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ANA
Ocena przeciwciał przeciwjądrowych w teorii i praktyce

Rekomendacje American College of Rheumatology (ACR)
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Co to jest ANA?

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)

(ang. antinuclear antibodies)

● autoprzeciwciała skierowane przeciwko stałym                   

i rozpuszczalnym antygenom jądra komórkowego               

i cytoplazmy

● ich ocena jest kluczowym elementem diagnostyki wielu 

chorób, np.: tocznia układowego, twardziny układowej, 

mieszanej choroby tkanki łącznej

● oznaczanie ANA umożliwia diagnostykę, 

prognozowanie oraz monitorowanie aktywności 

niektórych chorób autoimmunologicznych



Historia diagnostyki tocznia

Add Image Add Image
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Techniki diagnostyczne

Podwójna immunodyfuzja Hemaglutynacja Cytometria przepływowa Mikromacierze

IIFT 

immunofluorescencja pośrednia

ELISA Line Blot
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Strategia diagnostyki

Rekomendacje

1

IIFT – HEp-2/wątroba

Skryning

2
Potwierdzenie 

i różnicowanie

3

Sprawdzenie wyniku

● test skryningowy zawiera wszystkie 

antygeny

● lokalizacja antygenu jest związana 

z jego funkcją

● potwierdzenie niezależną metodą

Agmon-Levin, Nancy, et al. "International recommendations for the assessment of 

autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies." Annals of 

the rheumatic diseases 73.1 (2014): 17-23.
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Immunofluorescencja pośrednia (IIFT)

Zasada testu



Dlaczego HEp-2?

HEp-2 

(ang. Human epithelial cell line, type 2) 

komórki nabłonkowe ludzkiego raka 

krtani 

Złoty standard w diagnostyce ANA!



Dlaczego HEp-2?

HEp-2 

komórki nabłonkowe ludzkiego raka 

krtani 

● Idealny test skryningowy ANA. Zawierają najszersze 

spektrum antygenów do badania autoprzeciwciał, 

„naturalny microarray”.

● Szacuje się, że dzięki komórkom HEp-2 można wykryć od 

100 do nawet 150 potencjalnych autoprzeciwciał, jedynie 

cześć z nich została zidentyfikowana i opisana.

● Wyższa specyficzność i czułość niż substratów z tkanek 

zwierzęcych. Linia HEp-2 wywodzi się z ludzkich komórek, 

dlatego lepiej nadaje się do detekcji ludzkich 

autoprzeciwciał.



Dlaczego HEp-2?

HEp-2 

komórki nabłonkowe ludzkiego raka 

krtani 

● Powtarzalność wyników. Komórki HEp-2 pozwalają się 

w łatwy i kontrolowany sposób namnażać. Testy IIFT są 

wystandaryzowane, co zapewnia powtarzalność wyników.

● Łatwiejsza ocena wzrokowa. Komórki HEp-2 posiadają 

bardzo duże jądro komórkowe, co pozwala precyzyjnie 

określać wzory fluorescencji ANA. 

● Z uwagi na częste podziały komórkowe, na preparacie 

obecnych jest wiele komórek mitotycznych, co dodatkowo 

pomaga w różnicowaniu typów świeceń.



IIFT z komórkami HEp-2

Diagnostyka autoprzeciwciał reagujących ze składnikami jądra i cytoplazmy.



Technologia BIOCHIP

1 2 3 4

Tkanka Tkanka utrwalona 
na szkiełku

Szkiełko pocięte na 
biochipy

Pojedyncze 
biochipy



Technologia BIOCHIP



Kombinacja HEp-2/wątroba małpy

HEp-2/wątroba małpy:

● pełne spektrum antygenów

● złoty standard

● najwyższa czułość i specyficzność

Potwierdzenie typu świecenia

Różnicowanie typu świecenia

Dodatkowe wyniki



Co powinno znaleźć się na wyniku

● Typ fluorescencji

● Miano

Badanie przeciwciał 

przeciwjądrowych i 

przeciwcytoplazmatycznych

(ANA)

ANA IgG IIFT:

obecne

Typ fluorescencji:                miano:

homogenny 1:100

ziarnisty 1:1000

centromerowy 1:1000



Typy świeceń

homogenny ziarnisty jąderkowy cytoplazmatyczny



Typy świeceń



Ocena miana przeciwciał

1:100 1:1000 1: 10 000

Miano przeciwciał – najwyższe rozcieńczenie surowicy, przy którym widoczny jest charakterystyczny

wzór fluorescencji.



