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От редактора
Името АНА вълнува човечеството от древността. Има библейски произход и в превод от иврит означава „благодат”. Днес са известни повече от 64 акронима на АНА, включващи: медицински термини като анестезия и анорексия, модна линия, авиокомпания, множество правителствени и
неправителствени организации, сред които Американската нумизматична асоциация, военното министерство на САЩ и по-специално департамента на армията, флота и военновъздушните сили, международни организации, свързани със защита на животните. За световното имунологично общество
АНА означава антинуклеарни антитела, които са съществена част от възникването на автоимунитет и
развитието на автоимунни заболявания.
Това първо издание със заглавие „Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела – „златният стандарт“ има за цел да бъде използвано от специалисти по имунология с интереси
в разпознаването и интерпретацията на специфични имунофлуресцентни образи на НЕр-2 клетки,
както и от клинични специалисти по ревматология, гастроентерология и онкология относно клиничната релевантност на образите.
Идеята за написването на Атласа се роди именно поради факта, че истинското знание се състои не
в събирането и съхранението на флуоресцентни образи, а в използването им и в опитите за тълкуване
на тези образи, което ще доведе до по-голяма възможност за прецизна диагностика при пациенти с
различни автоимунни заболявания.
Изказвам специални благодарности на целия екип на Лабораторията по клинична имунология
(ЛКИ) на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София, за подкрепата, ентусиазма и увереността, с която сглобихме всички части на първото издание на Атласа; на доц. д-р Д. Кюркчиев, дн, за предложената
креативна идея за обобщение на опита на ЛКИ в областта на имунофлуоресцентната диагностика
на АНА, както и на фирма Ай Ви Ди България и Георги Ралчев за това, че не само подкрепиха идеята, но я доразвиха, като предложиха популяризирането ѝ чрез свободен online достъп на страницата на фирмата.
Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела – „златният стандарт“ може
да изтеглите безплатно на адрес: ivd.bg/atlas/

Желая ви приятно и ползотворно четене!
д-р Екатерина Иванова-Тодорова, дм
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от ляво на дясно 1-ви ред: д-р Е. Красимирова, доц. д-р Д. Кюркчиев, дн, д-р Г. Василев
от ляво на дясно 2-ри ред: К. Тумангелова-Юзеир, дм, д-р Е. Иванова-Тодорова, дм
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имунология.
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изолирани от Глиобластома мултиформе. Научни интереси в областта на туморната имунология,
клетъчното култивиране, имунодиагностиката и внедряването на нови методи за доказване на маркери при имунообусловени заболявания.
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Индекс на използваните съкращения
АНА
ДМ
ЕИА
ЕНА
ИИФ
ЛКИ
ПБЦ
ПМ
ПНС
РФ
ССк
ССТБ
САРБ
СЛЕ
ХАХ
ХУК
ЮИА

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

антинуклеарни антитела
дерматомиозит
екстернализирани нуклеарни антигени
екстрахируеми нуклеарни антигени
индиректна имунофлуоресценция
лаборатория по клинична имунология
първична билиарна цироза
полимиозит
паранеопластичен синдром
ревматоиден фактор
системна склероза
смесена съединителнотъканна болест
системна автоимунна ревматична болест
системен лупус еритематозус
хроничен активен хепатит
хроничен улцерозен колит
ювенилен идиопатичен артрит

AMA
BCOADH
CENP
DFS 70

–
–
–
–

dsDNA
EJ
FITC
Gp210
GVHD
GWB

–
–
–
–
–
–

HEp-2
Hi
Jo-1
kDa
Ku
La

–
–
–
–
–
–

an -mitochondrial an bodies
E2 subunit of the branched-chain 2-oxoacid dehydrogenase
centromere protein
dense fine speckled 70 an gen, LEDGF/p75 an bodies (lens epithelial derived growth factor), the transcrip on
coac vator – TCp75 an bodies
double stranded DNA
glycyl-tRNA synthetase
fluorescein isothiocyanate
glycoprotein 210
gra -versus-host disease
GW bodies, mammalian processing (P) bodies, group of 3 GW proteins – GW182, GW2, GW3 and Ago2, Ge-1/
Hedls, RAP55
human epithelial cell line: type 2
histones
his dyl-tRNA synthetase
molecular weight in kilo-Daltons
DNA-binding, non-histone protein
index pa ent with an -SSB an body
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LAMPs
MDA5
Mi-2α/β
MSA
NOR-90
Nuc
NuM
NXP2
OGDH
OJ
PCNA
PDH
PL7
PL12
PML
PM-Scl
Rib-P
RNA
RNAP (RP)
RNP
Ro 60
Scl-70
SLE
Sm
Sp100
SRP
SSA
SSB
ssDNA
Th/To
TIF1g
tRNA
U1-snRNP
U3snoRNP

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lysosomal-associated membrane proteins
melanoma diﬀeren a on-associated gene 5
helicase protein part of NuRD complex
mito c spindle apparatus
nucleolar organizing region protein 90 kDA
nucleosomes
nuclear mito c spindle apparatus
MORC3, microrchidia family CW-type zinc-finger 3
E2 subunit of the 2-oxoglutarate dehydrogenase
isoleucyl-tRNA synthetase
prolifera ng cell nuclear an gen
E2 subunit of the pyruvate dehydrogenase
threonyl-tRNA synthetase
alanyl-tRNA synthetase
promyelocy c leukaemia protein
nucleolar protein complex
ribosomal P-proteins
ribonucleic acid
RNA polymerase
rubonuclear proteins
index pa ent with an -SSA an body
scleroderma an gen 70 kDa, topoisоmerase I
systemic lupus erythematosus
Smith an gen
soluble acidic protein 100 kDa
signal recogni on par cle
Sjögren’s syndrome – an gen A
Sjögren’s syndrome – an gen B
single stranded DNA
Th7-2 and To8-2 RNA associated proteins
transcrip onal intermediary factor 1-gamma
transfer RNA
U1 small nuclear ribonucleoprotein
U3 small nucleolar ribonucleoprotein
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Защо и как започнахме това
Доброслав Кюркчиев

Уважаеми читатели,
Атласът, който разглеждате, обобщава опита в имунофлуоресцентната техника за установяване
на антинуклеарни антитела (AНА) на Лабораторията по клинична имунология (ЛКИ) на УМБАЛ „Св.
Иван Рилски”. Преди да се спрем по-конкретно на темата, е редно да ви запознаем накратко с нашата
лаборатория.
След преструктурирането на Медицинска академия Лабораторията по клинична имунология е базирана в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София. В периода 1994-2012 г. тя се ръководи от проф. д-р Искра
Алтънкова, дн, а от 2012 г.  от доц. д-р Доброслав Кюркчиев, дн. Основната дейност на ЛКИ е в сферата на имунологичната диагностика на системни и орган-специфични автоимунни заболявания. За
целта ЛКИ притежава модерна техника и компетентен персонал. Екипът работи в тясна комуникация
с клиничните специалисти и обръща целенасочено внимание на колаборацията с тях и консултацията
на пациентите.
Понастоящем в ЛКИ има двама преподаватели към Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на Медицинския факултет, Медицински университет  София. Наред с преподаването
на студенти медици от V курс (българоезично и англоезично обучение), преподавателите са ангажирани в програми към отдел „Следдипломна квалификация”, осъществявани от МУ – София. Такива са:
основен курс за специализанти по клинична имунология, индивидуално обучение на специализанти
по ревматология, онкология и гастроентерология, обучение на докторанти. В ЛКИ се провеждат и специализирани курсове за лекари и биолози от цялата страна на теми „Актуални проблеми на автоимунните заболявания” и „Мезенхимни стволови клетки”. Научните интереси на членовете на екипа на ЛКИ
са в сферите на патогенезата и имунодиагностиката на системни автоимунни заболявания, автоимунни
заболявания на гастроинтестиналния тракт, стволови клетки, туморна имунология и репродуктивна
имунология. Към 2017 г. научните публикации на членовете на екипа включват 34 статии в реномирани
чуждестранни списания, 73 статии в български списания и 8 участия в учебници, монографии и книги
в България и в чужбина.
Екипът на ЛКИ работи с колеги от различни специалности: ревматолози, гастроентеролози, неврохирурзи, ортопеди, акушер-гинеколози и др. Основен партньор е Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, поради което ЛКИ има съществен и дългогодишен опит в диагностиката на системните автоимунни заболявания, като определянето на AНА е ключово изследване в техния спектър.
Работата с HЕр-2 клетки като субстрат за AНA започва през 2011 г. и оттогава досега от нас са изследвани повече от 12 000 пациенти. Това дава огромен опит на специалистите в ЛКИ, а с него се заражда и
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интересът към типа АНА светения. Конкретният повод за този интерес беше посещението и участието
на д-р Иванова-Тодорова и на нашия биолог Калина Тумангелова-Юзеир на 11-th Interna onal congress
on Autoimmunity в Лайпциг, Германия, през 2016 година, с финансовата подкрепа на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ) и фирма EЛТA-90. Тогава за първи път научихме за Interna onal
consensus of АNA pa erns (ICAP), като споменатите колеги участваха в дискусиите по темата. Идеята
на ICAP за това, че видът флуоресцентно светене може да ориентира към наличието на конкретни
автоантитела, не е нова, като в миналото също са се правили асоциации с тип светене и вид антитела.
Новото обаче са систематиката и организацията на светенията и кореспондиращите им автоантитела.
Ентусиазирани от срещата на ICAP, д-р Иванова-Тодорова и Калина Юзеир хвърлиха огромни усилия да
лансират идеята в ЛКИ. Като всяка нова идея и тази се сблъска с известна съпротива. Аргументите бяха
в сферата, че си има обективни методи за доказване на автоантитела след положително установени
АНА, че идеята да предполагаш точното антитяло само по визуален образ е опасна и самонадеяна и
че това може да заблуди специалистите ревматолози, които да повярват на субективна преценка и да
не използват обективни методи. С времето, в непрекъснатата комуникация помежду си и с колегите
ревматолози намерихме баланса между мястото на ICAP светенията, информацията от тях и другите
по-обективни методи. Намерихме също така много връзки и малко разминавания, като всичко това
доведе до внедряването на тази номенклатура в рутинната работа на ЛКИ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
Желаейки да споделим своя опит, през юни 2017 г., ЛКИ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” заедно с БАКИ
и Българския лекарски съюз, с финансовата подкрепа на Euroimmune, ЕЛТА-90 и Ай Ви Ди България,
организираха Първа работна среща за стандартизиране на AНA флуоресцентни образи, която събра
представители от почти всички имунологични структури в страната, както и гости от чужбина. На тази
среща, наред с много доклади по темата, бяха поставени и основни въпроси, които се дискутираха на
годишната среща на БАКИ през декември 2017 г. Тези въпроси са:
1. Титър 1:80 или 1:160 да бъде приет за аналитичен cut oﬀ (стойност, разграничаваща положителни от отрицателни АНА)?
2. Да се приеме ли ICAP класификацията в работата на центровете по клинична имунология?
3. До каква степен типът светения и евентуалните им съответстващи автоантитела да бъдат описвани и коментирани с колегите клинични специалисти?
4. Дали да се уточни и синхронизира използването на типа клетъчен субстрат и типа конюгат?
5. Да бъдат ли приемани цитоплазмените светения като АНА и да бъдат ли коментирани по този
начин с колегите от клиниките?
Отговорите на тези въпроси на практика са свързани с въпроса ще бъде ли създаден българският
еквивалент на ICAP, т.нар. BULCAP. Естествено, даваме си сметка, че нещата не започват от нас, а ние
просто надграждаме това, което тези преди нас са започнали и развили. В тази връзка екипът на ЛКИ
би искал да изкаже огромните си благодарности на бившия биолог – специалист в Лабораторията,
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г-жа Стоянка Бочева, която първа ни запозна с техниката на имунофлуоресценция, както и на проф. д-р
Искра Алтънкова, дн – предишен ръководител на ЛКИ, която ни научи на всичко, което знаем за автоимунитета, както и на това как да подхождаме към пациентите, проблемите и резултатите. Благодарим
също така на ръководството на Българската асоциация по клинична имунология затова, че оцени потенциала на идеята за анализиране на ICAP светенията, реализацията на която постави сред приоритетните си задачи. Благодарим на нашите колеги имунолози от различните имунологични центрове за
ентусиазма, с който се включиха в обсъждането на проблематиката.
Благодарим и на нашите партньори от Ай Ви Ди България затова, че повярваха не само в „BULCAP”,
но и в смисъла и ползата от настоящия атлас.
Благодарим и на вас, нашите читатели, за интереса и очакваме вашите предложения, идеи и коментари. Търсете ни на адрес:
УМБАЛ „Св. Иван Рилски”  София
1431 София, бул. “Акад. Иван Гешов” 15
тел: 02/8524957
E-mail: immun.rilski@abv.bg
WEB: www.rilski.com/bg/laboratoriya-po-klinichna-imunologiya/
Facebook:
www.facebook.com/Лаборатория-по-Клинична-Имунология-УМБАЛ-Св-Иван-Рилски
-744053332375327/
В заключение, тук е обобщен нашият опит, погледнат през призмата на едно модерно направление в световната диагностична имунология. Книгата няма претенциите да бъде нещо повече от Атлас,
детайлно разглеждащ и анализиращ имунофлуоресцентни образи, но ние, авторите му, вярваме в думите на Уинстън Чърчил, съотнесени и към имунофлуоресцентната диагностика на АНА:
Това не е краят. Това дори не е началото на края. Но може би, това е краят на началото.
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AНA – не само и не още автоимунитет
Доброслав Кюркчиев

Целта на настоящата глава е да се поставят и частично да се отговори на три основни въпроса: Kак
се образуват AНA? Единствено белег на автоимунно заболяване ли са те? Могат ли AНA да бъдат предиктивни за бъдещо развитие на автоимунен процес при клинично здрави лица?
I. AНA – не само автоимунитет
Преди да коментираме AНA, е логично да се спрем върху механизмите на тяхното образуване и
действията им в организма. Както става ясно от името им, антинуклеарните антитела са хетерогенна
група от автоантитела, нaсoчени срещу различни ядрени структури. Към AНA в широк смисъл принадлежат основно автоантитела, насочени срещу: dsDNA, ssDNA, Nuc, histones, DFS-70, CENP-A/B/C/F, Ro60,
Ro52, La, Mi-2, TIF-1γ, TIF-1β, Ku, huRNP, U1RNP, Sm, RNA-polymerase III, Sp100, PML, NXP2, p80-coilin, SMN,
PM-Scl75, PM-Scl100, Th/To, β23/nucleophosmin, nucleolin, No55, U3RNP, RNA-polymerase I, NOR-90, gp210, Scl-70, PCNA и др.
Тъй като нормално тези структури са интрацелуларно разположени и недостъпни за действието на
имунната ситема, логично е, че AНA се образуват, когато ядрените структури се появят на клетъчната
повърхност или се секретират от клетката, като впоследствие се отлагат в тъканите. Това е нормален
процес, който се осъществява при някои форми на клетъчна смърт, като апоптоза, но и некроза, нетоза
и корнификация (Kroemer et al., 2009). В по-общ план AНA са част от автoантителата, насочени срещу
получилите се вследствие на апоптоза екстернализирани интрацелуларни антигени (ЕИА). Важно е да
се отбележи, че ЕИА се екстернализират не само в нативен вид, но част от тях претърпяват процес,
известен като вторична некроза, както и множество модификации, като фосфорилация, дефосфорилация, ацетилиране и цитрулиниране. От тази гледна точка ЕИА представляват източник на криптирани
и неоантигени, които могат да имат различна съдба (Mahajan et al., 2016).
1. Ефективно очистване
В огромния брой от случаите апоптозните клетки и самите ЕИА излъчват сигнали, обобщени като
„find me“ (ATP, UTP, фракталкин, лизофосфатидилхолин), които привличат макрофагите. Същевременно с цел предотвратяване на възпаление неутрофилите се отблъскват чрез т. нар. „keep out“ сигнали
(напр. лактоферин). Последва „еat me“ сигнал, който в повечето случаи представлява екстернализация на фосфатидилсерин, разпознат директно от рецепторите на фагоцитиращите клетки (scavenger
receptor CD36, Тim-4, Tim-1, Bai-1, stabilin-2, Mertk) или индиректно чрез т. нар. мостови молекули
(опсоними), като CRP, протеин S, C1q, Gas-6, MGF-E8, естествени антитела от клас IgM, маноза-свърз14

