ro
La
U1-RNP
Sm
Scl-70

Sentromer RNAP
PM-Scl
Scl-70

Jo-1
Ribozomal P
AMA

Özellikle granüler tip ANA pozitifliğinde, ENA paneli istenmesi akılcı olabilir.

Pisetsky DS: Scand J Immunol 2012; 76(3):223-8



Antisentromer Nukleoler

Homojen Periferik



PozitifNegatif

Crithidia luciliae



Sonuç olarak, ben bu aşamada SLE tanısıyla bu hastamıza 

böbrek biyopsisi yapılmasını öneririm. 



Olgu 1 devam

• Hastada böbrek biyopsisi yapılıyor, sonucu diffüz lupus nefriti olarak geliyor. CYC+ 
yüksek doz glukokortikoid tedavisinin arkasından azatiyoprin 150 mg/gün 
kullanmakta. 

• Aradan 1.5 yıl geçmiş, hasta İzmir’den İstanbul’a taşınmış.

• Son 6 aydır herhangi bir yakınması yok; tedavi izlemi açısından dış merkezde yapılan 
hemogram ve biyokimya sonuçları normal bulunmuş. Ancak; ANA: 1/1000 homogen
ve anti-dsDNA (ELISA): 85.5 IU/mL (normal: 0-20) bulunmuş. 3 ay önceki anti-dsDNA
negatifmiş.

• Lupusunun aktifleştiğini düşünen hasta panik halinde İstanbul’daki yeni doktoruna 
başvuruyor...





2012 SLICC SLE SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ

Petri M, et al. Arthritis & Rheumatism, Aug 2012



LUPUS NEFRİTİ

• LN sıklık % 30-60, tutulum genelde hastalığın erken döneminde1,2

• Irksal farklılıklar

• Önemli bir morbidite ve mortalite nedeni
– LN olmayan SLE’lilere göre x2, 
– Diğer nedenlere bağlı kr böbrek hastalığı olanlara göre x3 mortalite 2,3

• Yaklaşık % 10 diyaliz gerektiren SDBY4

• MI riskinde 2.8 (2-4) kat artış5

• Trans. sonrası rejeksiyon/sağkalım diğer son dönem BY ile benzer6

1Medicine (Baltimore) 1993; 72: 113-24
2Lupus 2002; 11:152-60

3Medicine 1999; 78: 148-66
4Hahn BH, Arthritis Care &Research 2012

5Wells-Ward, Clin Exp Rheumatol 2010
6Ward MM, Kidney Int 2000



LN-Histopatoloji
ISN-RPS 2003 Sınıflaması

Weening JJ, J Am Soc Nephrol 2003

– Sınıf I minimal mesangial LN 
(sadece IF)

– Sınıf II mesangial proliferatif LN

– Sınıf III fokal LN (glom.< %50)
• A (aktif: fokal proliferatif LN)
• A/C (aktif + kronik: fokal proliferatif + sklerozan LN)
• C (kronik: fokal sklerozan LN)

– Sınıf IV diffüz LN (glom.>%50)
EN SIK-KÖTÜ PROG.
• S (A) aktif segmental: diffüz segmental prol. LN)
• G (A) aktif global: diffüz global prol. LN
• S (A/C) diffüz segm. prol. sklerozan LN
• G (A/C) diffüz global prol. sklerozan LN
• S (C) diffüz segm. sklerozan LN
• G (C) diffüz global sklerozan LN

– Sınıf V membranöz LN (± proliferatif) %10-20

– Sınıf VI İleri sklerozan LN (> glom. %90)



LN-Prezentasyon

• Klinik ve laboratuvar bulgular renal histolojiyi yansıtır

• Proteinüri, mikroskopik hematüri, silendirüri, hipertansiyon proliferatif nefritte

• Nefrotik sendrom membranöz veya proliferatif nefritte

• LN Akut Böbrek Yetmezliği ile prezente olabilir

• Ciddi glomerüler inflamasyon, hücresel kresentler ve fibrinoid nekroz sonucu hızlı

progresif seyir gelişebilir



ISN/RPS sınıflaması %

Sınıf I 1,2

Sınıf II 10,5

Sınıf III 11

Sınıf IV 54,7

Sınıf V 15,1

Sınıf VI 6,4

Kombine 1,1

Renal patoloji

İTF LUPUS KOHORTU

En sık prezentasyon: Non-nefrotik proteinüri + aktif idrar sedimenti



ACR CLASS III / IV İNDÜKSİYON TEDAVİ ÖNERİLERİ

Arthritis Care Res 2012 64(6): 797-808



LN- tedavi yanıtı

• Farklı çalışmalarda farklı renal yanıt kriterleri

• Aynı değişkenler, farklı eşikler, relatif sonlanım noktaları

(başlangıç değerlerin % si)

• Hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarında engel

• Kreatinin, idrar sedimenti ve proteinüri en sık kullanılan

parametreler



ACR 

PROLİFERATİF VE MEMBRANÖZ NEFRİT 

YANIT KRİTERLERİ

Complete renal remission 
(GFR) of >90 ml/minute/1.73m2

and 
a urinary protein:urinary creatinine ratio of <0.2

and 
inactive urinary sediment. 

ESRD 
renal replacement therapy by either renal transplant or 

dialysis lasting for at least 3 months 
Nephrotic range proteinuria 

urinary protein level of >3.5 gm/day 
or 

a urinary protein:urinary creatinine >3.0



• ISN/RPS 2003 kriteri

• Renal fonksiyon (otoantikorlar yardımcı)

• İlk nefrit atağı mı alevlenme mi belirtilmeli

• İndüksiyon 3-6 ay

• Remisyon yerine YANIT terimi

• Tam yanıt
– Sediment inaktif, proteinüri ≤0.2g/gün, normal GFR veya stabil GFR (+%10)

• Kısmi yanıt
– Sediment inaktif, proteinüri ≤0.5g/gün, normal GFR veya stabil GFR (< +%10 bozulma)

• Alevlenme 
– Proteinürik, nefritik, nefritik +ekstrarenal



LN-Prognoz

Renal histolojik sınıf, aktif ve kronik lezyon derecesi prognozla yakın ilişkili

• Mesangiyal LN’de genelde hafif anormallikler ve KBY riski düşük

• Membranöz LN yaklaşık %10 SDBY (15 yılda )1,2

• Kötü seyir:
– Diffüz proliferatif LN  
– Kresent +
– Geniş kronik hasar + 

• Proliferatif LN 15 yılda % 25-40 SDBY 3,4

1 Semin Arthritis Rheum 2012; 41:642-51
2 Nephrol Dial Transplt 2002; 17:1771-8
3 Am J Kid Dis 1999; 34:315-23
4 Semin Arthritis Rheum 1995; 25:47-55



• Renal prognoz prediksiyonu için tek bir test yok

ELNT

MAINTAIN (7 sene takip) 

çalışmalarında proteinüri en iyi prediktör

• Her iki çalışmada da farklı zamanlarda kreatinin, Esbach ve
hematüri değerlendirmesi

LN-Prognoz



12. ay sonunda proteinüri en iyi prediktör

• MAINTAIN ptu < 0.7
Duyarlılık % 71
Özgüllük % 75

PPV % 94
NPV % 29

• ELNT ptu < 0.8
Duyarlılık % 81
Özgüllük % 78

PPV % 88
NPV % 67

Renal tedavi yanıtı



 Hematolojik sistem, lokomotor sistem ve renal tutulumlu, serolojik aktivitesi olan bir hasta

– İndüksiyon tedavisine yanıtı ne oldu?

– İdame tedavisi altında steroid arttırılması gereken alevlenmesi oldu mu?

 1.5 sene sonra klinik sorun yok, son 3 ay içerisinde pozitifleşen anti-dsDNA mevcut 

– Hemogram, biyokimya tahlilleri, tam idrar tetkiki ve komplemanları

– Anti-dsDNA testlerinde (üç ay önceki ve son pozitiflik saptanan testte) kullanılan yöntemi 

öğrenmek isterim.



İnceleme sonuçları

• Hemogram, rutin biyokimya, tam idrar incelemesi normal

• Anti-dsDNA (ELISA): 70.2 IU/mL (normal: 0-20)

• C3: 79 mg/dL (normal: 81.10-157)

• C4: 10 mg/dL (normal: 12.9-39.2)

• Şimdi hastaya ne önerirsiniz?



SEROLOJİK AKTİF KLİNİK SAKİN HASTA

• SLE hastalarının önemli bir kısmında anti-dsDNA antikorları ve

kompleman düzeyleri hastalık aktivitesi ile paralellik gösterir

• Ancak küçük bir hasta grubunda sakin kliniğe rağmen yüksek

anti-dsDNA antikor seviyeleri ve hipokomplemantemi ile

karakterize serolojik aktivite söz konusudur (serolojik aktif klinik

sakin hasta)

BU HASTALARI TEDAVİ ETMELİ MİYİZ?