Ocena miana przeciwciał

1: 100 1:1000 miano wynik wynik

brak brak < 1:100 negatywny -

słaba neg. 1: 100 ślad (+)

silna neg. 1:320 nisko dodatni +

silna słaba 1:1000 dodatni ++

b. silna średnia 1:3200 wysoko dodatni +++

b. silna b. silna 1:10.000
bardzo wysoko

dodatni
++++



Ocena wzoru fluorescencji

Zalecenia dotyczące nomenklatury typów świeceń (EASI/IUSI (2014)



Ocena wzoru fluorescencji
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Testy potwierdzające i różnicujące

ELISA
Immunoblot

(Line Blot)

nośnik

detekcja

płyta mikrotitracyjna paski membrany

natężenie barwy

(fotometria)
barwienie pasm 

antygenowych (skaner+PC)



Test immunoenzymatyczny

Zasada działania



Testy potwierdzające i różnicujące – ELISA

Mniej liczne względem IIFT, ale jasno określone 

antygeny

Wysoka czułość i swoistość wobec użytych 

antygenów

Mieszanina do 11 oczyszczonych, 

biochemicznie scharakteryzowanych antygenów

ELISA

Screen

Wysokooczyszczone antygeny



Testy potwierdzające i różnicujące – ELISA

Różne kombinacje oczyszczonych antygenów

1-punktowa kalibracja 

wynik półilościowy

Możliwość automatyzacji

(DSX, Tecan, Euroimmun Analyser)

Prosty schemat inkubacji

ELISA

Profil



Testy potwierdzające i różnicujące – ELISA

Idealny do dużych serii surowic

3-punktowa kalibracja

wynik ilościowy/półilościowy

Możliwość automatyzacji

(DSX, Tecan, Euroimmun Analyser)

Prosty schemat inkubacji

Monoswoisty

test ELISA

dsDNA dsDNA dsDNA dsDNA dsDNA dsDNA dsDNA dsDNA



Testy potwierdzające i różnicujące – ELISA

Wynik ilościowy

● W jednostkach relatywnych (RU/ml) lub 

międzynarodowych  (U/ml) o ile jest 

dostępny wzorzec

● Zwykle zakres normy do 200 RU/ml

● Zakres normy anty-dsDNA 100 U/ml

Wynik półilościowy

● Ratio (ile razy absorbancja surowicy 

pacjenta jest wyższa od kalibratora cut-off, 

tj. standardowej surowicy wzorcowej)

● Zakres normy 1

● np. Ratio=5, tzn. stężenie przeciwciał jest 5 

razy wyższe niż stężenie surowicy 

wzorcowej (wynik wysoko pozytywny) 



Testy potwierdzające i różnicujące – Immunoblot

Plastikowe paski z membranami, które 

pokryto poszczególnymi antygenami

Wynik jakościowy i półilościowy

Inkubacja manualna lub zautomatyzowana

Ocena za pomocą EUROLineScan

EUROLINE

ANA

Profil

Potwierdzenie i różnicowanie 

do 23 przeciwciał



EUROLINE: dostępne profile badań

EUROLINE ANA Profil 3 plus DFS70



EUROLINE: dostępne profile badań

EUROLINE ANA Profil 23 - NOWOŚĆ



EUROLINE: dostępne profile badań

EUROLINE Cytoplasm Profile- NOWOŚĆ



EUROLINE: dostępne profile badań

EUROLINE Systematic Sclerosis Profil



Podsumowanie

Skryning ANA: IIFT

● Złoty standard w diagnostyce ANA: komórki HEp-2

● Pełne spektrum antygenów: jądro komórkowe, cytoplazma

● Zróżnicowane typy świecenia: homogenny, ziarnisty, jąderkowy, inne

● Najwyższa czułość i swoistość

● Dodatkowe wyniki np. EmA



Podsumowanie

Różnicowanie ANA: monoswoisty test ELISA 

● Idealne do dużych serii surowic

● Wynik ilościowy/półilościowy, 3-punktowa kalibracja

● Prosty schemat inkubacji

● Możliwość automatyzacji



Podsumowanie

Różnicowanie ANA: EUROLINE Profil

● Pewne różnicowanie do 23 przeciwciał

● Wynik jakościowy i półilościowy

● Inkubacja manualna lub zautomatyzowana

● Ocena za pomocą EUROLineScan



Podsumowanie

Czułość ANA w poszczególnych chorobach autoimmunologicznych

CzułośćChoroba autoimmunologiczna

Twardzina układowa

Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe

Pierwotny zespół Sjögrena

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Toczeń jatrogenny

Mieszana choroba tkanki łącznej

85%

61%

48%

57%

100%

100%
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Trudności w diagnostyce ANA