ващ лектин (MBL), серумен амилоид Р компонент (SAP), пентраксин 3 и др. Следващият етап на ефективното очистване е поглъщането на ЕИА, съпроводено от „tolerate me“ сигнал, осъществяващ се чрез
секреция на IL-10 и TGFβ, които потискат образуването и действието на проинфламаторни молекули.
За описаните процеси изключително важни са някои ядрени рецептори в макрофагите, като liver X
receptor, re noid X receptor и групата на proliferator-ac vated receptors (PRARs), които задействат гени,
водещи до транскрипция и транслация на eat me рецептори и опсоними, засилен метаболизъм и холестеролово изхвърляне, водейки до изключителна способност за фагоцитоза на макрофагите, която
ги определя като „ненаситно лакоми“. Така осъществената фагоцитоза и „изчистване” на ЕИА протича
в процес, дефиниран като имунологична тишина (immunological silence), с други думи, липса на секреция на провъзпалителни стимули и съответно липса на възпаление (Gonzalez et al., 2014).
При процеса на нетоза важна роля играят и екстрацелуларните Dnase I и C1q, които деградират
екстернализирания хроматин на апоптозната клетка.
2. Развитие на автоимунитет
При прекомерна интензивност на процеса на клетъчна смърт и/или дефекти в него, както и при
дефицит на опсонизиращи и други молекули, ангажирани в процеса на фагоцитоза, ЕИА могат да имат
и алтернативна съдба. Тя се определя предимно от факта, че ЕИА се разпознават и ендоцитират от
незрелите моноцитни дендритни клетки (iDCs). Наред с това липсата на бърза и ефективна фагоцитоза води до персистирането на ЕИА и определя ролята им като damage associated molecular pa erns
(DAMPs), известни още като сигнали за опасност (danger signals). Този вид сигнали активират Тolllike рецепторите на iDCs, вследствие на което iDCs съзряват, превръщат се в зрели дендритни клетки
(mDCs), които имат всички необходими костимулаторни молекули за ефективно антигенно представяне, както и демонстрират секреция на IL-12. Това ги прави имуногенни дендритни клетки, с ефективна
способност да представят епитопи от ЕИА на Т-лимфоцитите, което от своя страна води до тяхната антиген-специфична активация. Така активираните Т-лимфоцити комуникират с автореактивни В-клетки,
които впоследствие се диференцират в плазматични клетки, секретиращи автоантитела срещу EИА.
Именно част от спектъра на тези автоантитела представляват AНA (Mahajan et al., 2016).
Патогенетичното действие на AНA се състои в способността им да разпознават и свързват отложените и нефагоцитирани ЕИА. Това от своя страна води до привличане на макрофаги, които захващат
с Fc-рецепторите си свързаните АНA и поглъщат материята (процес, известен в миналото като LE феномен). Toзи вид опсонизация на комплекси EИА с АНA води до секреция на множество проинфламаторни цитокини от страна на макрофагите, процес, известен като липса на immunological silence.
Действието пряко уврежда тъканите и привлича други клетки на възпалението. Развива се автоимунен
възпалителен процес, който от своя страна засилва процесите на клетъчна смърт, създавайки порочен
кръг. За реалното пречупване на имунологичния толеранс и развитието на автоимунен процес допринасят и два други феномена:
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 Под действието на ЕИА се секретира фактор, известен като B-lymphocyte s mulator (BLys), който
засилва преживяемостта на автореактивните В-клетки и съответно способността им да секретират AНA.
 Автоимунният отговор срещу криптирани и неоепитопи на ЕИА прераства в автоимунен отговор
срещу други собствени структури, които са епитопно подобни на ЕИА, процес, известен като epitope
spreading (Ludwig et al., 2017).
Ролята на ЕИА и тяхното очистване, както и ролята на AНA за индукция на автоимунно възпаление
могат да бъдат илюстрирани чрез два примера:
Пример 1: При пациенти със системен лупус еритематозус макрофагите са малки, със слаба фагоцитираща способност към апоптозни материи, а в периферната кръв сe установява увеличено количество
продукти на апоптоза и нетоза. Наред с това съществува дефицит на опсоними като естествени антитела,
C1q и C4. Съществува също така дефект в гените, кодиращи CRP – основен опсонин, допринасящ за очистването на апоптозни материи. Всичко споменато до голяма степен обяснява персистирането на ЕИА при
това заболяване с всички описани последствия (Mahajan et al., 2016).
Пример 2: При неонаталния лупус в най-чист вид е представена самостоятелната роля на някои
автоантитела от групата на AНA. Този модел е изчистен поради факта, че през плацентата не преминават имунни клетки от майчиния организъм, а само антитела от клас IgG (в това число и автоантитела).
Антигени на апоптозните кардиомиоцити, вместо да бъдат „очистени“, се свързват от майчини AНA
(най-вече насочени срещу Ro60 и/или La), което води до връзка на макрофагите с Fc фрагментите на
AНA и съответно до фагоцитоза и секреция на проинфламаторни цитокини. Резултатът е автоимунно
възпаление, водещо до сърдечни поражения при новороденото (Ludwig et al., 2017).
Oписаните дотук варианти за съдбата на ЕИА са двете крайности, съответно здраве и автоимунитет. Важно е да се знае, че двата описани процесa винаги се осъществяват успоредно и често количествените измерения и генетичният терен наклоняват везната в една или друга посока. Така например при процеса на ефективно очистване също могат да се реализират части от процеса развитие на
автоимунитет (или по-точно казано автореактивност), но при него никога не се стига до реално пречупване на имунологичния толеранс вследствие на ЕИА. Така например при здрави хора, които никога не
развиват автоимунно заболяване, могат да се наблюдават ниски титри AНA (1:20, 1:40, 1:80), но не и
реалните последствия на автоимунното възпаление при пречупен толеранс.
3. Инфекциозни AНA
Съществуват също ситуации, при които AНA могат да бъдат високотитърни, но да не доведат до
вече описаните последствия. С термина инфекциозни AНA обобщаваме AНA, формирали се при найчесто обратими ситуации, водещи до масиран тъканен разпад. На първо място, към тази група принадлежат инфекциите: лаймска болест, туберкулоза, борелиози, вирусни хепатити, пневмонии, синдром
на придобита имунна недостатъчност, денга, синусни инфекции, малария, западнонилска треска, токсоплазмоза, множество банални вирусни инфекции – включитено грипни инфекции и много други.
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Наред с инфекциите към тази група принадлежат и AНA, формирали се вследствие на: бременност,
напреднала възраст, кардиоваскуларни заболявания, изгаряния, травми, розацея, остеоартрит и много други заболявания и състояния. В тези ситуации формирането на AНA е временно явление, т. нар.
епифеномен, който не води до автоимунно възпаление поради липса на реално пречупен имунологичен толеранс. Механизмите на очистване са временно претрупани, процесът на апоптоза е временно
неконтролиран и персистирането на EИА, водещо до AНA, е временно състояние (Berlin et al., 2007).
Класическа проява на този вид AНA обикновено е в титър 1:160/1:320, те често са насочени срещу DFS70 и показват както AC-2 светене, така също и различни светения от смесен тип, включващи АС-4, АС-13,
АС-14, АС-16, АС-22, АС-24 и АС-27.
4. Тумор-индуцирани AНA
Злокачествените тумори като причина за AНA стоят някъде по средата между инфекциозни АНA и
развитие на автоимунитет, тъй като могат да бъдат свързани и с двете групи изяви. Както е добре
известно, неконтролираната клетъчна пролиферация и инфилтрацията на тумора с имунни клетки водят
до интензивни процеси на апоптоза, които често надхвърлят капацитета на фагоцитиращите клетки за
ефективно очистване. Това в много случаи води до ефект, аналогичен на инфекциозните AНA.
В някои случаи обаче се стига до реално пречупване на имунологичния толеранс, в хода на
което основна роля играе описаният процес на epitope spreading. Реализира се т.нар. паранеопластичен синдром (ПНС) – автоимунни феномени, съпровождащи злокачествено заболяване. Важно е
да се отбележи, че в голяма част от случаите ПНС се проявява месеци и дори години преди проявите
на злокачественото заболяване. Основните видове тумори, свързани с този вид AНA, са лимфопролиферативните, гастроинтестиналните, рак на гърдата и яйчниците, карцином на белия дроб, рак на
пикочния мехур и хепатоцелуларен карцином. Най-често ПНС, асоцииран с AНA, се проявява като някои форми на миозит, ревматоиден артрит, феномен на Райно, склеродермия и различни васкулити
(Racanelli et al., 2008).
Следователно от всичко казано дотук може да се направи изводът, че наличието на AНA не е свързано само с развитие на автоимунно заболяване. Тази група антитела се срещат понякога и във високи
титри при пациенти с инфекции, изгаряния, бременност, травми, други видове заболявания, както и
при злокачествени тумори. Както стана ясно, в ниски титри AНA могат да се срещнат и при здрави
хора, което повдига въпроса над какъв титър следва AНA да се приемат за положителни. Исторически
първоначалният титър, приеман за cut oﬀ, e бил 1:40, но с времето все по-масово и категорично се
приема 1:80, наречен още конвенционален титър. С нарасналата степен на знанията за AНA този титър
също е в период на преоценка, като все повече лаборатории се присъединяват към мнението, че 1:160
е реалният аналитичен титър, разграничаващ отрицателни от положителни резултати. Без да отричат
факта, че 1:80 е твърде нисък титър за cut oﬀ, други лаборатории считат, че с приемане на титър 1:160
се стига прекалено далече. Поради това избират междинни титри като 1:100 или 1:120. ЛКИ на УМБАЛ
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„Св. Иван Рилски” дълго време следваше традиционната стойност 1:80. Все по-нарасналият ни опит,
обаче ни кара да преоценим това мнение и да се спрем на cut oﬀ 1:160.
С цел синхронизиране на резултатите между всички университетски лаборатории по клинична
имунология този въпрос беше разгледан на Общо събрание, организирано от Българската асоциация
по клинична имунология през декември 2017 година.
II. ANA – не още автоимунитет
Безспорен факт е, че AНA се използват най-вече в диагностиката на част от автоимунните заболявания предимно от ревматичния спектър. Един ключов въпрос е: Наличието на AНA предиктивно ли е
за развитието на подобен тип заболяване?
Следвайки описания начин на развитието на автоимунния процес с участие на AНA, се забелязва,
че тяхното появяване бележи междинен етап по пътя на разгръщането на автоимунното заболяване.
Следователно е логично наличието на AНA да предхожда клиничната симптоматика.
Само по себе си наличието на автоантитела години преди първите симптоми на автоимунното
заболяване не е нещо необичайно. Такива са описани при много орган-специфични автоимунни заболявания: тиреоидни (анти-TG, антитиреопероксидаза), диабет тип 1 (анти-GAD-65, анти-IA-2), болест
на Адисън (анти-21-хидроксилаза), целиакия (анти-tTG), миастения гравис (антиацетилхолинов рецептор), пемфигус (антидезмоглеин 3), първична билиарна цироза (анти-E2 пируват дехидрогеназа и антиGP210), дилатативна кардиомиопатия (кардио-специфични антитела), възпалителни чревни заболявания (антинеутрофилно цитоплазмени антитела) (Harel and Shoenfeld, 2006).
Наред с орган-специфичните, предиктивни автоантитела, позитивиращи се понякога години преди клиничните изяви, се установяват и при системните ревматични заболявания. Най-много данни в
това отношение са описани при ревматоидния артрит, където анти-CCP и ревма-фактори (RF) се позитивират съответно между 1 и 14 години и между 4 и 19 години преди клиничните изяви, в зависимост
от различните проучвания. По отношение на антифосфолипидния синдром се установява предиктивна
стойност на автоантителата срещу кардиолипин (aCL), които се позитивират средно 7,6 години преди
диагнозата (Bizzaro et al. 2007). Автоимунните инфламаторни миопатии също се характеризират с предиктивни антисинтетазни автоантитела (анти-Jo-1 и EJ), които са позитивни средно 5 месеца преди
първите клинични симптоми.
По отношение на AНA и подлежащите им подгрупи Swaak и Smeenk за първи път още през 1985 г.
изследват 441 лица без поставена диагноза, позитивиращи анти-dsDNA антитела. Авторите установяват, че 90% от лицата до 6 години покриват критериите за SLE на American College of Rheumatology (ACR)
(Bizzaro et al., 2007).
През 1987 г. McCune изследва 11 безсимптомни майки по повод кардиален блок при бебетата им
и описва позитивиране на анти-Ro60 антитела. Установява се, че средно за около 5 години 8 от жените
развиват sicca syndrome (Bizzaro et al., 2007).
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През 1991 г. Weiner et al. установяват предиктивна връзка по отношение на антителата срещу ScL70 и изтъняването на кожата, както и между антицентромерните антитела и телеангиектазиите при
проследяване на 77 пациенти със системна склероза (Bizzaro et al., 2007).
През 1994 г. Waltuck и Buyon изследват 23 безсимптомни майки за наличие на анти-Ro60 и антиLa антитела, отново по повод кардиален блок при бебетата им. След 20 години се установява, че 12 от
тях са асимптомни, 2 развиват системна склероза, 3  системен лупус еритематозус, а при 6 от тях се
наблюдава недиференцирана колагеноза (Bizzaro et al., 2007).
Може би най-амбициозният и информативен опит за установяване на предиктивната стойност
на AНA се прави през 2003 г., когато групата на Arbuckle изследва ретроспективно 130 пациенти, бивши военни с доказана диагноза СЛЕ. Серумите са предоставени от US Department of Defense serum
repository, като са били взети и съхранявани всяка година по време на военната служба (когато лицата са били здрави). Изследването установява, че при 115 пациенти (88%) е имало АНA автоантитела в
повишени титри в безсимптомния период. AНA в тесен смисъл, установени чрез имунофлуоресценция на HЕp-2 клетъчен субстрат, имат 78% oт положителните лица, като за cut oﬀ e приета стойността
> 1:120. Предиктивни антитела срещу dsDNA показват 55% от лицата, анти-Ro60 – 47%, анти-La – 34%,
анти-Sm  32% и анти-RNP – 26%. Средно за всички антитела времето между безсимптомния период
с наличие на автоантитела и поставянето на диагнозата e 3,3 години, като за анти-dsDNA този период
намалява средно на 2,2 години, а за анти-Sm и анти-RNP антителата съответно е 1,2 години. Максималното време между безсимптомния период с наличие на антитела и поставянето на диагнозата е
съответно: за AНA – 9,2 год., за анти-Ro60 – 9,4 год., за анти-La – 8,1 год., за анти-dsDNA – 9,3 год., за
анти-Sm – 8,1 год., и за анти-RNP – 7,2 год. За AНA, установени чрез индиректна имунофлуоресценция, предиктивната чувствителност е 78%, а позитивната предсказателна стойност е 100% (Arbuckle
et al., 2003).
През 2006 г. Annals of New York Academy of Science публикува доклад, където се акцентира върху
някои автоантитела, предиктивната им стойност за определени заболявания и времето на поява на
клиничните симптоми след позитивирането на автоантителата. Заболяванията, коментирани в този
доклад във връзка с АНА, са СЛЕ, синдром на Сьогрен и автоимунен хроничен хепатит, а предсказателните автоантитела са съответно: анти-Ro60 (3,4 год.), анти-La (3,4 год.), анти-dsDNA (2,2 год.), анти-Sm
(1,2 год.), анти-RNP (1,2 год.), an -nucleosome и an -histone (Harel and Shoenfeld, 2006).
През 2011 г. групата на Eriksson изследва ретроспективно 38 пациенти със CЛE, които в миналото,
бидейки безсимптомни, са дарявали кръв, за наличие на AНA и някои от основните подвидове (за cut
oﬀ e приета стойност > 1:100). Резултатите разкриват най-висока чувствителност (45%) за AНA, определяна на индиректна имунофлуоресценция със субстрат HEp-2 клетки, където специфичността е 95%.
Второ място заемат антителата срещу dsDNA и анти-Ro60 и двете с чувствителност 20% и специфичност
съответно 98,7% и 97,4%. (Eriksson et al., 2011). Годините, след които стартират клиничните симптоми,
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и годините, след които се поставя диагнозата, при наличието на съответните AНA са представени в
таблица 1.
Таблица 1. Предиктивна стойност на АНА за развитие на САРБ
АНA

Брой положителни Години между позитивирането на авто- Години между позитивирането на авторезултати
антителата и клиничните симптоми
антителата и поставяне на диагнозата

AНA – HEp2
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4,1

7,5

Анти-RNP
Анти-histone
Анти-Ro60
Анти-La
Анти-dsDNA
Анти-Scl-70
Анти-Sm
Анти-CENP-B

4
5
7
3
7
2
1
1

5,9
5
6,6
4
3,6
1,4
0,7
0,2

7,5
6,5
8,1
7
6,6
2,1
1,1
6,6

От всичко казано дотук става ясно, че съществуват достатъчно доказателства, че AНA могат да
предхождат с години изявите на някои автоимунни заболявания, най-вече при генетично предразположени индивиди. Логично е да се стигне до извода, че това дава изключителна възможност да се
вземат мерки за ранна превенция и терапевтични действия при предразположени индивиди, позитивирали AНA. Като пример може да се даде случай, описан от проф. Shoenfeld – един от най-изявените
изследователи в областта на автоимунитета.
Клиничен случай: Майка на 53 г. с диагностициран антифосфолипиден синдром и витилиго изследва 23-годишната си дъщеря, която е асимптомна. Резултатите показват AНA 1:160 и положителни
антикардиолипинови антитела, антитела срещу β2GPI и антитела срещу тиреоглобулин. След 4 месеца,
след прекарaна инфекциозна мононуклеоза, момичето развива пълната картина на антифосфолипиден синдром. В случая се наблюдава класическата за автоимунитета констелация: генетична предиспозиция, наличие на автоантитела и тригериращ фактор от околната среда. Тази комбинация дава пълната възможност за развитие на заболяването.
Остава въпросът как да бъдат третирани хора с генетична предиспозиция, които позитивират автоантитела, но нямат клинична симптоматика?
В миналото подобни пациенти не са били третирани именно поради липсата на клинични симптоми, като водеща е била идеята, че се лекува пациентът, а не т.нар. лаборатит. Данните обаче за предиктивната стойност на много автоантитела дават основание да се вземат превантивни мерки. Тези,
които проф. Shoenfeld препоръчва, са следните:
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1. Разширяване на профила на изследване на автоантителата.
2. Избягване на орални контрацептиви.
3. При бременност да се обърне внимание за възможността пациентката да е асимптомен носител на автоантитела (анти-Ro, анти-La).
4. Да се избягва излагането на ултравиолетова светлина.
5. Да се избягва тютюнопушенето.
6. Да се избягват ваксини освен безусловно необходимите.
7. Препоръчва се повишена физическа активност.
8. Препоръчва се диета, богата на ненаситени мастни киселини.
9. Препоръчва се прием между 400-800 IU vit. D дневно.
10. Препоръчва се HLA анализ за алели, свързани с предиспозиция към подозираните бъдещи автоимунни заболявания (Shoеnfeld et al., 2007).
Следвайки тази логика, от 2018 год., ЛКИ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” заедно с Клиниката по
ревматология към същата болница и в рамките на програмата на Българската асоциация по клинична
имунология „Имунология за по-добро здраве” ще стартира кампания за безплатно изследване на AНA
при пациенти, които са роднини на пациенти с ревматични заболявания. При позитивирането на AНA
ще бъде обърнато внимание на типа светене и в съответствие с него ще бъде препоръчано по-задълбочено изследване за конкретни автоантитела. Такива „пациенти” ще бъдат наблюдавани редовно от
ревматолог и ще им бъде препоръчан съответен начин на живот, съобразно описаните 10 точки. По
този начин ще бъде даден шанс на рисковите групи да бъдат максимално профилактирани и в случаи
на клинична изява да не се губи време с прегледи от различни медицински специалисти, а да се стартират насочено диагностициране, ранна адекватна терапия и проследяване.
В заключение, AНA са диагностичен и патогенетичен фактор при развитието на много автоимунни
заболявания, но те могат да бъдат и епифеномен, съпровождащ други видове болести, както и израз
на паранеопластични автоимунни реакции. AНA могат да се проявят години преди изявите на автоимунните ревматични заблявания, което дава уникалния шанс те да бъдат предиктивен белег при пациенти с генетична предиспозиция.
Използвана литература:
1. Gonzalez N, Hidalgo A. Nuclear receptors and clearance of apopto c cells: s mula ng the macrophage’s appe te. Fron ers in
Immunology 2014; 5(211):1-5.
2. Kroemer G, Galluzzi L, Vnadenabeele P et al. Classifica on of cell death; Cell Death Diﬀer 2009;16(1):3-11.
3. Racanelli V, Prete M, Minoia C et al. Rheumatic disorders as paraneoplastic syndromes. Autoimmunity reviews 2008; 7:
352-358.
4. Mahajan A, Hermann M, Munoz L. Clearance deficiency and cell death pathways: a model for the pathogenesis of SLE. Fron ers
in Immunology 2016; 7(35): 1-9.