SLE’de hasarın temel neden ve sonuçları

Hastalık Aktivitesi

İlaç ilişkili yan etkiler

İleri Hasar

Ölüm

Yaşam kalitesinde düşme

Mood bozuklukları

İşgücü kaybı

HASAR

Autoimmunity Rev 13 (2014): 770-77’den modifiye edilerek

Vasküler olaylar



SEROLOJİK AKTİF KLİNİK SAKİN HASTA

• Antimalaryaller dışında tedavi verilmeyen serolojik aktif klinik

sakin hastaların retrospektif değerlendirmesi (1970-2008)

• 56 hastanın % 59’u ortalama üç sene içinde alevlenmiş

• Anti-dsDNA seviyeleri ve kompleman düzeyleri alevlenme

prediksiyonunda başarılı değil

J Rheum 2010 Sep 27(9): 1822-7)

Serolojik aktif klinik sakin hastalarda anti-dsDNA ve

kompleman düzeyleri alevlenmeyi önceden belirleme

konusunda başarısız

Klinik takip daha önemli



SLE hastalık aktivitesi-tedavi-hasar

TEDAVİ (glukokortikoidler!)

HASTALIK AKTİVİTESİ

HASAR

Autoimmunity Rev 13 (2014): 770-77



Arthritis Care & Research

Vol. 64, No. 4, April 2012, pp 511–518

Serolojik aktif klinik sakin hastalarda tedavi verilmese de 

hasar gelişimi az

Bu hastalar kortikosteroid veya immünsupresif ilaç

verilmeden yakın takip edilebilirler



Hastanın tedavisinin değiştirilmeden takibi

uygun olacaktır.





SLE için;

• dsDNA varlığı immünolojik tanı kriterleri arasında ve lupus nefritinde önemli

• dsDNA Crithidia luciliae (IIF);  Duyarlılık:% 41, Özgüllük:% 99 (Kalitatif)

• dsDNA (ELISA);  Duyarlılık:% 79, Özgüllük:% 73 (Kantitatif)

• dsDNA test raporunda;

– Çalışma yöntemi (IIF/ELISA)

– Referans aralık (dsDNA Crithidia luciliae (IIF) için 1:10)

– dsDNA ELISA için; Örneğin 0-20 IU/ml MUTLAKA yer almalıdır.

• Test antijen içeriği önemlidir. 

• Aktif hastalık için 6-12 haftada bir,

• Prognoz takibi ve düşük aktivitede hastalık için 6-12 ayda bir test edilmelidir. 



Olgu 1 

• Hastanın tedavisi değiştirilmeden daha yakın izlem süresi ile
takibe alındı.



OLGU 2



Olgu 2

• 25 yaşında kadın

• Bir yıldır devam eden yaygın eklem ağrıları (periferik eklemler) 
nedeniyle başvuruyor, eklemlerde hiç şişlik ve fonksiyon kaybı 
olmamış

• Yakınmaları nemli havalarda ve stresli dönemlerde artıyor

• Uyku düzensizliği ve İBS var

• Aile öyküsü ve sistem sorgulaması: Özellik yok

• Dış merkezde yapılan incelemelerde ANA: 1/320 granüler ve anti-
dsDNA (ELISA): pozitif bulunmuş ve SLE tanısı almış.



Fizik bakı: belirgin patoloji yok.
Artrit, döküntü izlenmedi.

Tetik noktalar palpe edildiğinde kompresyonla 
lokal hassasiyet (+)





Genç kadın hasta

Poliartralji, ANA ve anti-dsDNA pozitifliği var

 BDH prodrom evresi ? (otoimmünite otoimmün hastalık)

 Uyku düzensizliği ve irritabl barsak sendromu da dikkate alınırsa fibromiyalji ?

Rutin tetkikler (hemogram, biyokimya, tam idrar tahlili)
Tiroid fonksiyon testleri
Vit D düzeyi
ANA ve antİ-dsDNA testlerinin verifikasyonu ile anti-ENA 
Komplemanlar

Sicca sorgusu

Öğrenmek isterim



Olgu 2 devam

• Sistem sorgusunda ağız / göz kuruluğu yok, döküntü yok, fotosensitivite
yok, malar raş yok, ek bulgu izlenmedi.