Naturalne i patologiczne autoprzeciwciała

● System odpornościowy większości z nas produkuje autoprzeciwciała, ale zwykle w 

niewielkiej ilości

● Naturalne przeciwciała- przeciwciała obecne w surowicy zdrowych ludzi, u których nie nastąpiła 

immunizacja jakimkolwiek antygenem

● Większość naturalnych autoprzeciwciał reaguje z jednym lub kilkoma antygenami własnymi

● Autoreaktywne przeciwciała i komórki B, a także autoreaktywne komórki T obecne są u 

zdrowych ludzi i prawdopodobnie u wszystkich gatunków kręgowców



Trudności w diagnostyce ANA

Naturalne i patologiczne autoprzeciwciała

● Patologiczne ludzkie autoprzeciwciała uznają prawidłowe, naturalnie występujące w naszym 

ciele białka lub inne składniki komórki za obce i niebezpieczne

● Powoduje to atakowanie przez układ odpornościowy własnych tkanek, czego skutkiem jest 

przewlekły stan zapalny

● Obecność autoprzeciwciał w wysokim stężeniu i o wysokiej awidności zwykle towarzyszy 

chorobom autoimmunologicznym   



Trudności w diagnostyce ANA

Naturalne i patologiczne autoprzeciwciała

Naturalne 

autoprzeciwciała
Patologiczne autoprzewciała

klasa

reaktywność

awidność

miano

IgG, IgM, IgA

polireaktywne

niska

niskie

głównie IgG

reagują z wybranymi epitopami

wysoka

wysokie

genetyka dziedziczone po rodzicach mutacje somatyczne



Trudności w diagnostyce ANA

Naturalne i patologiczne autoprzeciwciała

NATURALNE AUTOPRZECIWCIAŁA

PATOLOGICZNE AUTOPRZECIWCIAŁA

Poziom istotności klinicznej

Poziom wykrywalności analitycznej
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Trudności w diagnostyce ANA

Naturalne i patologiczne autoprzeciwciała

Poziom istotności klinicznej

Poziom wykrywalności analitycznej
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Naturalne autoprzeciwciała



Trudności w diagnostyce ANA

Miano ANA u 918 osób zdrowych i 153 pacjentów z chorobą autoimmunologiczną

12,80%
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Trudności w diagnostyce ANA

Pozytywne ANA       

nie zawsze      

oznacza chorobę

Prewalencja przeciwciał przeciwjądrowych  
u zdrowych ludzi wynosi około 3-15%

Produkcja autoprzeciwciał jest silnie związana           

z wiekiem. Powyżej 65-go roku życia prewalencja

autoprzeciwciał u zdrowych ludzi zwiększa się         

do około 10-37%

Niektóre leki powodują produkcję ANA 
(prokainamid, hydralazyna) 

W chorobach nowotworowych również 
mogą pojawić się ANA

Przeciwciała przeciwjądrowe mogą być 
produkowane również w odpowiedzi na 
zakażenia wirusowe 



Trudności w diagnostyce ANA

Rozbieżności wyników Naturalne 

autoprzeciwciała

DNA oczyszczony oczyszczony

antygen utrwalony na fazie stałej faza płynna

natywny

utrwalony in situ

Anty-dsDNA

Crithidia IIFT

Anty-dsDNA

Far RIA

Anty-dsDNA

ELISA



Trudności w diagnostyce ANA

Rozbieżności wyników
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Trudności w diagnostyce ANA

Rozbieżności wyników

1

2

3

IIFT – HEp-2/wątroba

Sprawdzenie wyniku

?
ELISA, immunoblot

Skryning : test multispecyficzny

Potwierdzenie i różnicowanie: 

test monospecyficzny



Wnioski

Immunofluorescencja pośrednia z wykorzystaniem komórek HEp-2 jako substratu 

jest metodą badania ANA rekomendowaną przez American College of Rheumatology

oraz ICAP

Na wyniku należy podać metodę badania ANA oraz miano przeciwciał i typ świecenia 

w przypadku badania metodą immunofluorescencji pośredniej

Testy monoswoiste należy stosować w diagnostyce różnicowej chorób układowych 

tkanki łącznej, w celu potwierdzenia obecności specyficznego autoprzeciwciała 

związanego z daną jednostką chorobową

1

2

3



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce

Luxmed Lublin

Trzy badania w ofercie:

P.ciała p. jądrowe test przesiewowy (IIFT)

– Na wyniku typ świecenia i miano przeciwciał

P.ciała p. jądrowe Immunoblot

– Na wyniku typ świecenia i miano przeciwciał + blot ANA3 (wykonywany bez względu na 

wynik IIFT)

P.ciała p. jądrowe ENA

– Na wyniku typ świecenia i miano przeciwciał + blot ENA (wykonywany bez względu na 

wynik IIFT)



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce

Przesiew
Luxmed ALAB Synevo Diagnostyka

Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik

P.ciała p. 

jądrowe test 

przesiewowy 

(IIFT)

IIFT

Typ świecenia i 
miano 

przeciwciał 
(miano 

wyjściowe 
1:100)

P/c przeciw 
jądrowe ANA 
(wykrywanie 
metoda IIFT + 

miano) (O21) - ANA

IIFT

Typ świecenia 
i miano 

przeciwciał 
(miano 

wyjściowe 
1:80)

P-ciała 
p/jądrowe i 

p/cytoplazmatyc
zne –test 

przesiewowy z 
podaniem 
miana i typ 

świecenia (IIF) -
ANA-ANC

IIFT

Typ świecenia i miano 
przeciwciał (miano 
wyjściowe 1:100)

ANA 9 IIFT

Typ świecenia i 
miano przeciwciał 
(miano wyjściowe 

1:160)

P- ciała 
p/jądrowe i 

p/cytoplazmatyc
zne ANA (IIF)

(test 
przesiewowy) 

ANA-IF

IIFT

Dodatni/ujemny (bez 
podania miana i typu 

świecenia) ze 
wskazaniem do testu 
identyfikującego pc.

ANA1 IIFT

Dodatni/ujemny
(bez podania 
miana i typu 
świecenia).

ANA Profil 1 -
ANA1

IIFT+IB

IIFT+IB: Typ świecenia i 
miano przeciwciał

+ BLOT (12 
antygenów):  RNP/Sm; 
Sm; SS-A (Ro); Ro-52; 
SS-B (La); Scl-70; Jo-1; 
centromerowe białko 

B; dsDNA; nukleosomy; 
histony; rybosomalne

białko P



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce

Potwierdzenie
Luxmed ALAB Synevo Diagnostyka

Nazwa
Metod

a
Wynik Nazwa Metoda Wynik Nazwa

Metod
a

Wynik Nazwa Metoda Wynik

P.ciała p. 

jądrowe 

Immunoblot

IIFT+I

B

Typ świecenia i 
miano przeciwciał + 

BLOT (16 
antygenów): 

(wykonywany bez 
względu na wynik 
IIFT) RNP/Sm; Sm; 
SS-A (Ro); Ro-52; 
SS-B (La); Scl-70; 

Pm-Scl; Jo-1; 
centromerowe
białko B; PCNA; 

dsDNA; 
nukleosomy; 

histony; 
rybosomalne białko 
P; AMA M2; DFS70

PROFIL  ANA/ENA  
BLOT (Profil 

podstawowy) 
PROFANA

IIFT+IB

Typ świecenia i miano 
przeciwciał + BLOT  (14 

antygenów): dsDNA, histony, 
jo-1, SSA SSB, PCNA, RibP, 
Rnp68, RnpA, RnpC, scl70, 
SmB, SmD, centromerowe

białko B
ANA Profil 

3 ANA3
IIFT+I

B

Typ świecenia i miano 
przeciwciał

+ BLOT (16 antygenów):  
RNP/Sm; Sm; SS-A (Ro); 
Ro-52; SS-B (La); Scl-70; 

Pm-Scl; Jo-1; 
centromerowe białko B; 

PCNA; dsDNA; 
nukleosomy; histony; 
rybosomalne białko P; 

AMA M2; DFS70

ANA 4
Gold 

standard
IIFT+IB

Typ świecenia i miano 
przeciwciał + BLOT (16 
antygenów):  RNP/Sm; 

Sm; SS-A (Ro); Ro-52; SS-B 
(La); Scl-70; Pm-Scl; Jo-1; 
centromerowe białko B; 

PCNA; dsDNA; 
nukleosomy; histony; 
rybosomalne białko P; 
AMA M2; DFS70 + W 

określonym
przypadku diagnostyka 

PPJ dla dsDNA (IIFT 
Crithidium luciliae) i AMA 

(IIFT przełyk świnki 
morskiej)