21

5. Ludwig R, Vanhoorelbeke K, Leypoldt F et al. Mechanisms of autoan body-induced pathology. Fron ers in Immunology
2017;8(603): 1-32.
6. Eriksson C, Kokkonen H, Johansson M et al. Autoan bodies predate the onset of systemic lupus erythematosus in northern
Sweden. Arthri s research & Therapy 2011; 13: R30.
7. Harel M, Shoenfeld Y. Predic ng and preven ng autoimmunity, myth or reality. Ann NY Acad Sci 2006; 1069:322-345.
8. Bizzaro N., Tozzoli R. and Shoenfeld Y. Are we at the stage to predict autoimmune rheuma c diseases? Arthri s Rheum
2007;56(6):1736-1744.
9. Shoenfeld Y. Predic on of autoimmunity – more than just an bodies. From e opathogenesis to the predic on of autoimmune
diseases: relevance of autoan bodies. Eds: Konrad K, Chan E, Fritzler M, et al. Leipzig, Germany. www.pabst-publishers.com.
10. Arbuckle M, McClain M, Rubertone M et al. Development of autoan bodies before the clinical onset of systemic lupus
erythematosus. N Engl J Med 2003;349:1526-1533.
11. Berlin T, Zandman-Goddart G, Blank M et al. Autoan bodies in nonautoimmune individuals during infec ons. Ann NY Acad Sci
2007;1108:584-593.

22

Исторически преглед и технически аспекти на лабораторната техника
за установяване на АНА
Георги Василев, Екатерина Иванова-Тодорова

I. Исторически данни
Имунологичната наука от началото на XX в. е била доминирана oт отчасти погрешните постулати
на Paul Ehrlich и възгледите на Karl Landsteiner, според които имунната система не упражнява своето
увреждащо действие върху собствени структури т.нар. „horror autotoxicus”. Поради авторитета на Paul
Ehrlich и убедителността на изведените от Karl Landsteiner правила за кръвните групи (при наличие на
даден кръвногрупов антиген в серума на същия човек не могат да присъстват антитела срещу него), наблюденията на редица учени, в това число Илья Мечников и Alexandre Besredka (1882-1910), за наличието на автоантитела в здрави организми, останали неглижирани. Постепенно се натрупали достоверни
данни за това, че автореактивността е нормално и неизбежно следствие от имунната реактивност на
даден организъм. Тези данни били свързани предимно с експерименти върху животински модели (N.
Rose, E. Witebsky).
Исторически погледнато, първите методи за доказване на антинуклеарни автоантитела в контекста на диагностиката на автоимунните съединителнотъканни заболявания датират от 1948 г., когато aмериканските хематолози Malcolm Hargraves и Robert Morton за пръв път описват т.нар. Lupus
Erythematosus Cell Inclusion phenomenon, известен още като LE cell phenomenon (ЛЕ клетъчен феномен)
в костномозъчни пунктати от лупусно болни пациенти. Неизвестният причинител на LE клетъчния феномен бил наречен lupus erythematosus клетъчен фактор. През същата 1948 г. Malcolm Hargraves успял да пресъздаде LE клетъчен феномен с помощта на костномозъчен биоптат от здрав донор и серум
от пациент със системен лупус еритематозус, което на практика поставило началото на техниките за
доказване на АНА. LE феноменът представлява формирането на т.нар. LE клетки в резултат на инкубацията на полиморфонуклеарни левкоцити (неутрофили или макрофаги) със серум от пациент със СЛЕ,
а LE клетките представляват полиморфонуклеарни левкоцити, погълнали аморфна ядрена материя,
опсонизирана с АНА – серумни имуноглобулини (IgG) и комплемент, формиращи се in vitro (Hargraves
MM, 1948).
Въпреки ниската чувствителност и трудната стандартизация установяването на LE клетъчния фактор широко навлиза като единствен лабораторен метод, наличен по това време в диагностиката на
системния лупус еритематозус. Паралелно с това през 1950 г. Coons и Kaplan за първи път използват
флуоресцентно белязани антитела за идентификацията на различни пневмококови антигени, а методът е наречен директна имунофлуоресценция. Скоро след това, през 1951 г., Lee, Michael и Vural доказ23

ват, че LE клетъчен феномен се причинява от гама-глобулинови протеини, т.е. LE клетъчният фактор
е най-вероятно антитяло. През 1957 г. Е. J. Holborow и сътр. посредством флуоресцентно маркирани антитела доказват наличието на АНА в серуми, добити от пациенти с положителен LE клетъчен феномен.
Антителата разпознавали ядрени структури и давали специфичен флуоресцентен образ – хомогенно
ядрено оцветяване. През същата година започва и масовото експериментиране с криогенни срезове
от плъши и маймунски черен дроб като субстрат за АНА. Постепенно натрупаните данни от експерименти със серуми на пациенти с разнородни автоимунни съединителнотъканни заболявания засвидетелствали наличието и на други типове ядрени светения. През 1961 г. J. S. Beck демонстрира първите
основни типове ядрени светения – хомогенен, нуклеоларен (ядърцов) и дребнозърнист, използвайки
като субстрат плъши черен дроб. Става ясно, че факторът, отговорен за индукцията на LЕ клетъчния
феномен, предизвикващ хомогенен тип светене и специфичен за системния лупус еритематозус, е
всъщност съвкупност от нуклеозомални антитела, насочени срещу хистони, нуклеозоми и dsDNA. Било
изказано и предположениe, че наблюдаванитe петнисти светения (speckled) при болни с ревматоиден
артрит, синдром на Сьогрен и други колагенози всъщност са проява на автоантитела срещу други ядрени гликопротеини, които не са съставна част от структурата на еу- или хетерохроматина. Впоследствие
Beck открива, че серум от СЛЕ пациент съдържа автоантитела, които преципитират изсолен екстракт от
клетъчни ядра, което поставило началото на последвалите методи за изследване и доказване на т.нар.
екстрахируеми нуклеарни антигени – ЕНA.
Използването на човешки клетъчни линии като субстрат за АНА добива популярност, като през
1975 г. за пръв път е използвана и туморната клетъчна линия – HEp-2. Работата на Е. M. Tan върху
HEp-2 клетъчната линия и ЕНА, както и разработването на по-специфични методи за доказване на антитела срещу екстрахируеми нуклеарни антигени (имунопреципитация, Western blot, имунодифузия,
имуноблот, Radio immunoassay, ЕИА  Enzyme Immunoassay и ELISA) допринесли допълнително за увеличаване на разпознаваемите типове светения.
II. Технически аспекти на имунофлуоресцентна диагностика на АНА
1. HEp-2 клетъчна линия – характеристика и предимства
Изследването на АНА чрез ИИФ върху HEp-2 клетки днес е всеобщо приет и унифициран стандарт сред световната имунологична общност. То е неделимa част от АНА скрининга на системните и
орган-специфичните автоимунни възпалителни заболявания. HEp-2 (CCL-23 from American Type Culture
Collec on) e акроним от Human epethelioma type 2 cells. Тя e обезсмъртена клетъчна линия, която води
началото си от туморна клетъчна популация, добита от човешки ларингеален карцином. През последните две десетилетия HЕp-2 клетъчната линия недвусмислено се наложи като най-подходящ субстрат
за AНA скрининг в рутинната практика, което се дължи на нейните безспорни предимства.
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1.1. Предимства на HEp-2 клетъчната линия спрямо животински тъканни криосрезове за нуждите на ИИФ:
 Човешкият произход на HEp-2 клетъчната линия осигурява по-голяма специфичност в сравнение с животинските тъкани.
 На HEp-2 клетъчен субстрат се установяват над 200 различни АНА, както и по-голям брой специфични светения поради правилното разпределение на антигените в клетките от дадена фаза на дележния цикъл.
 НЕр-2 клетъчният субстрат е монослоен, което прави всички ядра видими, без цитоплазмено
припокриване (засенчване).
 Ядрата на HEp-2 клетките са по-големи от стандартните, с добре изразени вътреядрени структури, цитоплазмата е в добро съотношение спрямо ядрото, което прави флуоресцентния образ по-детайлен, с оптимална видимост на отделните органели.
 HEp-2 имат сравнително къс период на самовъзпроизвеждане, поради което в монослоя присъстват клетки в различни фази на клетъчния цикъл.
 Синхронизирането на съвременните HEp-2 тестове предоставя допълнителен брой митози на
зрително поле.
1.2. Технически аспекти на субстрата – синхронизирани тъканни култури
Едно от предимствата на HEp-2 тестовете пред животинските тъканни срезове е употребата на синхронизирани HEp-2 култури. Това предоставя допълнителен брой митози на зрително поле, съответно
по-голяма възможност за точно определяне на специфични АНА светения. Приблизително е изчислено, че HEp-2 тъканни култури, синхронизирани в ранна S-фаза, могат да се състоят от 10-20% клетки в
митоза. Тези явни преимущества позволяват да бъдат установени с добра чувствителност автоантитела
срещу антигени, видими само в определени фази от дележния цикъл, като за пример могат да се дадат
антицентромерните антитела (доказващи се по флуоресцентното оцветяване и на клетките в метафаза,
анафаза и телофаза); анти-PCNA антителата (видими в S-фаза на клетъчния цикъл и изчезващи в късна
G2); антителата срещу микротубулни протеини и NOR90 (структури на делителното вретено, като част
от тях имат полуживот само от около 60-90 секунди). Също така HEp-2 е подходящ субстрат за установяване на един сравнително нов антиген, имащ отношение към системните автоимунни заболявания
– DFS70 (TCp75), както и за комбинирани типове светения, свързани с антигени като NUMA (МSA-1) и
topoisomerase I (Scl-70).
Предимствата на HEp-2 клетъчната линия по отношение на визуализирането на голям брой специфични АНА и клетъчните структури, към които те се свързват, са представени подробно на следващите
фигури.
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HEp-2 ̴̡̡̛̣̖̯̦̯̖̬̌̏̌̌̚ (G1, S, G2)
U1, U2, U4, U5,
U6-snRNP, SM,
hnRNP, RNAP III
(AC-5)

ʻ̸̡̨̡̨̨̡̛̣̯́
˃̶̖̣̖̦̌Cajal
(AC-7)

ˈ̵̨̨̛̖̯̖̬̬̥̯̦̌,
(AC-1, AC-2)
ʤ̛̛̦̯̖̦̐– dsDNA,
ssDNA, ̵̨̛̛̭̯̦͕
̡̨̨̛̦̱̣̖̥͕̚DFS70

˔̶̻̬̖̔

ˉ̨̖̦̯̬̥̖̬ (CENP A, B)
Sp100,
PML,
NXP2
(AC-6)

ʤ̡̨̛̛̛̯̦͕̥̦͕̚
̶̨̡̛̛̛̯̖̬̯̦̌(AC-15,-16,-17)
˔̬̖̦̥̖̥̬̦̔̌̍̌a.
ʿ̨̛̬̦̬̖̦̯̌́̔̌̌
̥̖̥̬̦̍̌̌
(Gp210, AC-11)

Jo-1, EJ, OJ, PL7,
PL 2; Rib-P
(AC-19, AC-20)

(AC-12) Smooth nuclear
envelope-Laminins A, B, C

ˉ̨̨̖̦̯̬̥̌̚
(AC-24)

Ro 60, Ro52, SSB,
Mi-2ɲͬɴ͕d/&ϭɴ͕
d/&ϭŐ͕ʶu, PCNA,
CENP F
(AC-4)

Scl-70
(topoisomerase I)

RNAP I, NOR-90
(AC-10)
WDͬScL-75, WDͬ^Đ>-100
̴̡̨̨̛̦̱̣̖̭̥̦ͬϮϯ͕˃ŚͬdŽ
(AC-8 )

hϯƐŶŽZEWͬ
fibrillarin
(AC-9)

ʫ̵̨̛̱̬̥̯̦̌
(AC-1, AC-2)
ʤ̛̛̦̯̖̦̐– dsDNA,
ssDNA, ̵̨̛̛̭̯̦͕
̡̨̨̛̦̱̣̖̥̚, DFS 70

Фигура 1А. Разпределение на различните таргетни автоантигени
за АНА и други автоантитела в интерфазната НЕр-2 клетка

Фигура 1Б. Разпределение на АНА,
свързвани към таргетни автоантигени в интерфазната НЕр-2
клетка
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ʿ̴̨̬̌̌̚
ˉ̨̛̛̖̦̯̬̣
(ʤˁ-24)

ʻ̡̛̛̹̦̌
̨̨̛̖̣̯̖̣̦̯̔
̨̬̖̯̖̦̏͗
MSA-2, MSA-1,
centrophilin
(AC-25)
(ʤC-ϮϲͬNuMA-like)

˔̶̻̬̖̔

ˁ̡̛̛̖̭̯̬̦̭
̵̨̛̛̬̥̯̌̔

ˉ̨̖̦̯̬̥̖̬
̬
(ʤC-ϯͿ

Фигура 2А. Разпределение на различните таргетни автоантигени за АНА и други автоантитела
в профазната НЕр-2 клетка

Фигура 2Б. Разпределение на АНА,
свързвани към таргетни автоантигени в профаза на НЕр-2 клетка
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ʻ̡̨̨̛̛̛̹̦̖̣̯̖̣̦̯̌̔
̨̨̬̖̯̖̦̯̏͗
ʺSA-2, MSA-1,
centrophilin
n
uM
MA like)
(AC-25, AC-ϮϲͬNuMA

ʺ̴̖̯̌̌̌̚

ˈ̨̨̨̛̬̥̥̚(AC-1, AC-2, AC-28)
ʤ̛̛̦̯̖̦̐– dsDNA, ss Dna,
̵̨̛̛̭̯̦, ̡̨̨̛̦̱̣̖̥̚, DFS,
mitotic chromosomal coat (ʺCA)

CENP ʤ͕B, C, F;
MSA-ϯ͕NSp-II
(AC-ϯ͕-14)
NOR 90 (AC-10)

Ro 52, Ro 60,
SSB, d/&ϭɴ,
TIF1g͕ʶu
(AC-4)

˃̶̖̣̦̌̌Cajal,,
hϯƐŶŽZEW;-9)

ˉ̨̛̛̖̦̯̬̣ ;ʤˁ-24)

Sm, U1smRNP,
hnRNP, RNAP I
(AC-5)

Фигура 3А. Разпределение на различните таргетни автоантигени за АНА и други автоантитела
при НЕр-2 клетка в метафаза

Фигура 3Б. Разпределение на АНА,
свързвани към таргетни автоантигени в метафаза на НЕр-2 клетка
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CENP F

˃̶̖̣̦̌̌Cajal,
hϯƐŶŽZEW

ʤ̴̦̌̌̌̚

Ro 52, Ro 60,
SSB, d/&ϭɴ,
TIF1g͕ʶu
(AC-4)

^ŵͬZEW͕hnRNP,
RNAP I
(AC-5)

Фигура 4А. Разпределение на различните таргетни автоантигени за
АНА и други автоантитела при НЕр2 клетка в анафаза

Фигура 4Б. Разпределение на АНА,
свързвани към таргетни автоантигени в анафаза на НЕр-2 клетка
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˃̴̨̖̣̌̌̚
Stem body

Centromer F

ANA
ˉ̨̛̛̖̦̯̬̣ (ʤˁ-24)

Фигура 5А. Разпределение на различните таргетни автоантигени за АНА и други автоантитела
при НЕр-2 клетка в телофаза