• Yapılan incelemelerde;
– Hemogram normal
– Biyokimyasal incelemeler normal
– Tam idrar incelemesi normal
– Serum TSH ve 25-OH D vit düzeyleri normal
– RF negatif
– CCP negatif
– ANA 1/1000 granüler pozitif (DFS paterni ile uyumlu)
– Anti-ds DNA(ELISA): 27.3 IU/mL (normal: 0-20)





• Hastayı bir bağ dokusu hastalığı tanısı ile sınıflandırabilecek

yeterlikte klinik ve laboratuvar parametre yok.

• ANA paterni DFS ile uyumlu, anti-dsDNA ölçümü ELISA ile

yapılmış ve düşük titrede pozitif.



• Fibromyalji (FM) kronik yaygın ağrı ve yorgunluk ile karakterize

Prevalansı yüksek, spesifik bulguları yok.

• Anti-DFS70 antikorları sağlıklı bireylerin ≤ % 10’unda bulunabiliyor

Otoimmün hastalıklarla negatif ilişki ?

• Hastanın anti-ENA ve Crithidia Luciliae kullanılarak yapılmış anti-

dsDNA testlerini

Fibromiyalji açısından değerlendirmesini görmek isterim.

Arthritis Rheum 2004;50:892-900
Autoimmun Rev 2012;11:642-645 



DFS paterni?



Anti DFS 70
40X

DEÜ Arşivi

Metafaz
Benekli tutulum

Interfaz
Benekli tutulum

Homojen
40X

DEÜ Arşivi

Metafaz
Diffüz tutulum

Interfaz
Diffüz tutulum

Benekli
40X

Metafaz
Boş

Interfaz
Benekli tutulum

DEÜ Arşivi

Karışık paternlerin varlığında ve özellikle düşük titrelerde ayırt etmek güç



BDH’de ANA IIF-Anti-DFS 70  ile birlikte diğer ANA paternlerinin varlığı 

• ANA IIF değerlendirmesi ve raporlama 

mutlaka bu alanda deneyimli, uzman bir kişi 

tarafından yapılmalıdır. 

• DFS 70; homojen patern ve benekli paterni
maskeleyebilir. 

• Anti-DFS 70 pozitifliği monospesifik/refleks 

testler ile doğrulanmalıdır. 

• Anti DFS70 antikorları için doğrulama testleri 

yapılması, gereksiz refleks testleri, maliyeti 

ve hastaların endişelenmesini azaltmaya 

yardımcı olabilir.     

Lee H. Scand J Rheumatol 2016;45:122–128.

ANA IIF istenen 10.528 serum, 
181 DFS(+) (referans titre 1:100)                   n (%)   



Anti-DFS 70 literatür derlemeleri:

• Ochs RL, J Urol 1994 → İnterstisyel sistitli hastalarda (+)

• Ganapathy V. Arthritis Rheum 2004,  Miyara M. Clin Dev Immunol 2013, Dellavance
A. J Rheumatol 2005, Daniels T. Prostate 2005, Watanabe A. Arthritis Rheum 
2004.→ Sağlıklı bireylerin yanısıra, Vogt-Harada sendromu (%66.7)  otoimmün
troidit, atopik dermatit (%30), astım (%16), kronik enflamasyon gibi diğer çeşitli
durumlarla ilişkili

• Fatma N. Ophthalmol Vis Sci 2000; → trombozisli hastalarda sağaltım amacıyla
kullanılan heparin katyonik otoantijenler olan beta 2 glikoprotein 1, histon gibi
antijenlere bağlanma eğilimindedir. Bu durum DFS70-LEDGFp75 pozitifliğini
beraberinde getirmektedir.

• Marlet J. PLoS One 2015 → ANA IIF testinde DFS patern saptanan hastaların %13.1’i 
trombotik hastalık ve/veya obstetrik komplikasyon hikayesi var, heparinize hastalar, 
aPTT↓

• Mariz HA. Arthritis Rheum 2011, Muro Y. Lupus 2008, Watanabe A. Arthritis Rheum
2004 →SARD'li hastalarda anti-DFS70 prevalansı; % 0,% 4,4 ve% 1,5 bulunmuş.



