
HOE GEBEURT DE DIAGNOSTIEK IN LABO CRI ?

 

        Deel 1 : screening m.b.v. indirecte immunofluorescentie

Zowel volgens het RIZIV als volgens internationale richtlijnen moet gestart worden met 
een indirecte immunofluorescentie assay, gebruik makende van een substraat van humane 
epitheliale cellen (HEp-2 cellen, afkomstig van een larynxcarcinoom),  gefixeerd op een 
draagglaasje. Deze HEp-2 cellen zijn een ideaal substraat voor deze test wegens hun grootte 
en de hoge mate van mitose (celdeling) in de cellijn. Dit maakt detectie van antilichamen 
tegen mitose-specifieke antigenen, zoals bijvoorbeeld centromere antilichamen mogelijk.

Het principe van de test is geïllustreerd in figuur 1. Het glaasje waarop de humane HEp-2-
cellen gefixeerd zijn, wordt geïncubeerd met verdund serum van de patiënt (startverdunning 
in labo CRI 1/80). Als in het serum van de patiënt autoantistoffen tegen antigenen in de 
kern of het cytoplasma aanwezig zijn, binden deze autoantistoffen aan hun respectievelijke 
antigenen in de HEp-2-cellen. Gebonden autoantistoffen worden dan zichtbaar gemaakt 
met behulp van een secundair antilichaam tegen humaan IgG dat een fluorochroom draagt. 
Zowel de intensiteit als het patroon van de fluorescentie (kern en cytoplasma) worden daarna 
beoordeeld (automatische aflezing door het toestel met nazicht door laborant/klinisch 
bioloog). Positieve stalen met een erg sterke fluorescentie worden verdund meegenomen in 
de volgende run om op correcte wijze de titer te kunnen bepalen.

Afhankelijk van het target van de autoantistof en de lokalisatie ervan in de HEp-2-cel zijn 
verschillende patronen te onderscheiden op de HEp-2 cellen.  

In het kader van harmonisatie van de rapportage van autoimmuundiagnostiek is er sinds 
enkele jaren een internationale consensus over de nomenclatuur en definitie van HEp-2-
patronen die met behulp van indirecte immuunfluorescentie (IIF) te onderscheiden zijn. De 
classificatieboom en de nomenclatuur zijn terug te vinden op  https://www.anapatterns.org/
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WAT ZIJN ANTINUCLEAIRE ANTISTOFFEN ?

Antinucleaire antistoffen (ook wel genaamd antinucleaire factoren) zijn autoantistoffen 
gericht tegen de celkerncomponenten zoals DNA, oplosbare nucleoproteïnen of 
celkernextract. Deze antilichamen worden opgespoord in de diagnostiek van niet-
orgaanspecifieke auto-immuunziekten of systeemziekten zoals systemische lupus 
erythematosus (SLE), mixed connective tissue disease (MCTD), Sjögrensyndroom (SS), 
sclerodermie, polymyositis en dermatomyositis (PM/DM).

FIGUUR 1 
Principe indirecte immunofluorescentie



De voornaamste kernpatronen worden geïllustreerd in tabel 1, de cytoplasmatische patronen 
in tabel 2.

Niet enkel de kwalitatieve uitslag is belangrijk (negatief of positief), maar ook de titer en 
het patroon hebben een toegevoegde waarde. De kans op een klinisch relevante bevinding 
stijgt namelijk bij hogere titers. Het HEp-2 IIF-patroon geeft alvast richting voor de 
antigeenspecificiteit van de gevonden antistoffen. 

TABEL 1 : Belangrijkste kernpatronen*

Immunofluorescentie- 
patroon

Interfase Metafase Geassocieerd antigen

 
Negatief (titer <1/80)

Afwezigheid van duidelijke fluorescentie en afwezigheid van een patroon

 
Homogeen

Ds/ss DNA histonen 
nucleosomen

 
Gespikkeld

RNP/SM, SS-A/Ro, SSB/
La, Ku, Scl-70, Mi-2

 
Nucleolair

Scl-70, PM-Scl, RNA 
polymerase, fibrillarine

 
Centromeer

CENP (A,B,C,D)