Фигура 5Б. Разпределение на АНА,
свързвани към таргетни автоантигени в телофаза на НЕр-2 клетка
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Методите, посредством които се постига синхронизация на клетъчната култура, могат да бъдат
разделени на биологични и химични. Най-подходяща за HEp-2 клетките се оказва употребата на химични инхибитори на S-фазата на дележния цикъл. Сред тях най-добри резултати дава афидиколинът. Той
е тетрацикличен дитерпенов антибиотик, произведен от гъбата Cephalosporum aphidicola, с установени
бактерицидни, антивирусни и антимитотични свойства. Афидиколинът блокира навлизането на HEp2 клетките в S фаза и същевременно позволява клетките, навлезли в G2 и M фаза, да завършат своя
дележен цикъл и да навлязат отново в G1 фазата. Крайният резултат е синхронизация и акумулиране
на HEp-2 клетки с арест на G1/S границата. Оптимален ефект от афидиколина по отношение на броя
митози на зрително поле се постига след около 12-14-часова инкубация. Така обработеният монослой
е готов за фиксация.
Най-често използваните фиксатори са леден ацетон, леден етанол, леден метанол и леден ацетон
към леден етанол в съотношение 1:1. Установено е, че използването на чист ацетон има 97,5% чувствителност, а на комбинацията алкохол/ацетон – 81,3% чувствителност по отношение на един от спорните
за визуализиране антигени – SS-A (Rо-60) (Monce NM et al., J Immunoassay, 1994). HEp-2 тестовете, с
които работи ЛКИ към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, София, са синхронизирани с афидиколин и фиксирани с леден ацетон. Те се предлагат от фирма Ай Ви Ди България и са произведени от BioSystems S.A.
Barselona (Spain).
1.3. Технически аспекти на конюгата
Имунофлуоресценцията е широко използван метод за имунооцветяване на специфични клетъчни
структури, като се използват антитела, белязани с флуоресцентни багрила. Флуоресцеин изотиоцианат
(FITC) в момента е най-често използваната флуоресцентна боя за визуализиране на АНА при използване на HEp-2 клетъчни култури. FITC е малка органична молекула, популярен поради високата квантова
ефективност и стабилност при конюгиране. FITC е с жълто-оранжев цвят, с абсорбционен максимум
при 488-495 nm. При възбуждане излъчва жълто-зелен цвят с максимална емисия при 525-530 nm.
Конюгирането се осъществява чрез свободни аминогрупи на протеините (IgGs), образувайки стабилна
тиокарбамидна връзка (Hed J, Dahlgren C & Rundquist I). Обикновено между 3 и 6 FITC молекули се конюгират с всяко антитяло, което определя максимално доброто съотношение на FITC към белтъчната
имуноглобулинова молекула, образувайки т.нар. конюгат.
Видове конюгати:
 Полиспецифични конюгати за АНА: Представляват моноклонални, античовешки антитела, със
специфичност към Fс фрагмента, тежката верига или Fab фрагмента на IgM, IgG и IgA. Използването на
полиспецифичен конюгат може да добави неспецифични и нежелани светения към наблюдаваните образи (инфекциозни АНА) и да не доведе до значимо подобрение в специфичността и чувствителността
на метода в контекста на диагностиката на автоимунните заболявания.
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 Моноспецифични конюгати за АНА: Това са моноклонални, античовешки, разпознаващи Fc
фрагмента на IgG антитела. Поради всеизвестния факт, че повечето специфични за автоимунните заболявания АНА са от клас IgG, моноспецифичните FITC белязани конюгати дават най-малко неспецифично светене и предлагат най-голяма специфичност и чувствителност на метода.
1.3.1. Контраоцветяване с Evans Blue: Evans Blue (Т-1824) е азо-багрило, което има много висок
афинитет към серумен албумин. Използва се и като маркер за пропускливост на кръвно-мозъчната
бариера. Флуоресцира с пикове на възбуждане при 470 и 540 nm и пик на емисия при 680 nm. Синьото
контрастиране на Evans Blue намалява неспецифичната флуоресценция на фона, дължаща се на конюгата, а също и автофлуоресценцията, дължаща се на структурните елементи в клетките. От друга страна, има много малък негативен ефект и върху желаното специфично оцветяване (Twomey, SL, 1975).
Полученият впоследствие флуоресцентен образ е съвкупност от характеристиките и качествата
на използваните клетъчен субстрат (НЕр-2), конюгат, включваща (монтираща) среда и флуоресцентен
микроскоп.
1.4. Флуоресцентна микроскопия
Флуоресцентната микроскопия е основен инструмент за наблюдение на клетъчната анатомия и
физиология. При нея пробата, която искаме да изучим, се явява източник, излъчващ енергия, която
може да бъде открита като видима светлина, когато е облъчена със светлина с определена дължина на
вълната. Пробата може или да има естествена флуоресценция като хлорофила и някои минерали, или
да бъде третирана с флуоресциращи вещества. Традиционните флуоресцентни микроскопи са конструирани за максимална гъвкавост и най-добре могат да бъдат сравнени с летенето с реактивен самолет
– има бутони и лостове, които контролират почти всеки аспект на устройството. Тук се използва фактът,
че излъчената светлина е с по-ниска енергия и има по-дълга дължина на вълната. Основният процес на
флуоресценция включва абсорбиране на светлинна енергия от атом, който се възбужда, и електрон от
неговата обвивка скача на по-високо енергийно ниво. Това явление се улавя от индикатор на флуоресцентния микроскоп. Скоро същият електрон се връща обратно в основното си състояние, излъчвайки
фотон (или пакет светлина) – атомът флуоресцира. Следва излъчване на част от тази светлинна енергия
няколко наносекунди по-късно. Тъй като в този процес се губи известна енергия, излъченият фотон
има по-малко енергия от абсорбирания. Следователно излъчваната светлина обикновено има по-дълга дължина на вълната от тази на абсорбираната (възбуждащата) светлина. Тази промяна се нарича
Stokes shi .
Флуоресцентната светлина се осигурява от живачна лампа, халогенна лампа или светодиод (LED).
Лампата с живачен изпарител осигурява най-силната светлина, но има ограничен живот от около 100200 часа, което трябва да се наблюдава с таймер.
Флуоресцентният микроскоп трябва да се намира в т.нар. „тъмна стая”, тъй като обкръжаващата
светлина може да изкриви получения флуоресцентен образ. Съвременните флуоресцентни микроско32

пи не изискват напълно тъмно помещение. Изключването на светлината и покриването на прозорците
със завеси/щори обикновено е достатъчно. Извършване на флуоресцентна микроскопия при температури над 23-25° С не е препоръчително. Стаята трябва да бъде постоянно климатизирана както за
удобство на оператора, така и за предпазване на микроскопа от растеж на плесени особено когато
влажността е висока.
Анализът за наличие на АНА се извършва с увеличение 250-400 пъти. Важно е да бъде отбелязяно, че трябва внимателно да се подбере тази област от готовите НЕр-2 проби, попадаща в зрителното
поле, която се намира между центъра и периферията на всяка една проба. Това се налага поради често
случващото се явление на центрофужно разпределение на конюгата върху субстрата, в резултат на което флуоресцентният образ в периферната и централната област не е специфичен и не съответства на
точния титър на автоантителата в изследвания серум. Следователно интензитетът на флуоресценцията
в тези области не трябва да бъде вземано предвид при интерпретирането на получените резултати.
Също така наблюдателят трябва да подбере тази част от зрителното поле, в която HEp-2 клетките са
хомогенно разпределени върху предметното стъкло и имат сравнително еднаква сила на светене (с
изключение на наблюдаваните плеоморфни типове светене).
Последният етап от флуоресцентната микроскопия – анализът на АНА, се извършва задължително
от минимум двама обучени специалисти, независимо един от друг, с цел да се избегне субективната
преценка на човешкото око. Определянето на титъра на АНА (при силно положителните проби след
съответните разреждания) се извършва, като за резултат се приема този титър на разреждане на пробата, при който тя свети със специфичен флуоресцентен образ над нивото на светене на негативната
контрола на теста. Впоследствие се интерпретира и типът светене.
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Международен консенсус за АНА светения – Interna onal consensus
on an nuclear an body pa ern (ICAP)
Екатерина Красимирова, Екатерина Иванова-Тодорова

Изследването за антинуклеарни антитела е широко използван скринингов метод при пациенти със
системни автоимунни заболявания, а методът индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) се е наложил
като златен стандарт за определянето им. Това е и методът на избор за установяване на АНА според критериите на ACR/EULAR (American College of Rheumatology/ European League Against Rheuma sm)
за множество автоимунни заболявания, включително СЛЕ, синдром на Сьогрен, ССк, ССТБ. Понятието
АНА (антинуклеарни антитела) е исторически термин, използван повече от 50 години. В зората на 70-те
години на XX век използването на тъкани от гризачи като субстрат за АНА скрининг е постепенно изместено от обезсмъртената HEp-2 туморна, епителна клетъчна линия. Предимствата на HEp-2 клетъчната
линия са много, защото тя е достатъчно стабилна, за да осигури еднородност и универсалност на субстрата при определяне на АНА (виж Исторически преглед и технически аспекти на лабораторната
техника за установяване на АНА).
Освен за диагностика на класическите ядрени светения, използването на HEp-2 клетките дава възможност за установяване и на специфични типове цитоплазмени и митотични светения. Употребата на
АНА като акроним обаче е така дълбоко утвърдено и навлязло в лабораторната и клиничната практика,
че замяната на АНА с алтернативна терминология (поради наличието на разпознаваеми и специфични
цитоплазмени и митотични светения на НЕр-2 субстрата) би представлявало същинско предизвикателство, а според повечето специалисти, работещи в тази област, не това е най-важният въпрос. Основната цел е постигането на хармонизиране и стандартизиране на техниката и субстрата за АНА, типа АС
светения, както и на моделите, илюстриращи даването и коментирането на АНА резултати от съответната имунологична лаборатория.
1. Създаване на групата на Mеждународния консенсус за АНА светения (ICAP) и защо тази инициатива стартира именно от Бразилия
Бразилия може да се похвали с дългогодишна история по отношение на усилията за изграждане
на собствен консенсус за АНА светенията, като първата по рода си работна среща се провежда в гр. Гояния през август 2000 г. Това води до публикуването на Първия бразилски консенсусен доклад за АНА
светенията през 2001 г., последван от два други, реализирани през 2003 г. и 2009 г. Първата бразилска
работна среща утвърждава „класификационно дърво” на АНА светенията, с акцент върху критериите
за морфологична интерпретация, с цел да предостави ориентири при определяне на отделните имунофлуоресцентни образи. Следва Втора работна среща, на която се добавят нови светения, както и се
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разглеждат някои образи от смесен тип, заедно със съответстващите им клинични корелации. Провеждането на Третата бразилска работна среща за АНА светения води до добавянето на още няколко нови
образа, както и до извеждането на препоръки за провеждане на акуратен качествен контрол на тестовете. На същата работна среща се предлага да се отхвърли употребата на трансфектирани HEp-2 клетъчни линии, което е прието и от бъдещите участници в ICAP. Първоначалните публикации са издадени
на португалски език, като някои от тях съдържат абстракт и на английски език. Консенсусният доклад от
Четвъртата бразилска работна среща за АНА светенията, проведена през 2013 г., е изцяло публикуван
на английски език. В него се описва провелата се дискусия по отношение на автоматизираните АНА
скрининг методи, както и включването на два нови имунофлуоресцентни образа – „CENP-F-подобно
светене“ и „Пръчици и рингове“.
Няколко други доклада с акцент върху номенклатурата на имунофлуоресцентните образи, получени върху HEp-2 клетъчен субстрат (сред които и Първият аржентински консенсус за стандартизиране
на АНА образите върху HEp-2 клетъчен субстрат), са реализирани в периода 1999-2012 г. и също са
официално признати на Първата работна среща на ICAP, респективно, цитирани в първия ICAP доклад.
Всички тези първоначални доклади, публикувани в реферирани списания, служат като основа за
осъществяване на идеята – Международен консенсус за АНА светения, който стартира през август 2014
г. като част от Дванадесетата международна работна среща за автоантитела и автоимунитет – Сао Паоло, Бразилия.
Дневният ред на Първата среща на ICAP е фокусиран върху дискусията за имунофлуоресцентните
АНА образи, обхващащи четири основни клетъчни структури: ядро, ядърца/нуклеоли, цитоплазма и
митотичен апарат. Всяка от проведените сесии е координирана от двама експерти, които представят
предварителни работни предложения за обсъждане от участниците (включващи 66 представители от
15 различни държави). Докладът от Първата работна среща на ICAP е публикуван в международното
списание Fron ers in immunology и е достъпен online на сайта на ICAP (h ps://www.anapa erns.org/
publica ons.php).
Още на тази първа по рода си международна среща се възприема идеята, че изграждането на
консенсус по отношение на АНА светенията трябва да бъде продължителен процес, насочен към универсалното хармонизиране на описваните образи и усъвършенстване на стандарта за АНА скрининг
тестовете, който да дава насоки за тълкуване на получените резултати, като по този начин се оптимизират клиничната им значимост и грижата за пациентите.
През следващите 3 години са организирани още 3 последователни работни срещи:
 Втора работна среща на ICAP, проведена на 22 септември 2015 (Second Interna onal Consensus
on ANA Pa ern (ICAP) Workshop, Dresden 2015), ден преди 12-ия Дрезденски симпозиум за автоантитела, Германия, 2015 г. (12th Dresden Symposium on Autoan bodies in Dresden, Germany, September 2326, 2015).
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 Трета работна среща на ICAP (3rd International Consensus on ANA Patterns (ICAP) Workshop
in Kyoto, Japan, October 11, 2016), проведена по време на 13-ата Международна работна среща за автоантитела и автоимунитет – Киото, Япония, 2016 г. (13th International Workshop
on Autoimmunity and Autoantibodies (IWAA), Kyoto, Japan, October 11-13, 2016, http://www2.
convention.co.jp/iwaa2016/).
 Четвърта работна среща на ICAP (4th ICAP, Dresden, Germany, September 26, 2017), проведена
ден преди 13-ия Дрезденски симпозиум за антителата, провел се на 27-30 септември 2017 г. (13th
Dresden Symposium on Autoan bodies in Dresden, Germany, September 27-30, 2017, h p://gfid-ev.com/
dsa.htm).
2. „Трънливият път” от Сао Паоло, 2014 г., през Киото, 2016 г., до Дрезден, 2017 г.
Първият ICAP си поставя за цел да предостави платформа за популяризиране и унифициране на
АНА имунофлуоресцентните образи и достигане в бъдеще на хармонизиран международен консенсус. Докладът от работната среща предоставя предварителна, работна номенклатура на светенията,
класификационно дърво (базирано на Бразилския консенсус) и набор от микрофотографии за всеки
конкретен АНА образ, публикувани на сайта на ICAP, с идеята да стимулира по-нататъшни дебати на
международно ниво (фиг. 1). Специфичните имунофлуоресцентни образи, установени върху НЕр-2 тестовете, са разпределени в 3 главни групи:
 Ядрени светения (истинската АНА) – 14 специфични имунофлуоресцентни образа.
 Цитоплазмени светения – 9 специфични имунофлуоресцентни образа.
 Митотични светения – 5 специфични имунофлуоресцентни образа.
Първото класификационно дърво за АНА имунофлуоресцентни образи включва 28 типа светене,
обозначени с код, представен като абревиатурното съкращение АС, означаващо an -cell pa ern. Всяко светене е дефинирано и описано в детайли, като със символа
се обозначава всеки тип светене,
при който се оцветява специфично и хроматинът на клетките в различна фаза на митоза. Светенията
са разделени в 2 групи, оцветени в 2 цвята. Обозначените от експертите на ICAP с бананово оранжев
цвят светения са наречени още базови/основни (competent level). Те са 11 на брой класически, лесни
за разпознаване, с клинична значимост и трябва да бъдат установявани от всички специалисти по клинична и лабораторна имунология, занимаващи се с доказване на АНА чрез ИИФ. Оцветените в зелено
маслиново 17 АС светения са обозначени като експертни. Те са трудни за разпознаване и повечето от
тях нямат пряка клинична значимост.
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Фигура 1. Класификационно дърво на специфичните имунофлуоресцентни светения, наблюдавани при изследване
на човешки серуми върху НЕр-2 клетъчна линия