Test immunoblot 
(ANA/ENA BLOT) -

ANABLOT
IB 

BLOT  (14 antygenów): dsDNA, 
histony, jo-1, SSA SSB, PCNA, 

RibP, Rnp68, RnpA, RnpC, 
scl70, SmB, SmD, 

centromerowe białko B

ANA 3 IB

BLOT (16 antygenów): 
RNP/Sm; Sm; SS-A (Ro); 
Ro-52; SS-B (La); Scl-70; 

Pm-Scl; Jo-1; 
centromerowe białko B; 

PCNA; dsDNA; 
nukleosomy; histony; 
rybosomalne białko P; 

AMA M2; DFS70
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Potwierdzenie

Luxmed ALAB Synevo Diagnostyka

Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik

P.ciała p. 

jądrowe 

ENA

IIFT+IB

Typ świecenia i 
miano przeciwciał + 

BLOT (6 
antygenów): 

nRNP/Sm, Sm, SS-A, 
SS-B,Scl-70, Jo-1 

P/c ANA panel ENA 
(O21) - ANA-ENA

IB

BLOT  (14 
antygenów): 

dsDNA, histony, jo-
1, SSA SSB, PCNA, 

RibP, Rnp68, RnpA, 
RnpC, scl70, SmB, 

SmD, 
centromerowe 

białko B

ENA1 IB
BLOT (6 antygenów): 

nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-
B,Scl-70, Jo-1 

ANA 5 IIFT+IB

Typ świecenia i miano przeciwciał 
+ BLOT (6 antygenów): nRNP/Sm, 

Sm, SS-A, SS-B,Scl-70, Jo-1 + W 
określonym

przypadku diagnostyka PPJ dla 
dsDNA (IIFT Crithidium luciliae) i 

AMA (IIFT przełyk świnki morskiej)

ANA 6 IB
BLOT (6 antygenów): nRNP/Sm, 

Sm, SS-A, SS-B,Scl-70, Jo-1 



Oferta Laboratoriów Sieciowych w Polsce

Unikaty
Synevo Diagnostyka

Nazwa Metoda Wynik Nazwa Metoda Wynik

P- ciała p/jądrowe i 
p/cytoplazmatyczne ANA2

(IIF, ELISA/IB)
IIFT+IB+ELISA

Typ świecenia i miano przeciwciał; 
Wykrywanie rozpuszczalnych antygenów 

jądrowych (ENA) metodą ELISA RNP/Sm Sm
SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Jo-1 dsDNA

(p/c p. dwuniciowemu DNA – Crithidium
luciliae) DFS70

ANA2 IIFT+DID

Typ świecenia i miano przeciwciał + krótki DID 
stwierdzający obecność linii na odpowiednim ekstrakcie 

(Dodatni/Ujemny). W przypadku świecenia homogennego 
diagnostyka dsDNA

– Crithidium luciliae, a w przypadku świecenia 
cytoplazmatycznego diagnostyka w kierunku przeciwciał 

antymitochondrialnych (AMA) na tkance przełyku.

P- ciała p/jądrowe ANA – wybrane 
antygeny (ELISA)

ELISA

Półilościowo  w panelu (bez różnicowania): 
dsDNA, histony, rybosomalne białko P; nRNP; 

Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromerowe 
białko B

ANA 7 ELISA
Półilościowo  w panelu (bez różnicowania): nRNP/Sm, Sm, 
SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, PCNA, PM-Scl, Rybosomalne białka 

P



Immunodyfuzja DID
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Unikaty
Diagnostyka

Nazwa Metoda Wynik

ANA 8 DID La, Ro, Jo-1, Scl-70, nRNP, Sm.

ANA 10 IIFT+DID Typ świecenia i miano przeciwciał +  DID dla 6 antygenów ENA: La, Ro, Jo-1, scl-
70, nRNP, Sm. W określonym przypadku diagnostyk  dsDNA i AMA.
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Unikaty
Synevo

Nazwa Metoda Wynik

Panel diagnostyki tocznia
(IIF, IB, ELISA) - TOCZEŃ

IIFT+IB+ELISA

Typ świecenia i miano przeciwciał
+ BLOT (16 antygenów):  RNP/Sm; Sm; SS-A (Ro); Ro-52; SS-B (La); Scl-70; Pm-Scl; Jo-
1; centromerowe białko B; PCNA; dsDNA; nukleosomy; histony; rybosomalne białko 

P; AMA M2; DFS70 + LA-DRVV (antykoagulant toczniowy) + GP1-A GP1-G GP1-M
(p/c p.beta2-glikoproteinie1

w klasie IgA, gG i IgM)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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