*Aangepast uit presentatie  
 van Lieve Van Hoovels  
 VAKB, 09/02/2013
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TABEL 2 : Cytoplasmatische patronen

Immunofluorescentie- 
patroon

Antigen Associatie

Cytoplasmatisch fijn gespikkeld

Jo-1 SLE

Cytoplasmatisch dens fijn gespikkeld

Ribosomen 
(Ribosomaal-P)

SLE

Cytoplasmatisch AMA

Mitochondriën (MA-2) PBC

Cytoplasmatisch fibrillair

Actine (vimentine, 
tubuline, cytokeratine)

AIH

        Deel 2 : confirmatie van klinisch relevante autoantistoffen m.b.v. meer specifieke testen

Naast systemische auto-immuunziekten komen antistoffen tegen kernmateriaal ook voor 
bij orgaanspecifieke auto-immuunziekten (zoals o.a. auto immune thyroditis, autoimune 
chronische leverziekte), infecties, lymfoproliferatieve aandoeningen, maligniteiten, medicatie, 
en ook bij gezonde personen. Geschat wordt dat ANA’s voorkomen bij 20-30% van de bevolking 
zonder enig klinisch belang.

Vooral het dens fijn gespikkeld patroon (te wijten aan aanwezigheid van anti-DFS70) wordt 
vaak teruggevonden bij gezonde personen, zonder associatie met auto-immuunziekten, zoals 
verder wordt uitgelegd in tabel 3.

Het is daarom belangrijk om bij een positief screeningsresultaat de aanwezigheid van klinisch 
belangrijke antistoffen na te gaan met bijkomende testen.  In labo CRI wordt bij een positief 
resultaat voor de screeningstest met de indirecte immunofluorescentie een tweede test ingezet, 
genaamd CTD screen (connective tissue disease). Dit is een geautomatiseerde immunoassay 
die test op aanwezigheid van volgende klinisch relevante antilichamen: dsDNA, U1RNP, Sm, 
SS-A/Ro60, SS-A/Ro52, SS-B/La, Rib-P, Scl-70, CENP-B, Jo-1, PCNA, fibrillarine, polymerase 
III, PM-Scl, Mi-2. 

Bij positief resultaat voor de CTD screen wordt dan verder nagegaan welk van de antilichamen 
verantwoordelijk was voor het positief resultaat. Dit gebeurt m.b.v. een derde test. Labo CRI is 
sinds 25 januari 2022 overgeschakeld naar een nieuwe techniek hiervoor, namelijk een lijnblot 
waarbij gelijktijdig gezocht wordt naar 23 klinisch relevante antilichamen. 



Het testprincipe van de lijnblot is als volgt: de membraanstrip van de lijnblot is gecoat met 
sterk opgezuiverde antigenen, die wordt geïncubeerd met verdund serum van de patiënt. 
Antilichamen aanwezig in het serum van de patiënt binden op de specifieke antigenen op de 
membraanstrip waarna de ongebonden serumfractie weggewassen wordt. Nadien worden de 
gebonden antilichamen zichtbaar gemaakt m.b.v. conjugaat, dat anti-humane antilichamen 
gebonden met alkalisch fosfatase bevat, en een substraat. Het gebonden alkalisch fosfatase 
reageert met het substraat met vorming van een intens onoplosbaar zwartpaars precipitaat, 
waardoor i.g.v. positiviteit lijnen zichtbaar worden. 

In geval van aanwezigheid van 1 of meerdere antilichamen wordt het testresultaat op het 
protocol voorzien van een gepaste testcommentaar met betrekking tot de klinische relevantie.

Tabel 3 geeft een kort overzicht weer tussen de geteste autoantistoffen op de lijnblot en de 
geassocieerde auto-immuunziekten. 