Основната разлика между базово ниво и експертно ниво на разпознаване на АНА ИИФ се основава на два вида съображения:
 Клиничната значимост и приложимост на типа светене за доказване на конкретни АНА.
 Лесната разпознаваемост на светенето, дори и клиничната значимост да не е ясна към този момент.
На този етап тези две съображения не са постоянна величина и търпят промени във времето. На
фиг. 1 е представено първото класификационното дърво на ICAP.
Международният експертен екип, заел се с нелеката задача по създаването на АНА консенсуса,
си дава ясната представа, че първият ICAP e непълен и несъвършен в много аспекти. Например липсва
акцент върху т. нар. „комбиниран тип” образи (когато само едно антитяло предизвиква комбинация от
светения на различни клетъчни структури) и разграничаването им от „смесения тип” светене (когато в
серума на пациента присъстват повече от едно специфично автоантитяло, даващо собствен флуоресцентен образ). Този пропуск в първия ICAP може най-добре да бъде илюстриран с един много ярък
представител на комбинирания тип светене, а именно анти-Topo I/Scl-70-подобното светене, което на
този първоначален етап не е включено в класификационното дърво на ядрените АНА образи.
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В публикувания доклад за взетите решения от първата ICAP среща е отчетена и необходимостта
в бъдеще да се обърне внимание на клинично значимите смесен тип АНА светения. Това е и един от
поставените акценти на настоящия Атлас на ЛКИ, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”. Както беше споменато, смесеният тип имунофлуоресцентен образ се дефинира като смес от повече от едно „прости” АС – светения, които се наблюдават в серума на пациент, съдържащ повече от едно АНА и/или друго специфично
автоантитяло. Например често наблюдавано явление в серума на пациенти с първичен билиарен холангит е едновременното присъствие на АНА, насочени срещу CENP-А/В, даващи характерен петнист
ядрен образ, и антимитохондриални антитела, визуализиращи се със специфичен цитоплазмен образ.
Съществуват и много други образи от смесен тип, които са много по-трудни за разпознаване и интерпретация, особено при съпоставим титър на отделните автоантитела или в случаите, когато таргетните
антигени са локализирани в една и съща клетъчна структура.
Като друг значителен пропуск в първия доклад на ICAP може да бъде отчетен неуспешният опит
за включване на всички познати до момента типове светене в класификационното дърво, или поне на
образите, коментирани и приети от проведените до момента Бразилски работни срещи. Разбира се,
може да бъде счетено, че всички описани АНА имунофлуоресцентни образи могат безпрепятствено
да бъдат внедрени в класификационното дърво на ICAP, но това би изместило основния акцент на
консенсуса, а именно включването на клинично значими светения и консенсусно одобрение от
всички експерти от работната група. Поради тази причина редки типове светене биват изключени,
като например АНА, насочени срещу SG2NA/stria n, cyclin B1, heterochroma n protein 1-beta, M-phase
phosphoprotein MPP1 и EEA1, както и срещу други ендозомални антигени.
Един от изводите, направени след Първата работна среща на ICAP, е, че е необходима преоценка на референтните АНА стандарти и референтните граници на метода, поради използване на съвременна АНА ИИФ технология. Пример в тази насока е изясняване и разграничаване на стандартите за
анти-Ro52 и анти-Ro60 антителата. Анти-Ro60 антителата се изявяват с типично фино гранулиране и
ядрено светене (AC-4), докато повечето серуми, положителни за анти-Ro52 антитела, не демонстрират
разпознаваем имунофлуоресцентен образ, като дават както ядрен или цитоплазмен, така и негативен
образ на НЕр-2 клетъчния субстрат, поради което на този етап не могат да се определят като АНА положителни. Постигнато е консенсусно решение, че Ro60 и Ro52 антигените са независими антигенни
системи, сега наричани най-често SS-A/Ro60 и Ro52/TRIM21.
На Втората международна среща на ICAP, проведена в Дрезден през 2015 г., Edward Chan (САЩ)
и Manfred Herold (Австрия) са натоварени с отговорната задача да повдигнат отново дискусията за
разделянето на АНА образите на базисно и експертно ниво. При вземането на решение експертите от работната група не се ръководят от строги критерии, а по-скоро имат предвид клиничната
значимост и морфологичния субстрат на отделните светения. Така например образът на анти-DFS70
антитялото (AC-2) е преразгледан на Втората среща на ICAP като особено ключов за АНА скрининга,
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като се изхожда от строгата му асоциация с автоантителата срещу таргетния DFS70/LEDGF антиген и
обезпокоителния факт, че много изследователи и специалисти в областта на ИИФ дори не са чували
за този АНА образ и корелиращото с него антитяло, както и не са запознати с практическата значимост на негативната клинична корелация между самостоятелната изява на положителните антиDFS-70 автоантитела в серума и вероятността за наличие на системно автоимунно заболяване. Част
от специалистите от експертната група изразяват несъгласието си за включване на образи като AC-22
(АНА, насочени срещу апарата на Голджи) и AC-23 (“пръчици и рингове”), при които липсват данни
за клиничната им значимост, и смятат за неоправдано да продължават да бъдат причислявани към
образите от групата на базисно (основно) ниво. Избистря се и идеята за това, че базисно означава
основно ниво, а експертно означава ниво за напреднали и не бива образите от съответните групи
да зависят стриктно от клиничната им значимост. Manfred Herold отбелязва, че критичен момент в
придобиването на умения за разпознаване на АНА от базисно/основно ниво е способността на специалиста имунолог да отличи негативен от положителен резултат за АНА, в контекста на borderline
зоната, един ключов въпрос, отворен за дискусия както на сайта на ICAP, така и предмет на следващите две проведени срещи на международната експертна група.
Luis EC Andrade (Бразилия) и Karsten Conrad (Германия) са натоварени с нелеката задача да водят дискусията дали определени имунофлуоресцентни образи да бъдат разглеждани като комбиниран тип светене. Дебатът е фокусиран около дефинирането на комбинираните образи и около потенциалните ползи от обособяването на съответната категория АНА светения. Като комбиниран тип
светене следва да бъдат разглеждани онези АНА образи, при които едно единствено автоантитяло
предизвиква оцветяване на повече от една клетъчна структура. Пример за такъв тип светене е образът
на NuMA антигена (AC-26), при който се наблюдава едновременно оцветяване на нуклеоплазмата на
интерфазните клетки и на нишките на делителното вретено (а не хроматина) на делящите се клетки.
В този контекст обособяването на отделна категория комбиниран тип АНА светене разкрива своите
неоспорими предимства. Засега анти-NuMA образът е класифициран като митотичен тип светене (поради специфичното оцветяване на дележния апарат на клетката) в класификационното дърво на ICAP,
въпреки интензивното оцветяване на нуклеоплазмата. Други АНА образи, които биха могли да бъдат
класифицирани като комбинирани, включват анти-CENP-F-like (AC-14), анти-TOPO I/Scl-70-like (наскоро
официално признат като AC-29 на среща на ICAP, провела се в Дрезден през месец септември 2017),
както и специфичното комбинирано цитоплазмено с не винаги изразено нуклеоларно светене, асоциирано с анти-Rib-P автоантитела. Потенциалната уязвимост на категорията комбинирано АНА светене
е възможността комбиниран образ да бъде объркан със смесен тип светене. В допълнение, някои
експерти намират за излишно обособяването на отделна категория комбиниран тип светене, тъй като
възможността за локализация на даден протеин/антиген в различни клетъчни структури в зависимост
от фазата на клетъчния цикъл е добре документирана.
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По време на Втората работна среща на ICAP експертите Jan Damoiseaux (Холандия), Carlos A von
Mühlen (Бразилия) и Ignacio Garcia-De La Torre (Мексико) поемат отговорната задача да водят дебата за
начина, по който следва да се описват резултатите от АНА скрининга. По време на дискусията се достига до консенсус, че резултатът от тестването за АНА чрез ИИФ следва да бъде описан като отрицателен
или положителен, като в случаите с положителен АНА скрининг следва да бъде описан типът светене,
съобразно номенклатурата на ICAP, и да бъде дефиниран конкретният титър на АНА светенето (поради
силните клинични корелации между висок титър > 1:320 АНА и развитие на САРБ). При наличие на смесен тип светене първо се описва ядреният, после цитоплазменият и накрая митотичният тип светене,
като всеки тип светене се записва със съответния титър, до който се смята за специфично светенето над
фона на негативната контрола на теста. Силно препоръчително е описването на т. нар. базисно ниво
светения (АС-1 до АС-9 и АС-15 до АС-23).
В допълнение е постигнато съгласие между експертите по отношение необходимостта от изписване на метода за тестване на АНА, както и даването на насоки и препоръки от страна на клиничния
имунолог към клиничния специалист, назначил изследването за евентуални асоциации и корелации
със съответни специфични автоантитела. Тези препоръки се изписват в графа „Забележка” към всеки
лабораторен тест на дадения резултат на пациента. Така издаваният от всяка имунологична лаборатория резултат за АНА трябва да се състои от три елемента: тип на използвания тест, резултат от теста и
ако е уместно, съвети за допълнителни специализирани тестове (табл. 1).
Таблица 1. Примерен модел за изписване на АНА теста
Изследване за АНА
Метод
Резултат
Съвет/Препоръка

АНА – НЕр-2 клетки (ИИФ)
Положителен/отрицателен; титър и описание на ядрените, цитоплазмените и митотичните светения,
използването на термина like (подобен).
В случай на клинично съмнение за САРБ е необходимо изследване на конкретни автоантитела (АНА/
ЕНА специфичен, миозит-специфични, ССк специфични)

Така моделът на ICAP може да бъде добра платформа за коментари и насоки от страна на лабораторния или клиничния имунолог, които да бъдат добавени към определените отделни типове светене
при даване на съответния резултат за АНА. Например използването на термина like (подобен) след
типа светене описва и корелацията с конкретни специфични АНА. Това би било уместно да се използва за насока за определяне на конкретните автоантитела чрез други специализирани имуноензимни
методи за потвърждение. Препоръчва се и даване на мнение, като например “препоръчително е повторно тестване на серума на пациента за АНА в рамките на година/шест месеца или при промяна в
клиничната картина (респективно при положителен/граничен резултат от проведения АНА скрининг)“.
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За съжаление, липсва експертен консенсус по отношение на интерпретирането на цитоплазмените и митотичните типове светене като АНА положителни или АНА отрицателни, въпреки широко
застъпеното разбиране, че съществуват специфични типове цитоплазмени имунофлуоресцентни
образи, които не бива да бъдат пренебрегвани в контекста на определени клинични констелации.
Пример в това отношение са антисинтетазните антитела (анти-Jo1, анти-OJ, анти-EJ, анти-PL-7, анти-PL-12) при пациенти с автоимунни инфламаторни миопатии, както и анти-Rib-P антителата при
пациенти със СЛЕ. Основното съображение срещу съобщаването на цитоплазмените светения като
АНА положителни е, че в класификационните критерии на редица заболявания в програмите за
контрол и външна оценка на качеството, както и международни клинични асоциации/дружества
и техните политики на реимбурсация, като резултати от АНА скрининг, се приемат единствено
т. нар. истински АНА – ядрените типове светене. Поразителен пример в това отношение са диагностичните критерии за автоимунен хепатит (1999 г.), които се базират на точкова система. Наличието на положителни АНА, в зависимост от титъра, добавя допълнително точки към критериите,
а положителните антимитохондриални автоантитела (имащи характерен цитоплазмен образ на
НЕр-2 клетките) изискват намаляване на точките според диагностичния алгоритъм. Това, очевидно, би довело до тълкувателен парадокс, в случай, когато антимитохондриалните антитела бъдат
счетени за АНА положителен резултат.
За да бъдат стандартизирани цитоплазмените и митотичните oбрази, е необходимо набирането
и описанието на примерни модели, съотнесени към конкретните клинични симтоми на всеки пациент,
предоставени като данни от клиничния специалист, заедно с искането за тестване на АНА.
На Третата работна среща на ICAP, състояла се по време на 13-ата Международна среща за автоантитела и автоимунитет – Киото, Япония, 2016 г., е проведен дебат относно актуализиране на
текущото описание на класификационното дърво на ICAP, с цел да се отрази „истинската клинична
значимост“ за всеки модел на АС светене, ако специфичните антитела се потвърдят чрез съответните
имуноензимни тестове. Направени са и първите по-сериозни стъпки в определянето на фини разлики в съществуващите модели на ICAP (напр. между AMA (AC-21) и AMA-like). Направени са и предложения за добавянето на Topo I/Scl-70 и отрицателна контрола като нови светения към ICAP. Все
повече започва и коментирането на смесените светения като модел за различни автоимунни заболявания и евентуалната им клинична релевантност с отделни автоантитела. Продължава и дискусията,
свързана с актуализиране на сайта ANApa erns.org, с добавяне на нови членове и превеждането му
на нови езици.
При Четвъртата работна среща на ICAP към класификационното дърво на ICAP са добавени официално два типа имунофлуоресцентни образи, в резултат на което специфичните имунофлуоресцентни
светения, доказвани на НЕр-2 клетъчни култури, стават 30 на брой (фиг. 2). Добавени са АС-0 (отрицателна контрола) и АС-29 (анти-Tоро I/Scl70 – комбиниран тип светене).
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АНА негативният резултат, означен като AC-0, следва да бъде разпознаван дори от нови имунологични лаборатории или такива с малък опит в областта на ИИФ и затова е причислен към групата
на АНА, изискващи базисно/основно ниво на оценка (разпознаване). Комбинираният имунофлуоресцентен образ на анти-Tоро I/Scl70 е добавен под номер AC-29, като част от групата на петнистите
светения и заедно с АС-4, АС-5 изисква експертно ниво на оценка от съответната имунологична лаборатория.

Фигура 2. Новият изглед на класификационното дърво на специфичните имунофлуоресцентни светения
на НЕр-2 клетъчна линия

Много сериозен е и дебатът относно граничните стойности при дефинирането на AC типовете светене в ежедневната лабораторна практика, както и въпросът дали АС (An -cellular an bodies) е еднозначно с AНA? Въпреки че всички участници смятат, че цитоплазмените и митотичните АС светения са
клинично значими, съществуващите диагностични и класификационни критерии за свързаните с АНА
автоимунни заболявания, възпрепятстват окончателния консенсус по тази тема.
Друг съществен акцент от Дрезденската работна среща през 2017 г. са усилията, насочени към
широко популяризиране и интернационализация на ICAP, като стъпка в тази посока е превеждането
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на класификационното дърво и съответните описания на отделните АНА светения на различни езици.
Приоритетност, системни екипни усилия и установяване на партньорски контакти са сред водещите
задачи и предизвикателства пред ICAP.
Реалистична възможност е и платформата на ICAP да бъде използвана за добавяне на клинични интерпретации, за корелации между конкретни светения, специфични автоантитела и клнични изяви и симптоми при пациенти с автоимунни заболявани. ЛКИ към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”
споделя тези виждания и препоръки на ICAP и работи в посока те да бъдат скоро осъществени и в
България.
Използвана литература:
1. Chan EKL, Damoiseaux J, Carballo OG et al. Report of the first interna onal consensus on standardized nomenclature of
an nuclear an body Hep-2 cell pa erns 2014-2015. Fron ers in Immunology 2015, 6: Ar cle 412. www.fron ersin.org
2. Chan EKL, W de Melo Cruvinel, L E. C. Andrade. The interna onal consensus on standardized nomenclature of an nuclear
an body Hep-2 cell pa erns (ICAP) ini a ve – Current state and perspec ves. Methodical Aspects and Diagnos c Strategies.
2015: 282-287.
3. Chan EKL, Damoiseaux J, De Melo, Cruvinel W et al. Report of the second interna onal consensus on ANA pa ern (ICAP) workshop
in Dresden 2015. Lupus 2016, 25: 797-804.
4. Damoiseaux J, Von Mühlen CA, De La Torre IG et al. Interna onal consensus on ANA pa ern (ICAP): The bumpy road towards a
consensus on repor ng ANA results. Autoimmun highlights. 2016, DOI 10.1007/s13317-016-0075-0.

43

Имунофлуоресцентни образи според Международния консенсус
за АНА светения – ICAP номенклатура и описание на класическите
и приети до момента 30 типa светения
Калина Тумангелова-Юзеир, Екатерина Иванова-Тодорова

В следващите два раздела екипът на ЛКИ ще представи както класически, изчистени като образ и
приети от ICAP светения (т. нар. класификационно дърво), така и множество смесен тип флуоресцентни образи. Ще се коментират корелиращите с тях специфични автоантитела, диагнозата на пациентите, чиито серуми са показани като флуоресцентни образи, както и смисълът и значението на познаването и разграничаването на смесения и комбинирания тип светене от специалистите по клинична и
лабораторна имунология.
Важно е да се отбележи, че по препоръка на ICAP всички специфични автоантитела, корелиращи
с характерни АС кодове, задължително трябва да са потвърдени чрез методи, доказващи конкретни
автоантитела, като ELISA, Western блот, имуно dot/line блот, имунопреципитация, хемилуминисценция
и др.
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AC-0  отрицателен НЕр-2 образ
Синоним: Негативна (отрицателна) контрола.
Описание: Липса на всякакъв тип специфично светене на интерфазните ядра на НЕр-2 клетките,
както и липса на специфично оцветяване на цитоплазмата на интерфазните клетки и миксоплазмата на
клетките в различни стадии на митоза.

Фигура 1. АС-0, отрицателна контрола, увеличение 40х/0,65
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Ядрени светения – “истинските“ АНА
от АС-1 до АС-14, както и AC-29

Дефиниция: Всеки един тип светене на интерфазните ядра на НЕр-2 клетките, независимо от положителните или отрицателно оцветени клетки в различни стадии на митоза.
Ядрените светения се разделят на 6 главни групи (хомогенен, петнист, центромерен, ядърцовнуклеоларен, ядрена мемрана и плеоморфен тип светене) с 13 подгрупи на база оцветяването на различни ядрени структури в интерфазните клетки. Това са имунофлуоресцентни образи с АС кодове от
1 до 15 и 29. Разпознаването на главните групи ядрени светения изисква базисно/основно ниво на
оценка от съответната имунологична лаборатория. Ако има силна корелация между автоантиген и конкретен тип АС образ, се използва името на антигена заедно с термина подобен (like). Например РСNAподобно, DFS 70-подобно, CENP-B-подобно светене.
Новоприетият тип светене АС-29 (Торо I) се класифицира към групата на петнистите ядрени
светения заедно с АС-2,4,5 и изисква експертно ниво на оценка от съответната имунологична лаборатория.
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AC-1  ядрено хомогенно светене
Синоним: Дифузно.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Хомогенно и равномерно светене на цялата нуклеоплазма на
всички ядра.
 Ядърца: негативни/позитивни (оцветени/неоцветени) – зависи от HEp-2 клетъчния субстрат.
 Клетки в митоза (метафаза (метафазни плочки), анафаза, телофаза): наличие на интензивно
хомогенно, хиалиноподобно флуоресцентно светенe на хроматина.
 Митотичен апарат: Негативен (понякога се виждат продълженията на хроматиновата маса,
прикрепени към нишките на клетките в метафаза и анафаза (1), но самите структури на делителния
апарат са негативни).
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: dsDNA, Nuc, Hi.
 Клинична асоциация: СЛЕ, лекарствено индуциран СЛЕ, ЮИА.

1

Фигура 2. АС-1 тип светене. Представеният серум на пациент със СЛЕ съдържа антитела срещу dsDNA, увеличение 40х/0,65
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АС-2 – ядрено плътно петнисто светене
Синоним: DSF 70-подобно светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Фино петнисто светене на всички ядра с хетерогенност в размера, разпределението и интензивността на светене на точките. Наблюдават се по-плътни и по-рехави
области на петнистост (много характерна особеност).
 Ядърца: негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): интензивно петнисто оцветяване на хроматина; метафазните плочки се характеризират с едропетнисти изпъквания извън плочката (1).
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: DSF 70/LEDGF.
 Клинична асоциация: Рядко при СЛЕ, синдром на Сьогрен, ССк.
1

1

Фигура 3. АС-2 тип светене. Представеният серум е от пациент с ЮИА и съдържа антитела срещу DSF 70/LEDGF,
увеличение 40х/0,65
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AC-3 – центромерен тип светене
Синоним: Кинетохорен тип светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Дискретни, едри точки (40-80 на клетка), разпилени в интерфазните ядра.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Дискретни, едри точки (40-80/клетка), подредени спрямо митотичния апарат на клетката в митоза.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: CENP-A/B.
 Клинична асоциация: Лимитирана кожна и дифузна форма на ССк, ПБЦ.

Фигура 4. АС-3 тип светене. A. Пациент с анти-CENP-A антитела и диагноза ССк; Б. Пациент с анти-CENP-B антитела,
диагноза ССк, увеличение 40х/0,65
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AC-4 – ядрено фино петнисто
Синоним: Фино зърнисто, фино гранулирано светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Фино петнисто светене на всички ядра с малък размер на точките.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Липса на оцветяване на хроматина. Наличие на
„призрачни” клетки (1).
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: SS-A/Ro 60, SS-B/La, Mi-2, TIF1γ, TIF1β, Ku.
 Клинична асоциация: синдром на Сьогрен, СЛЕ, ДМ, ССк/ПМ overlap.