Anti-DFS 70 literatür derlemeleri:

• Miyara M. Clin Dev Immunol 2013, Dellavance A. J Rheumatol 2005, Mahler M. J 
Rheumatol 2012, Fitch-Rogalsky C. PLoS One 2014 →Anti-DFS70 (+) hastaların% 2.8,% 
6.1,% 13.4 ve % 39'unun SARD (+) bildirilmiştir. (Miks paternler?)

• Ochs RI. Clin Exp Med 2015→ DFS70/LEDGFp75 prostat tümörü ve diğer kanser türlerinde 
eksprese edilmektedir. Viral integraz ile etkileşimi nedeniyle HIV için kofaktör (HIV aşısı 
çalışmaları?)

• Watanabe A. Arthritis Rheum 2004, Schmeling H. J Rheumatol 2015. →anti-DFS70 
prevalansı puberte öncesi dönemde daha yüksek. 

Monospesifik Anti DFS 70 antikor varlığı BDH kanıtı olmaksızın sağlıklı
bireyler ve ANA pozitif hastalar arasında yaygındır, sistemik romatolojik

hastalıkları dışlama biyobelirteci olarak yararlıdır.

Mahler M. J Rheumatol 2012, Mahler M. Autoimmun Rev 2015, Lee H. Scand J Rheumatol 2016, Infantino M. Immunol Res 2017 



Mahler M. Autoimmunity Reviews. 2012;11:642–45.

HEp-2;

Anti SS-A/Ro, Jo-1 ve Anti Rib P

antikorlarının saptanmasında

sorun olabilir.

Sjögren sendromu, vaskülit,

myozit ya da neonatal lupus

şüphesinde ANA IIF(-) olsa bile

Anti SS-A/Ro test edilmelidir.



Olgu 2

• Klinik olarak FMS düşünülen hastada son yapılan 
incelemelerde;

– ENA paneli: anti-DFS antikor +++ pozitif, diğerleri negatif

– Anti-dsDNA (Crithidia): negatif

• BDH düşünülmedi. FMS olarak izlemine devam edildi.



• Amerikan Romatoloji Derneği ve Uluslararası ANA Uzlaşı Raporları 
Konseyinin yeni raporlama terminolojisi önerileri nedir?



International Consensus on ANA Pattern

• ICAP →HEp-2 hücreleri ile yapılan IIF çalışmalarında gözlenen 
morfolojik paternlerin çeşitliliğine dair bir uzlaşıya varmak ve 
bunları ayrıntılı olarak tartışmak amacı ile yapılan bir çalıştay
sırasında başlatılmıştır. 

• ICAP girişimi, Uluslararası İmmünoloji Toplulukları Birliği (IUIS) 
Kalite Değerlendirme ve Standardizasyon Komitesi’nin bir alt 
komitesi ve Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi (CDC) ile afiliye 
olan Otoantikor Standardizasyon Komitesi üyeleri tarafından 
12. Uluslararası Otoantikorlar ve Otoimmünite Çalıştayı’nda
(IWAA) uygulamaya sokulmuştur. 

• Kararlar Amerikan Romatoloji Derneği ile uyumlu



ICAP Rehberleri Süreci

• 2000- Karar ağacı oluşturulması ve standart terminolojiye vurgu, sitoplazmik
paternler NEGATİF 

• 2002- Paternlerin klinik hastalıklar ile ilişkisi öne çıkarıldı, sitoplazmik paternler
ve karışık paternler üzerinde çalışılmalı, ANA ismi YANLIŞ ancak değiştirilemez. 

• 2008-Kalite kontrol önerileri, transfekte HEp hücrelerinin kullanımı (HEp2000), 
yeni paternler (DFS, Rod&Ring Shape)

• 2013; İLK ULUSLARARASI UZLAŞI RAPORU YAYINLANDI

– ideal karar ağacı oluşturuldu 

– web sayfası kullanıma geçti (https://www.anapatterns.org), 

– sitoplazmik paternler MUTLAKA raporlanmalı, 

– ANA=AC (Anti-cell) terminolojisi yazılı ve sözlü olarak kullanıma geçti. 

(AC 1-28)

https://www.anapatterns.org/


• https://www.anapatterns.org yeni dillerin eklenmesi (Türkçe)

• Standart terminoloji açısından AC kodlarının raporlamada kullanılması

• AC-0 (NEGATİF) ve AC-29 (Scl 70 benzeri (DNA Topoizomeraz I) karar ağacına eklenmesi

• Tanı algoritmalarında esneklik

2017 Dresden; 

https://www.anapatterns.org/




Teşekkür ederiz. 