1

Фигура 5. АС-4 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу SS-A/Ro 60 и Ro52 при пациент
със СЛЕ, увеличение 40х/0,65
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AC-5 – ядрено едро петнисто – ядрен матрикс
Синоними: Грубо зърнисто светене, ядрен матрикс, сплайсозоми.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Едро, грубо петнисто светене на всички ядра.
 Ядърца: Негативни/позитивни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Липса на оцветяване на хроматина. Наличие на
„призрачни” клетки.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: hnRNP, U1RNP, RNP/Sm, Sm, RNA polymerase III.
 Клинична асоциация: ССТБ, СЛЕ, ССк.

Фигура 6. АС-5 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу, RNP/Sm при пациент със СЛЕ,
увеличение 40х/0,65
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Дискретни ядрени точки AC-6, 7
АС-6 – множество ядрени точки светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Дискретни, точки (от 6 до 20/клетка), разпилени в интерфазните
ядра.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни. Наличие на „призрачни” клетки.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: Sp-100, PML, MJ/NXP2
 Клинична асоциация: ПБЦ, САРБ, ПМ/ДМ.

Фигура 7. АС-6 тип светене. Представеният серум е на пациент с диагноза ПБЦ (АМА негативна форма), съдържащ
антитела срещу Sp-100 и PML, увеличение 40х/0,65
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AC-7 – няколко ядрени точки
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Дискретни, точки (от 1 до 6 на клетка, в повечето клетки), разпилени в интерфазните ядра. Известни са още като спирални телца, или телца на Cajal (1).
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: p-80-collin, SMN.
 Клинична асоциация: синдром на Сьогрен, СЛЕ, ССк, ПМ, асимптомни индивиди.

1

Фигура 8. АС-7 тип светене. Представеният серум е от пациент със синдром на Сьогрен. Наблюдава се и наличие на
антитела от АС-4 тип срещу SS-A/Ro 60 и SS-В/La, увеличение 40х/0,65
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Нуклеоларни (ядърцови) светения AC-8, 9, 10
AC-8 – хомогенно нуклеоларно светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Дифузно оцветяване на ядърцата (нуклеолите) на всички интерфазни клетки.
 Ядърца: Позитивни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: PM/Scl-75, PM/Scl-100, Th/To, B23/nucleophosmin, nucleolin, No55/SC6.
 Клинична асоциация: ССк, ССк/ПМ overlap.

Фигура 9. АС-8 тип светене. Представеният серум от пациент с диагноза ССк съдържа антитела срещу PM/Scl-100,
увеличение 40х/0,65
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AC-9 – туфесто нуклеоларно светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Неравномерно оцветяване на ядърцата (нуклеолите) и наличие
на телца на Cajal (1).
 Ядърца: Позитивни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Перихромозомно оцветяване на метафазните
плочки (2).
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: U3-snoRNP/fibrillarin.
 Клинична асоциация: ССк.

1
2

Фигура 10. АС-9 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу U3-snoRNP/fibrillarin на пациент с диагноза дифузна кожна форма на ССк, увеличение 40х/0,65
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AC-10 – петнисто нуклеоларно светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Ясно видими точки, наблюдавани в ядърцата (нуклеолите) на
интерфазните ядра (1).
 Ядърца: Позитивни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): В метафазните клетки могат да се видят до 5
ярки двойки точки (2) от т.нар. области на нуклеоларния организатор (NOR).
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Цитоплазмата на митотичните клетки може да бъде леко положителна.
 Антигени: RNA polymerase I, huBF/NOR-90.
 Клинична асоциация: ССк, синдром на Сьогрен.

1

2
Фигура 11. АС-10 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу RNA polymerase I на пациент с диагноза
дифузна ССк, увеличение 40х/0,65
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Светене ядрена мембрана – AC-11, 12
AC-11 – светене гладка ядрена мембрана
Синоними: Ядрен пръстен, мембранозно светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Хомогенно оцветяване на ядрото с по-голяма интензивност на
външния му ръб. Наблюдава се специфично подчертаване на ядрената мембрана там, където клетките
се допират помежду си.
 Ядърца: Позитивни/негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Липсва оцветяване на хроматина. Наличие на
„призрачни“ клетки (1).
 Митотичен апарат: Негативен (1).
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: lamins A, B, C, lamin-associated proteins.
 Клинична асоциация: СЛЕ, синдром на Сьогрен, серонегативен артрит.

1

Фигура 12. АС-11 тип светене. Представеният серум е от пациент със СЛЕ, увеличение 40х/0,65
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AC-12 – светене петниста ядрена мембрана
Синоним: Мембранни ядрени пори.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Tочково, зърнисто оцветяване на ядрената мембрана в интерфазните клетки, с акцентиране на флуоресценцията в точките, където съседните клетки се допират.
 Ядърца: Позитивни/негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Липсва оцветяване на хроматина. Наличие на
„призрачни“ клетки.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: gp-210.
 Клинична асоциация: ПБЦ.

Фигура 13. АС-12 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу gp-210 от пациент с ПБЦ (АМА негативна форма), увеличение 40х/0,65
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AC-13  плеоморфно, PCNA-подобно светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Плеоморфно, неравномерно петнисто оцветяване на интерфазните ядра, с хетерогенност в размера и интензивността на светене на точките. Някои клетки са отрицателни (фаза G1), някои са интензивно оцветени (S-фаза), а някои от тях са с малко и разпръснати точки
и рядко с оцветени нуклеоли (късни S и ранни G2 фази).
 Ядърца: Позитивни/негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Липсва оцветяване.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна при всички клетки.
 Антигени: PCNA.
 Клинична асоциация: СЛЕ, при терапия с циклофосфамид.

Фигура 14. АС-13 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу PCNA от пациент с посттравматична
гонартроза, увеличение 40х/0,65
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АС-14 – CENP-F-подобно светене
Синоними: MSA-3, NSp-II.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Петнисто светене на ядрата с отчетлива променливост в интензивността на светене. Най-силна е интензивността във фаза G2, а най-слаба до липсваща във фаза G1.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Центромерите са позитивни само в прометафаза и метафазните плочки и представляват множество подравнени и слабо оцветени точки (1). Прометафазните клетки често показват слабо оцветяване на ядрената обвивка (2). По време на анафазата
и телофазата някои серуми показват силно оцветяване в пръстена, намиращ се в средната зона (т.е.
mid-body, stem body), където се извършва разделянето на дъщерните клетки. Околната цитоплазма на
митотичните клетки е дифузно оцветена.
 Антигени: CENP-F.
 Клинична асоциация: Предимно при злокачествени заболявания.

1

2

Фигура 15. АС-14 тип светене. Представеният серум е от пациент с паранеопластичен синдром, увеличение 40х/0,65
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Цитоплазмени светения
(от AC-15 до AC-23)

Дефиниция: Разнообразни видове оцветяване на цитоплазмата на НЕр-2 клетките, независимо от наличието или липсата на флуоресцентно оцветяване на ядрата или митотичния апарат на
клетките.
Класическите цитоплазмени светения са представени като имунофлуоресцентни образи без
ядрено оцветяване на НЕр-2 клетките и като правило не могат да се нарекат АНА положителни. Тук
клиничният имунолог по своя преценка трябва да опише типа на специфичното светене и да даде
евентуална препоръка за изследване на панел от автоантитела, свързани със съответния флуоресцентен образ.
Цитоплазмените светения са имунофлуоресцентни образи с АС кодове от 15 до 23. Разделени
са на 5 главни групи: нишковидни (от АС-15 до АС-17), петнисти (от АС-18 до АС-20), АМА-подобно
(АС-21), полярно/Golgi-подобно (АС-22) светене и пръчици и рингове (АС-23). За разпознаването им е
необходимо основно/базисно ниво на оценка от съответната имунологична лаборатория. При наличие
на много силна корелация с таргетния автоантиген/антитяло името на съответния антиген/антитяло
се използва за означаване на типа светене заедно с термина подобно (like). Например: АМА-подобно,
полярно/Golgi-подобно светене.
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Нишковиден тип цитолазмени светения  AC-15, 16, 17
AC-15 – цитоплазмено нишковидно, линеарно светене
Синоним: Актин-подобно светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Интензивно оцветени цитоскелетни влакна, понякога с малки, прекъснати, гранулирани отлагания. Наличие на вълнообразни или назъбени актинови нишки, обхващащи надлъжната
ос на клетките (1).
 Антигени: Ac n, non-muscle myosin.
 Клинична асоциация: ССТБ, ХАХ, чернодробна цироза, миастения гравис, ПБЦ, болест на Крон,
дълъг период на хемодиализа, рядко при САРБ извън ССТБ.

1

Фигура 16. АС-15 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу актин от пациент с генерализирана
остеоартроза, увеличение 40х/0,65
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AC-16 – цитоплазмено нишковидно, филаментозно светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Оцветяване на микротубулите и интермедиерните филаменти, простиращи се от
ядрения ръб (1).
 Антигени: Vimen n, cytokera ns.
 Клинична асоциация: Инфекциозни или възпалителни състояния, при продължителна хемодиализа, алкохолни чернодробни заболявания, САРБ, псориазис, здрави лица.

1

Фигура 17. АС-16 тип светене. Представеният серум е от пациент с васкулит и хроничен гломерулонефрит,
увеличение 40х/0,65
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AC-17 – цитоплазмено нишковидно, сегментно светене
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Подчертани, усилено флуоресциращи къси сегменти, подчертаващи ядрата и послабо флуоресциращи, по протежение на т.нар. стресови фибрили (актиновите нишки).
 Антигени: Alpha ac nin, vinculin, tropomyosin.
 Клинична асоциация: Миастения гравис, болест на Крон, ХУК.

Фигура 18. АС-17 тип светене. Представеният серум е от пациент със СЛЕ, увеличение 40х/0,65.
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Петнист тип цитоплазмени светения  AC-18, 19, 20
АС-18 – обособени (дискретни) цитоплазмени точки
Синоними: GW телца, processing телца, лизозоми.1
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Оцветяване на GW телцата в цитоплазмата на интерфазни клетки, като преимуществено техният брой е най-голям в клетки във фаза S/G2.
 Антигени: GW182 GW2, GW3, Su/Ago2, Ge-1/Hedls, RAP55.
 Клинична асоциация: ПБЦ, САРБ, неврологични и други автоимунни болести.

Фигура 19. АС-18 тип светене. Представеният серум е от пациент с ПМ, увеличение 40х/0,65

1

Исторически термин – няма доказателства, че антигените, даващи АС-18, са част от лизозомите.
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АС-19 – цитоплазмено, плътно петнисто светене
Синоним: Цитоплазмено хомогенно светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни. Понякога, в зависимост от HEp-2 субстрата, при антитела срещу рибозомни
P протеини се наблюдава и подчертаване на ядърцата на част от интерфазните клетки (1).
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Mътна, почти хомогенна петнистост в цялата цитоплазма.
 Антигени: PL-7, PL-12, ribosomal P proteins.
 Клинична асоциация: Антисинтетазен синдром, ПМ/ДМ, СЛЕ, невро-СЛЕ, ювенилен СЛЕ.

1

Фигура 20. АС-19 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу ribosomal P proteins от пациент с идиопатична тромбоцитопенична пурпура, СЛЕ и синдром на Рейно, увеличение 40х/0,65

66

АС-20 – цитоплазмено, фино петнисто светене
Синоним: Цитоплазмено петнисто светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Хомогенно, фино петнисто светене в цялата цитоплазма.
 Антигени: Jo-1/his dyl-RNA synthetase.
 Клинична асоциация: Антисинтетазен синдром, ПМ/ДМ, лимитирана ССк, идиопатичен плеврален излив.

Фигура 21. АС-20 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу Jo-1 и е на пациент с диагноза ДМ,
увеличение 40х/0,65
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AC-21 – цитоплазмено, мрежовидно светене
Синоним: АМА-подобно светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Едрогранулирано, нишковидно оцветяване, простиращо се като мрежа в цялата
цитоплазма.
 Антигени: BPO-3E2 (PDC-E2/M2, BCOADC-E2, OGDC-E2), E1α-PDC, E3BP/protein X.
 Клинична асоциация: ПБЦ, ССк, рядко при други САРБ.

Фигура 22. АС-21 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу BPO-3E2/АМА-М2 и е от пациент
с диагноза ПБЦ, увеличение 40х/0,65
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АС-22 – полярно светене – Golgi-подобно светене
Синоним: Апарат на Golgi.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Петнисто, подобно на панделка оцветяване около ядрата с полюсен характер.
 Антигени: Golgin-95/GM130, golgin-97, 160, 245, gian n/macrogolgin.
 Клинична асоциация: Рядко при синдром на Сьогрен, СЛЕ, РА, ССТБ, грануломатоза на Вегенер,
идиопатична церебеларна атаксия, паранеопластична церебеларна дегенерация, вирусни инфекции.

Фигура 23. АС-22 тип светене. Представеният серум е от пациент със синдром на Сьогрен, негативен по отношение
на специфични АНА, увеличение 40х/0,65
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АС-23 – пръчици и рингове светене

Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни, може да се наблюдават малки пръчици и рингове.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Негативни.
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Ясно различими пръчици и рингове в цитоплазмата на интерфазните клетки.
 Антигени: IMPDH2.
Този тип специфично флуоресцентно светене се установява само при HEp-2 субстрат на фирмите
Euroimmun и INOVA. Представените и описаните от екипа на ЛКИ светения са наблюдавани на HЕp-2
тестове на фирма BioSystems и поради това този образ не е включен в Атласа. Този тип светене се среща само при пациенти с хепатит С-вирусна инфекция след терапия с IFN-α/рибавирин, рядко при СЛЕ,
тиреоидит на Хашимото, както и при здрави индивиди.
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Митотичен тип светене
(от AC-24 до AC-28)

Дефиниция: Имунофлуоресцентни образи, специфично свързани с различните етапи на митотичния цикъл на НЕр-2 клетките. Тук се причисляват и специфични светения, включващи отделни структури от цитоплазмата и ядрата на клетките по време на митоза с характерни, отличителни белези,
несвързани с другите АС типове. Например при АС-24 се наблюдава не само оцветяване на центрозомите в митотичните (метафазни) клетки, но и единични светещи точки в цитоплазмата на интерфазните клетки. NuMA-подобното светене е друг характерен пример. То се класифицира като подвид на
АС-25 и не може да се опише по една единствена клетка или стадии от клетъчния цикъл, а е съвкупна
картина от множество клетки в интерфаза и различни фази на митоза. Представлява комбиниран тип
флуоресцентен образ (когато едно антитяло се залавя и визуализира в повече от една клетъчна структура), при който освен специфичното оцветяване на нишките на делителното вретено се наблюдава и
плътно петнисто оцветяване на ядрата на интерфазните клетки.
Ролята на клиничния имунолог при установяване на митотичен тип светене е да го опише детайлно и да даде евентуална насока на клиничния специалист за допълнителни изследвания, евентуални
заболявания и клинични феномени, свързани със съответния флуоресцентен образ.
Това са имунофлуоресцентни образи с АС кодове от 24 до 28 и разпознаването им изисква експертно ниво на оценка от съответната имунологична лаборатория.
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АС-24 – центрозомен тип светене
Синоним: Центриолен тип светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Добре разграничени центриоли (1-2 на клетка)
в цитоплазмата и полюсите на митотичното вретено.
 Митотичен апарат: Добре разграничени центриоли (1-2 на клетка) в цитоплазмата и полюсите
на митотичното вретено (най-често 2 точки са видими между профаза и метафаза).
 Цитоплазма: Негативна, с видима 1 точка при клетките в интерфаза.
 Антигени: Enolase, Cep250, Cep110, pericentrin.
 Клинична асоциация: Рядко при ССк, феномен на Рейно, инфекции (вирусни и микоплазмени).

Фигура 24. АС-24 тип светене. Представеният серум е от пациент с диагноза „други артрити”, увеличение 40х/0,65
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АС-25 – светене делително вретено
Синоним: MSA-2, NuMA-2.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Оцветени нишки на делителното вретено в метафазните и анафазните клетки без видимо оцветяване на хроматина.
 Митотичен апарат: Видими нишки на делителното вретено, свързани с конусовидно издължени добре оцветени полюси. Нишките на делителното вретено оформят както флуоресцентни образи,
подобни на NuMA светенето, така и различни от него.
 Цитоплазма: Негативна.
 Антигени: HsEg5.
 Клинична асоциация: Рядко при синдром на Сьогрен, СЛЕ, други САРБ.

Фигура 25. АС-25 тип светене. Представеният серум е от пациент с гигантскоклетъчен артериит и ревматична
полимиалгия, увеличение 40х/0,65
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АС-26 – NuMA-подобно светене
Синоними: MSA-1, NuMA-1, Centrophilin, комбиниран тип светене.
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Високи титри на ядрено, фино петнисто оцветяване със слабо
подчертани ядърца.
 Ядърца: Негативни, до слабо подчертани.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Силно оцветяване на полюсите на делителното
вретено на метафазните и анафазните клетки без видимо оцветяване на хроматина.
 Митотичен апарат: Добре видими нишки на делителното вретено, свързани с конусовидно издължени добре оцветени полюси.
 Цитоплазма: Негативна.
 Антигени: Centrophilin.
 Клинична асоциация: Синдром на Сьогрен, СЛЕ, други САРБ.

Фигура 26. АС-26 тип светене. Представеният серум от пациент със ССк, увеличение 40х/0,65
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АС-27 – светене междуклетъчни мостове
Синоними: Stem body, Midbody
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Оцветяване на междуклетъчния мост, който
свързва дъщерните клетки до края на клетъчното деление, но преди разделянето им.
 Митотичен апарат: Оцветяване на междуклетъчния мост, който свързва дъщерните клетки до
края на клетъчното деление, но преди разделянето на клетките.
 Цитоплазма: Негативна.
 Антигени: Aurora kinase B, CENP-E, MSA-2, KIF-14, MKLP-E.
 Клинична асоциация: Рядко при ССк, феномен на Рейно, тумори.

Фигура 27. АС-27 тип светене. Представеният серум е от пациент с феномен на Рейно, увеличение 40х/0,65
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АС-28 – светене митотична хромозомна обвивка
Описание:
 Ядра на интерфазните клетки: Негативни.
 Ядърца: Негативни.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Зърнисто оцветяване на хромозомния апарат
в про- и метафазните клетки.
 Митотичен апарат: Зърнисто оцветяване на хромозомния апарат в про- и метафазните клетки.
 Цитоплазма: Негативна.
 Антигени: Модифициран хистон Н3, МСА-1.
 Клинична асоциация: Рядко при дискоиден СЛЕ, хронична лимфоцитна левкемия, синдром на
Сьогрен, полимиалгия ревматика.

Фигура 28. АС-28 тип светене. Представеният серум е от пациент с ревматична полимиалгия, увеличение 40х/0,65
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АС-29 – Торо I/Scl-70
Описание: АС-29 е класифициран към групата на петнистите ядрени светения заедно с АС-2,4,5 и
изисква експертно ниво на оценка от съответната имунологична лаборатория.
Ядра на интерфазните клетки: Хомогенно и/или фино гранулирано флуоресцентно оцветяване
(зависещо от типа на фиксатора).
 Ядърца: Подчертани и/или показват хомогенно флуоресцентно оцветяване.
 Клетки в митоза (метафаза, анафаза, телофаза): Положително оцветен хроматин и/или подчертана до липсваща гранична област на хроматина на делящите се клетки. Може да се наблюдава
петнистост на миксоплазмата (1).
 Митотичен апарат: Негативен.
 Цитоплазма: Негативна.
 Антигени: Topoisomerase I/Scl-70.
 Клинична асоциация: ССк  дифузна форма, феномен на Рейно, СЛЕ.

1

Фигура 29. АС-29 тип светене. Представеният серум съдържа антитела срещу Scl-70 от пациент с дифузна форма ССк,
увеличение 40х/0,65
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Смесени флуоресцентни образи – предизвикателство
за разпознаване и тъкуване
Калина Тумангелова-Юзеир, Екатерина Иванова-Тодорова

В тази част от Атласа са представени най-често срещаните в имунологичната практика на ЛКИ,
УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” смесен тип флуоресцентни образи. Коментиран е специфичният начин на
смесване на класическите образи при всеки конкретен случай и са представени установените положителни автоантитела и клиничните диагнози на пациентите. Показани са и някои интересни случаи
на типични АС образи, без съответствие с кореспондиращите автоантитела по ICAP. Всеки един от показаните серуми на пациенти е тестван за панел от автоантитела, като към всеки смесен тип светене
са показани само положителните от тях. Някои от автоантителата са изследвани чрез повече от един
имуноензимен метод. Изследван е следният спектър от автоантитела: dsDNA, Nucleosomes, Histones,
DFS70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro52, SS-B, Scl-70, PM-Scl 100, PM-Scl 75, CENP-A, CENP-B, PCNA, Rib-P, Mi2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, AMA-M2, 3-E2-BPO, RP11, RP155,
Fibrillarin, NOR90, Th/To, PDGFR f-ac ne, ASMA, sp100, PML, SLA/LP, LC-1 и gp210.
Смесеният тип светения буди голям интерес сред специалистите поради предизвикателството
да бъдат разпознати различни класически АС светения, които го формират, в това число цитоплазмени
и митотични, особено при съпоставим титър на отделните автоантитела. Интересни са също така случаите на т. нар. „прозонов ефект“ на ниските разреждания, дължащ се на голямо количество антитела,
както и когато таргетните антигени са локализирани в една и съща клетъчна структура от ядрото или
цитоплазмата на клетките. Тази многофакторна система се допълва и от вида на клетъчния субстрат,
свързан с фирмата производител на НЕр-2 клетките. Нека отново припомним, че смесен тип светене е
това, при което наблюдаваният флуоресцентен образ е резултат от наличие на повече от едно специфично автоантитяло в изследвания серум, даващо повече от едно АС светене, за разлика от комбиниран тип светене, което се дължи само на едно автоантитяло, даващо флуоресцентен образ в повече
от една клетъчна структура на НЕр-2 клетките. Поради тези причини затруднения възникват както при
разпознаването и тълкуването на различни смесени светения, в които участват и комбинирани, така и
поради бъркането на комбинираните светения със смесен тип. Пример за описаното може да бъде
комбинираното АС-26 (NuMA-подобното светене), което е причислено към митотичните образи и не
трябва да бъде съобщавано като АНА положително, въпреки че при него се наблюдават високи титри
ядрено, фино петнисто оцветяване.
Друг пример е новоприетият комбиниран тип АС-29 – Торо I/Scl-70. При него се наблюдава фино,
почти хомогенно оцветяване на ядрата на интерфазните клетки и хроматина на митотичните форми,
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като при някои от Нер-2 клетъчните субстрати могат да се видят добре очертани ядърцата на интерфазните ядра. Това може да обърка специалиста имунолог и той да даде като резултат смесен тип светене,
включващ АС-1, някой от нуклеоларните типове светене (АС-8, 9, 10), както и АС-2 поради гранулираната структура на хроматина в клетките, в различен стадий на митоза (понякога е трудно разграничаването на фино от грубо петнисто оцветяване и типичните изпъквания на метафазната плочка, характерни
за АС-2).
При тези примери най-ясно личи ролята на имунологичната лаборатория и конкретните специалисти, които по своя преценка и след взето консенсусно решение дават резултата – АНА(+) или АНА(–),
със съответен титър, описват типа светене и насочват пациента към клиничен специалист с цел търсене
на евентуални клинични асоциации.
Според екипа на ЛКИ ползата от този раздел на Атласа както за занимаващите се с имунофлуоресцентно определяне на АНА лабораторни и клинични имунолози, така и за клиничните специалисти
– ревматолози, гастроентеролози и онколози, е, че всеки от тях може да намери полезна за себе си
информация, която да улесни диагностиката на различните автоимунни заболявания, съотнесени към
конкретния пациент.
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1. Смесен тип светене, включващ: АС-1, АС-2, АС-4, АС-5, АС-19
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, Histones, Nuc, DFS-70, Ro52, Ro60, RNP/Sm, Rib-P.

Фигура 1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скрининговото разреждане 1:80 на дадения серум се наблюдава смесен тип светене на интерфазните ядра с преобладаване на фино петнист тип оцветяване (АС-4 и АС-2) вероятно
поради високите стойности на анти-Ro60 антителата. Липсва характерното за АС-2 редуване на области
с различен интензитет на светене. Ядърцата на повечето интерфазни клетки са негативни. При клетките в различен стадий на митоза флуоресцентният образ показва смесен тип оцветяване на кондензирания хроматин (между хиалиноподобен АС-1 и петнист, без видимо изпъкване, характерно за АС-2).
Липсват характерните за АС-4 и АС-5 „призрачни клетки” – „ghost cells”. Наблюдава се специфично,
фино петнисто, цитоплазмено оцветяване, характерно за АС-19.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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2. Смесен тип светене, включващ: АС-1, АС-6, АС-29
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, PML, sp100, Scl-70.

Фигура 2. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скрининговото разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава както хомогенно оцветяване, дължащо се на антителата срещу dsDNA и Scl-70 (съответно
АС-1 и АС-29), така и ясно се отграничават множество добре очертани точки, типични за АС-6 (антиPML, анти-sp100). Клетките в различен стадий на митоза показват образ, характерен за АС-1 и комбинирания тип светене АС-29. Наблюдава се слабо (фино петнисто) цитоплазмено оцветяване без
доказан автоантиген.
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2.1. Смесен тип светене, включващ: АС-1, АС-6, АС-29
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, PML, sp100, Scl-70.

Фигура 2.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане 1:320 на същия серум се наблюдава отслабване на хомогенния тип
светене и акцентиране на множеството точки (АС-6) в ядрата на интерфазните клетки. Продължава
силното хиалиноподобно светене на хроматина на клетките в различен стадий на митоза. Това е много
характерен белег за АС-1 и АС-29, като обикновено се наблюдава при високи титри на разреждане и се
характеризира с изчерпване на флуоресцентното светене на интерфазните ядра дори и под нивото на
негативната контрола. Липсва наблюдаваното при титър 1:80 оцветяване на цитоплазмата.
Диагноза: Прогресивна системна склероза. На този етап няма данни за развитие на първичен
билиарен холангит (новото име на ПБЦ), но по литературни данни антителата срещу sp100 и PML
могат да се открият в нисък процент при различни САРБ. Например: 5% при ССк, 10% при СЛЕ, 2%
при синдром на Сьогрен и 3% при РА. Положителна предсказателна стойност на тези антитела се
коментира само относно диагнозата ПБЦ.
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3. Смесен тип светене, включващ: AC-2, AC-29, Ro52
Доказани специфични автоантитела срещу: DFS70, Ro52, Scl-70.

Фигура 3. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава
фино петнисто оцветяване с подчертаване на ядърцата, дължащо се на високата стойност на антителата
срещу Scl-70. Не се виждат характерните за анти-DFS70 антитела редуващи се участъци с разлика в интензитета на светене (поради ниска стойност). Във фино петнистото оцветяване най-вероятно участват и
антитела срещу Ro52 (много висока стойност), но това твърдение е спекулативно, защото тези антителата
могат да са и негативни. Впечатление прави леко „замъгленият” образ на интерфазните ядра, което също
може да се дължи на много високите стойности на анти-Ro52 антителата. Позитивирането на последните
зависи от вида на субстрата, използваните фиксатори, вида на конюгата и pH на разтворите. Клетките
в различен стадий на митоза показват образ, характерен за АС-29, като в отделни метафазни плочки се
наблюдава характерното за АС-2 зърнисто оцветяване с участъци на изпъкване.
Диагноза: Overlap синдром между прогресивна системна склероза и ANCA отрицателен некротизиращ васкулит.
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4. Смесен тип светене, включващ: AC-2, AC-4
Доказани специфични автоантитела срещу: DFS70, Ro52, Ro60, La.

Фигура 4. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава характерното фино петнисто оцветяване, дължащо се на антителата срещу La и Ro60, а също и характерното за анти-DFS70 редуване на по-светли и по-тъмни участъци. Нуклеолите са негативни. Клетките
в различен стадий на митоза показват смесен образ, характеризиращ се със специфичното за АС-2
оцветяване на хроматина с изпъкнали участъци при метафазните плочки. Наблюдава се и типичното за
АС-4 фино петнисто оцветяване на миксоплазмата на клетките в митоза.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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5. Смесен тип светене, включващ: AC-2, AC-6
Доказани специфични автоантитела срещу: DFS70, sp100, PML.

Фигура 5. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдават ясно видими множество добре очертани точки, характерни за АС-6 (анти-PML, анти-sp100) на фона
на по-слабо изразено фино петнисто светене на нуклеоплазмата, без ясно разграничими белези за
АС-2. Смесеният тип светене може да се познае по липсата на „призрачни клетки”, характерни за АС-6.
Клетките в различен стадий на митоза показват типичното за АС-2 зърнисто оцветяване на хроматина.
Диагноза: Първична билиарна цироза.
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6. Смесен тип светене, включващ: AC-2, AC-7
Доказани специфични автоантитела срещу: DFS70.

Фигура 6. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра на НЕр-2
клетките се наблюдава типичният за АС-2 образ, но и наличие на „няколко точки” (АС-7). Клетките в
различен стадий на митоза също показват характерен за АС-2 флуоресцентен образ. Поради невъзможността да се установи конкретен антиген, свързан с АС-7, е необходимо светенето да се отбележи в резултата на пациента. Трябва да се коментира с клиничния специалист, назначил изследването,
евентуалното значение на наблюдавания флуоресцентен образ, даван като АНА положителен, поради
факта, че и двата типа светене – АС-2 и АС-7, се срещат и при здрави индивиди.
Диагноза: На този етап при пациента са установени единствено артрозни промени и не е
поставена диагноза автоимунно заболяване. Препоръчано е проследяване на 6 месеца.
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7. Смесен тип светене, включващ: AC-3, AC-6
Доказани специфични автоантитела срещу: CENP-B, Ro52.

Фигура 7. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум общият изглед на флуоресцентния образ не е типичен за АС-3 – лесно разпознаваем и изискващ основно/базисно ниво на компетентност. На фона на „замъглени” интерфазни ядра, само при увеличениe 40х/0,65 се виждат множество
фини точки, нетипични за АС-6 тип светене (множество точки). За разлика от класическия АС-6 образ,
тук точките са повече на брой, което подсказва за АС-3. Няма ясно разграничаване на центромерния
образ в митотичните клетки. Липсват и типичните за АС-6 „призрачни клетки“. Един от възможните
варианти за този неясен образ е високата стойност на анти-Ro52 антителата при липсата на останалите
специфични АНА, класифицирани като хомогенно или фино петнисто светене според ICAP, които показаха отрицателна стойност при изследване с имуноблот метод.
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7.1. Смесен тип светене, включващ: AC-3, AC-6
Доказани специфични автоантитела срещу: CENP-B, Ro52.

Фигура 7.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане 1:320 на същия серум се наблюдава отслабване на фоновото светене на интерфазните ядра и клетките в различен стадий на митоза, като се проявява типичният за АС-3
образ на метафазните плочки. Наблюдаваното изчистване на образа при титър на серума 1:320 се
дължи на високите титри на анти-CENP-B антителата, които обикновено показват стойност от 1:1280
или по-висока. Не бяха установени антитела характерни за АС-6.
Диагноза: Overlap синдром между прогресивна системна склероза и целиакия, с доказани антиtTG антитела. В подкрепа на припокриващия синдром е и наличието на високи стойности на антитела срещу Ro52, които се описват при пациенти с подобни автоимунни състояния.
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8. Смесен тип светене, включващ: AC-4, AC-5
Доказани специфични автоантитела срещу: Ro60, RNP/Sm.

Фигура 8. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум се наблюдава типичният за
АС-5 флуоресцентен образ. Отделни клетки в интерфаза показват по-фино петнисто оцветяване на
ядрата (АС-4). Клетките в митоза са типичните „призрачни клетки”, което не дава възможност за
разграничаване на АС-4 от АС-5. Това води до затруднение в определянето на типа петнисто светене.
Обикновено това е пример, когато има антитела с приблизително еднакви стойности, доказани чрез
имуноензимен метод.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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9. Смесен тип светене, включващ: AC-6, AC-12, АС-21
Доказани специфични автоантитела срещу: sp100, PML, gp210, АМА-М2.

Фигура 9. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум ясно се разграничават два типа
ядрени светения. Виждат се подчертана, гранулирана ядрена мембрана, характерен образ за АС-12, и
множество добре отграничени ядрени точки (АС-6) на фона на негативна нуклеоплазма на интерфазните клетки. Клетките в митоза са типичните „призрачни клетки”. Цитоплазмата показва гранулирано
нишковидно оцветяване с по-фино изявена мрежовидна структура (АС-21), което вероятно се дължи
и на наличието на доказаните на различен от НЕр-2 субстрат антигладкомускулни антитела. Този тип
антитела дават обикновено АС-15 и АС-16 на НЕр-2 клетки. Лекият флуоресцентен фон на част от ядрата
се дължи на цитоплазмените типове светения.
Диагнова: Първична билиарна цироза с наличие на АМА-М2 и т.нар. ПБЦ-специфични АНА.
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10. Смесен тип светене, включващ: AC-6, AC-21
Доказани специфични автоантитела срещу: sp100, PML, AMA-M2, BPO M2-E3.

Фигура 10. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум ясно се разграничават двата типа
светене. Виждат се множество добре отграничени ядрени точки (АС-6) на фона на негативна нуклеоплазма на интерфазните клетки. Клетките в митоза са типичните за АС-6 „призрачни клетки”. Цитоплазмата показва грубогранулирано, нишковидно оцветяване, характерно за АС-21.
Диагнова: Първична билиарна цироза с наличие на АМА-М2, BPO M2-E3 и т.нар. ПБЦ-специфични АНА.

91

11. Смесен тип светене, включващ: AC-6 и некатегоризиран цитоплазмен тип светене
Доказани специфични автоантитела: sp100, Ro52.

Фигура 11. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум се установяват множество добре
отграничени ядрени точки (АС-6) на фона на негативна нуклеоплазма на интерфазните клетки. Цитоплазмата показва специфично, петнисто, Jo-1-подобно светене (АС-20). Чрез извършените имуноензимни
тестове не бяха установени нито анти-Jo-1 антитела, нито някои от другите, специфични за ДМ/ПМ автоантитела. Може да се спекулира, че антителата срещу Ro52, които са установени при този пациент, показват цитоплазмен образ. В литературата има данни за различна локализация на антителата срещу Ro52 на
НЕр-2 клетки – ядрена и цитоплазмена, а също така са докладвани и негативни образи (h ps://s0www.
utdlab.com/contents/image?imageKey=RHEUM%2F86982). Тази различна локализация на Ro52 се свързва и
с функцията на самия протеин (убиквитин Е3 лигаза), действащ както цитоплазмено, така и ядрено.
Диагноза: Серонегативен ревматоиден артрит.
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12. Смесен тип светене, включващ: AC-19 с некатегоризирано фино петнисто,
ядрено светене
Доказани специфични автоантитела: PL-12, Ro52.

Фигура 12. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум се наблюдава фино гранулирано
оцветяване на ядрата на интерфазните клетки, нехарактерно за нито един тип петнисто ядрено светене. Вероятно това се дължи на високата стойност на анти-Ro52 антителата. Липсват ясно установени
критерии за типа имунофлуоресцентен образ и няма постигнат консенсус по въпроса дали това автоантитяло трябва да се смята за антинуклеарно. Цитоплазмата на всички клетки показва характерния за
АС-19 фино петнист флуоресцентен образ. Клетките в митоза са типичните за АС-19 „призрачни клетки”.
Диагноза: Смесена съединителнотъканна болест.
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13. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-4, AC-5
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, Nuc, Hi, Ro52, Ro60, Sm, RNP/Sm, Rib-P, AMA-M2.

Фигура 13. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава комбинация от фино петнисто оцветяване, характерно за АС-4, като в част от клетките се виждат и
по-големи и груби гранули, характерни за АС-5. Флуоресцентният образ АС-1, характерен за антителата
срещу dsDNA, Nuc и Hi, се визуализира добре само в хроматина на делящите се клетки. Липсват характерните за АС-4 и АС-5 „призрачни клетки”. Цитоплазмата на интерфазните клетки е негативна и не
показва типичния за АС-19 и АС-21 флуоресцентен образ, което може да се дължи на много ниските
(гранични) стойности на антителата срещу Rib-P и AMA-M2.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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14. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-9, AC-18, AC-19
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, Fibrilarin, Rib-P.

Фигура 14. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава комбинация от типичното хомогенно светене, дължащо се на антителата срещу dsDNA (АС-1), и
неравномерното оцветяване на ядърцата (нуклеолите) с наличие на телца на Cajal (АС-9). В цитоплазмата се наблюдава типичното „облачно” – фино петнисто светене, характерно за антителата срещу RibP (АС-19), но и наличието на GW телца (АС-18). В миналото антителата срещу тези телца са наричани
антилизозомални и се срещат при пациенти с ПБЦ, САРБ, неврологични и други автоимунни болести.
Диагноза: Прогресивна системна склероза.
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15. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-5, AC-19
Доказани специфични автоантитела срещу: Nuc, Hi, Ro52, Sm, RNP/Sm, Rib-P.

Фигура 15. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра преобладава характерното за АС-5 едро петнисто оцветяване на нуклеоплазмата, дължащо се на високите
стойности на антителата срещу Sm, RNP/Sm. Флуоресцентният образ на АС-1, характерен за антителата
срещу dsDNA, Nuc, Hi, се визуализира слабо (фоново) в интерфазните ядра и добре в хроматина на
делящите се клетки, поради което липсват характерните за АС-5 „призрачни клетки”. При този титър
на разреждане на серума характерното за анти-Rib-р цитоплазмено, фино петнисто светене се открива
при отделни интерфазни клетки и при повечето клетки в различен стадий на митоза, което в комбинация с типичното за АС-5 оцветяване на миксоплазмата вероятно е и причина за маскирането на чистия
хиалиноподобен изглед на кондензирания хроматин (характерен за АС-1).
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15.1. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-5, AC-19
Доказани специфични автоантитела срещу: Nuc, Hi, Ro52, Sm, RNP/Sm, Rib-P.

Фигура 15.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане 1:320 на същия серум се наблюдава доминиране на АС-1 над АС-5 и
по-ясно се разпознава фино петнистото цитоплазмено АС-19 светене.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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16. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-5
Доказани специфични автоантитела срещу: Hi, Nuc, RNP/Sm.

Фигура 16. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава комбинация от равнопоставено изявени ядрени светения – хомогенно светене (АС-1), дължащо
се на антителата срещу Hi и Nuc, и грубо, едро петнисто светене (АС-5), дължащо се на анти-RNP/Sm
антителата. Хроматинът в дележните форми е с характерните белези на хомогенен тип светене (АС-1),
а миксоплазмата показва петнист образ, типичен за „призрачните клетки“ при АС-5.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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17. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-3, AC-4
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, CENP-B, Ro52, Ro60.

Фигура 17. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум общият изглед на флуоресцентния образ не е типичен за АС-3, въпреки разграничимите в част от митотичните клетки типични центромерни точки в кондензирания хроматин. „Замъгленият” изглед на клетките както в интерфаза, така
и при дележните форми се дължи на антителата срещу dsDNA и Ro60 (съответно АС-1 и АС-4), за които
представеният серум е силно положителен. Интензивността на CENP-B-подобното светене е слаба в
сравнение с характерния си образ и високите титри, неспадащи и след терапия.
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17.1. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-3, AC-4
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, CENP-B, Ro52, Ro60.

Фигура 17.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане 1:320 на същия серум не се наблюдава АС-1 образът, който по правило
най-бързо се изчерпва. Тук обаче паралелно с центромерния тип светене се наблюдава и типичният
за АС-4 дребно петнист изглед на интерфазните ядра, дължащ се на високите стойности на анти-Ro60
антителата и т.нар. „прозонов ефект“ на ниските разреждания.
Диагноза: Overlap синдром между прогресивна системна склероза и синдром на Сьогрен.
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18. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-8
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, PM-Scl 100.

Фигура 18. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра на НЕр-2
клетките се наблюдава комбинация от равнопоставено изявени ядрени светения – хомогенно (АС-1),
дължащо се на антителата срещу dsDNA, и хомогенно, дифузно оцветяване на ядърцата (АС-8), дължащо се на антителата срещу PM-Scl 100. В митотичните клетки се наблюдава класическият за AC-1
хиалиноподобен, имунофлуоресцентен образ на хроматина.
Диагноза: Overlap синдром между ревматоиден артрит и феномен на Рейно. Антитела срещу
dsDNA в серума на пациента са новооткрити и вероятно се дължат на едногодишна терапия с
моноклонално антитяло срещу TNF-α. При пациента липсва промяна в клиничните симптоми и
лабораторните показатели след поява на анти-dsDNA антителата.
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19. Смесен тип светене, включващ: AC-3 и некласифицирано светене, вероятно
дължащо се на автоантитела срещу Ro52
Доказани специфични автоантитела: CENP-B, Ro52.

2

3

1
Фигура 19. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум на НЕр-2 клетките се наблюдава
CENP-B-подобно (АС-3) светене с добре акцентирани центромери както в интерфазните ядра, така и
при различните митотични фази. Добре се визуализират центромерите в профаза (1), ранна метафаза
(2), и анафаза (3). Наблюдава се и фоново хомогенно светене на интерфазните ядра, без характерното
за него хиалиноподобно оцветяване на хроматина в дележните форми на НЕр-2 клетките и с негативни
резултати за специфични автоантитела, класифицирани според ICAP като АС-1. В литературата няма
данни за асоциация на такъв тип хомогенно-подобно светене с антитела срещу Ro52.
Диагноза: Смесена съединителнотъканна болест.
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20. Смесен тип светене, включващ: AC-4, AC-21
Доказани специфични автоантитела срещу: Ro52, Ro60, La, AMA-M2.

Фигура 20. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава фино петнисто оцветяване, характерно за антителата срещу Ro60 и La (АС-4). В дележните форми се
наблюдават типичните за този тип светене „призрачни клетки“. Зърнистият изглед на миксоплазмата се
дължи на антимитохондриалните антитела (AMA-M2), установени в серума на пациента. Цитоплазмата
на интерфазните клетки показва мрежовидно светене, характерно за АС-21 (AMA-M2). Допълнителната
петнистост на наблюдавания комплексен образ, изявена в по-голяма степен в цитоплазмата на НЕр-2
клетките, най-вероятно се дължи на установените антитела срещу Ro52.
Диагноза: На този етап диагнозата на пациента е системен лупус еритематозус, без данни
за автоимунно чернодробно заболяване.
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21. Смесен тип светене, включващ: AC-6, AC-19
Доказани специфични автоантитела срещу: sp100, PML, Rib-P.

Фигура 21. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдават множество ясно отграничими точки и негативна нуклеоплазма – образ, характерен за антителата
срещу sp100 и PML (АС-6). Различните фази на митоза също показват характерните за този тип светене
„призрачни клетки”, като миксоплазмата има фино петнист изглед, дължащ се на анти-Rib-P антитела
с висока концентрация в серума на пациента. В цитоплазмата се наблюдава типичното за анти-Rib-P
фино петнисто светене (АС-19).
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21.1. Смесен тип светене, включващ: AC-6, AC-19
Доказани специфични автоантитела срещу: sp100, PML, Rib-P.

1

2

Фигура 21.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане на серума в титър 1:320, характерното за sp100 и PML оцветяване засилва интензивността си, като вече се изчиства типичният образ на “призрачните клетки”. Този ефект
се дължи на изчерпването на антителата срещу Rib-P, в резултат на което се наблюдават и ясно видими
структури от дележния апарат на клетките – нуклеарен организатор (1) и центрозоми (2).
Диагноза: Системен лупус еритематозус. На този етап няма данни за развитие на първичен
билиарен холангит (новото име на ПБЦ), но по литературни данни антителата срещу sp100 и PML
могат да се открият в нисък процент при различни САРБ. Например: 5% при ССк, 10% при СЛЕ, 2%
при синдром на Сьогрен и 3% при РА. Положителна предсказателна стойност на тези антитела се
коментира само относно диагнозата ПБЦ.
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22. Смесен тип светене, включващ: АС-1, АС-21
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, AMA-M2.

Фигура 22. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра на НЕр-2
клетките се наблюдава равномерно, хомогенно оцветяване, характерно за антителата срещу dsDNA
(АС-1). На същото антитяло се дължи и визуализацията на ядърцовите структури. Извършените твърдофазови ензимни методи показват липса на специфичните за нуклеоларен тип светене антитела. Флуоресцентният образ, наблюдаван при дележните форми, показва характерното за АС-1 оцветяване на
хроматина, както и фино зърнист изглед на миксоплазмата, дължащ се на антимитохондриалните антитела (AMA-M2), установени във високи стойности в серума на пациента. Цитоплазмата на интерфазните клетки показва грубо, мрежовидно флуоресцентно светене, образ, типичен за АС-21.
Диагноза: Overlap синдром, включващ тиреоидит на Хашимото, феномен на Рейно и субклинична форма на СЛЕ.
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23. Смесен тип светене, включващ: AC-4, AC-15, AC-18
Доказани специфични автоантитела срещу: Ro60.

Фигура 23. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в интерфазните ядра се наблюдава фино петнисто светене, дължащо се на антителата срещу Ro60 и характерните за АС-4 негативни
ядърца. Клетките в митоза са типични за този тип – „призрачни клетки“. В цитоплазмата на клетките се
наблюдава комбинация от два типа светене. Подчертаването на цитоскелетните влакна по надлъжната ос на клетката, характерно за АС-15, най-вероятно се дължи на наличието в серума на висок титър
антигладкомускулни антитела, установени на друг вид субстрат. При клетки в определен стадий на
клетъчния цикъл (G1, S, G2) се различават и GW (антилизозомални) телца.
Диагноза: Хроничен улцеративен колит, третиран с комбинирана терапия, включваща и
анти-TNF-α препарат.
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24. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-3
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, Hi, Nuc, CENP-B, RNP/Sm.

Фигура 24. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум в НЕр-2 клетките се наблюдава
комбинация от равнопоставено изявени ядрени светения (АС-1 и АС-3). Хомогенното светене (АС-1),
дължащо се на антителата срещу dsDNA, Hi и Nuc (във високи стойности) е ясно отграничимо. Вторият
тип ядрено светене АС-3 е замъглено и въпреки наличието на множество ядрени точки в интерфазните
ядра не се откриват центромер-подобни структури в клетките в профаза, метафаза и анафаза на дележния цикъл. Те остават скрити в хиалиноподобния образ на оцветения хроматин (АС-1). Не се наблюдава
типичното едропетнисто светене (АС-5) на НЕр-2 клетките, въпреки наличието на антитела срещу RNP/
Sm, което вероятно се дължи на т.нар. „прозонен ефект” на антителата. Цитоплазмата на всички клетки
е негативна.
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24.1. Смесен тип светене, включващ: AC-1, AC-3
Доказани специфични автоантитела срещу: dsDNA, Hi, Nuc, CENP-B, RNP/Sm.

Фигура 24.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане на серума в титър 1:320 се изявяват всички признаци, характерни за
CENP-B-подобното светене. АС-1, макар и с намалена интензивност, също се визуализира както в интерфазните ядра, така и в клетките в различен стадий на митоза.
Диагноза: Системен лупус еритематозус.
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25. Смесен тип светене, включващ: AC-3, AC-8, AC-14, AC-21
Доказани специфични автоантитела срещу: CENP A, CENP B, PM/Scl-100, NOR90, AMA-M2.

Фигура 25. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане на серума в титър 1:80 се наблюдава смесен тип светене. Виждат се
ясно отграничими, дифузно оцветени, ядърцови структури в интерфазните ядра на НЕр-2 клетките,
характерен образ за АС-8 (анти-PM/Scl-100). Едновременно с това се открояват ярки, фини точки в интерфазните ядра и дележните форми на клетките, насочващи към АС-3 (центромерен) тип светене.
Флуоресцентният образ, наблюдаван при дележните форми, показва финозърнист изглед на миксоплазмата, дължащ се на антимитохондриалните антитела (AMA-M2), установени във високи стойности
в серума на пациента. Цитоплазмата на интерфазните клетки е с мрежовидно флуоресцентно светене,
образ, типичен за АС-21. При този нисък титър на разреждане на серума не може добре да се разпознае плеоморфният характер на АС-14 (CENP-F), като за наличието му подсказват единствено слабо видимите нишки на делителното вретено. Не се наблюдава АС-10, характерно за анти-NOR90 антителата.
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25.1. Смесен тип светене, включващ: AC-3, AC-8, AC-14, AC-21
Доказани специфични автоантитела срещу: CENP A, CENP B, PM/Scl-100, NOR90, AMA-M2.

Фигура 25.1. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При разреждане на серума в титър 1:320 се избистря характерната картина на плеоморфното светене на an -CENP-F. Наблюдават се различни по интензивност на светене групи от клетки,
в зависимост от фазата на клетъчния цикъл. Клетките в метафаза показват характерен за АС-14 изглед.
Миксоплазмата на митотичните клетки е дифузно оцветена. Едновременно с това продължават да са
видими АС-3, АС-8 и АС-21.
Диагноза: Остра миелоидна левкемия, алогенна костномозъчна трансплантация с данни за
рефрактерна, стероид-резистентна хронична форма на GVHD – кожно-мускулна, очна форма, склеродерма/ПМ подобен синдром. Във връзка с основната диагноза беше изследван паранеопластичен
неврологичен панел, включващ автоантитела срещу: Amp, CV2, Ma2/Ta, Ri, Yo, Hu, Rec, SOX1, Ti n,
Zic4, GAD65, Tr. Всички антитела бяха отрицателни.
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26. Смесен тип светене, включващ: AC-19, AC-20
Доказани специфични автоантитела срещу: Jo-1, SRP.

Фигура 26. ИИФ на НЕр-2 клетки 40х/0,65

Коментар: При скринингово разреждане 1:80 на дадения серум се наблюдава смесен тип цитоплазмено светене. Интерфазните ядра на НЕр-2 клетките са негативни (АНА отрицателни), което допълнително подсилва наблюдавания флуоресцентен образ. Цитоплазмата на всички клетки показва
фино петнисто („облачно”), перинуклеарно светене, характерно за АС-19 (анти-SRP) и едро петнисто,
изпъкващо в периферията светене, характерно за АС-20 (анти-Jo-1). Наблюдават се и характерните за
описаните два типа светене „призрачни клетки”.
Диагноза: Полимиозит/дерматомиозит.

112

Заключителни думи
Доброслав Кюркчиев

Докато подготвяхме този Атлас, се случиха няколко събития, които допринесоха за развитието на
идеята за систематизиране и организиране на имунофлуоресцентните AНА светения и тяхното използване за насочено изследване на автоантитела. Първо, запознахме се подробно с предходни изследвания на групата на проф. Мариана Мурджева от Катедрата по микробиология и имунология на Медицинския университет  Пловдив. Анализирахме техния опит с HEp-2 клетъчни линии и алтернативно
разработената линия McCoy/Plovdiv, показваща сходни характеристики при изследване на пациенти с
някои автоимунни заболявания, хронични инфекции и здрави хора. Това ни даде увереност, че в задачата, с която сме се заели, можем да не бъдем сами, а заедно с компетентни колеги, с които да си
сътрудничим в бъдеще.
На 15 декември 2017 г. се проведе 11-ата конференция на Българската асоциация по клинична
имунология, на която се взе решение за приемане на аналитичен АНА cut off 1:160 при лица без
данни за автоимунно заболяване и съответно динамична интерпретация на АНА титъра на базата
на клинични данни и други тестове при пациенти с автоимунни заболявания. Уточнени и приети
бяха типът конюгат и клетъчните субстрати, които ще се използват при имунофлуоресцентното
изследване на АНА. Наред с това беше взето решение т.нар. цитоплазмени АНА да бъдат интерпретирани съответно по препоръките на ICAP, а именно като „AНA отрицателно цитоплазмено
светене, което да се дава в титър с препоръки за изследване на конкретни автоантитела”. На Конференцията бяха коментирани и предимствата, и недостатъците на основните два метода за АНА
скрининг – индиректна имунофлуоресценция и ELISA, както и доколко класическите ICAP образи
(от АС-0 до АС-29) трябва да бъдат коментирани с клиничните специалисти, отчитайки плюсовете
и евентуалните проблеми, свързани с това.
Вследствие на всичко това в рамките на Проект за Национална програма за имунологично здраве, осъществяван от БАКИ, ЛКИ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” стартира имунофлуоресцентно изследване на АНА при здрави лица, роднини първа степен (деца на пациенти с автоимунно заболяване)
и роднини втора степен (сестри на пациенти с автоимунни заболявания) на пациенти с доказано диагностицирани: системен лупус еритематозус, синдром на Сьогрен, системна склероза и ревматичен
overlap синдром. При положителни резултати флуоресцентният АНА образ ще бъде определен спрямо критериите на ICAP и лицето ще бъде насочено към изследване на специфични автоантитела и
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свързано с ревматолог. По този начин имунолог и клиничен специалист ще проследяват състоянието
на лицето във времето, с идеята за максимална профилактика със започване на ранен терапевтичен
режим при необходимост. За целта имаме осъществени контакти с Клиниката по ревматология на
УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, представители на неправителствените организации и представители на бизнес средите.
В заключение, този Атлас е израз на един процес, който започна трудно и противоречиво, но с
времето стана ясно, че посоката е смислена и перспективна. Надяваме се, че вие  читателите, също
ще намерите смисъл и перспектива, за да можем да продължим заедно в името на по-добрата имунологична диагностика на пациентите.
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