TABEL 3 : Lijnblot kernpatronen – geassocieerde auto-immuunziekten
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Antigen Associatie ziekte

DFS70

Anti-DFS70 is het meest frequente auto-antilichaam dat teruggevonden wordt 
bij gezonde personen, en is aanwezig bij < 1% van patiënten met auto-immune 
reumatische ziekten (AARD). Er is een negatieve associatie tussen (geïsoleerde) 
anti-DFS70 antilichamen en AARD. 
Patroon: dens fijn gespikkeld 

PCNA
Aanwezigheid van anti-PCNA wordt vnl. vastgesteld bij patiënten met systemische 
lupus erythomatosus. 
Patroon: PCNA 

gp210
Deze antilichamen zijn specifiek voor de diagnose van primaire billiaire cholangitis. 
Patroon: nucleaire envelope  eventueel in combinatie met cytoplasmatisch AMA-
like 

RP155 / RP11

Anti-RNA polymerase III (RP11, RP155). Dit antilichaam is aanwezig in ongeveer 10% 
van de patiënten met systeemsclerose (Ssc) en geassocieerd met ernstige ziekte, 
orgaanaantasting en diffuse huidaantasting. 
Patroon: nucleolair

PM75 / PM100

Dit antilichaam is aanwezig in ongeveer 20% van de patiënten met systeemsclerose 
(Ssc), en wordt het meest frequent gedetecteerd bij patiënten met diffuse Ssc en 
patiënten met overlapsyndromen. De aanwezigheid van anti-PM-Scl antilichamen is 
geassocieerd met aantasting van de longen en spieren alsook met digitale ulcera. 
Patroon: nuceolair

SCL70

Synoniem: topoisomerase I/anti-RNA polymerase III. Dit antilichaam is aanwezig 
in ongeveer 20-40% van de systeemsclerose (Ssc) en wordt 10 x meer frequent 
vastgesteld bij patiënten met diffuse Ssc dan bij patiënten met gelimiteerde 
Ssc. In patiënten met diffuse Ssc zijn Scl-70 antilichamen geassocieerd met de 
aanwezigheid van interstitiele pulmonaire fibrose. 
Patroon: Topo I

PML/Sp 100

Deze antilichamen zijn specifiek voor de diagnose van primaire billiaire cholangitis. 
Deze antilichamen kunnen voorkomen samen met antimitochondriale antilichamen 
(20% van de AMA-positieve PBC patiënten) of alleen (40% van de AMA-negatieve 
PBC patiënten vertonen positiviteit voor PML/Sp 100).  
Patroon: Multiple nuclear dots, eventueel in combinatie met cytoplasmatisch 
AMA-like
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CENPB / 
CENPA

Anticentromeerantilichamen worden frequent vastgesteld bij patiënten met 
gelimiteerde cutane systeemsclerose (Ssc). Slechts 5% van de patiënten met diffuse 
Ssc hebben anticentromeerantilichamen. In combinatie met Raynaudfenomeen is 
de aanwezigheid van anticentromeerantilichamen predictief voor de overgang naar 
gelimiteerde cutane Ssc.  
CENPB antilichamen (niet CENPA) zijn ook aanwezig in een subset van patiënten 
met primaire biliaire cholangitis. Deze patiënten hebben vaak zowel Ssc als PBC.  
Patroon: centromeer

Ku

Anti-Ku antilichamen kunnen voorkomen bij verschillende bindweefselziekten o.a. 
systemische lupus erythematosus, Sjögrensyndroom, idiopatische longfibrose 
en myositis/ systeemsclerose overlapsyndromen. De klinische symptomen die 
beschreven worden in patiënten met anti-Ku antilichamen zijn voornamelijk 
musculair, articulair en Raynaudfenomeen. In deze situatie wordt anti-Ku vaak 
samen gedetecteerd met anti-Ro/SSA of andere antinucleaire antilichamen..  
Patroon: gespikkeld

Mi-2b/Mi-2a
Anti-Mi-2 antilichamen komen voor bij 4-30% van de patiënten met 
dermatomyositis. 
Patroon: gespikkeld

Sm
Specifiek voor SLE (systemische lupus erythematosus), en maakt deel uit van de 
classificatiecriteria voor SLE.  
Patroon: gespikkeld

RNP/Sm

Aanwezigheid van anti-RNP/SM wordt geassocieerd met mixed connective 
tissue disease (MCTD), een multi-symptomatische en multiforme ziekte met 
kenmerken van drie andere bindweefselziekten (systemische lupus erythomatosus, 
systeemsclerose en polymyositis).  
Patroon: gespikkeld

SSB 
Ro-52 
SSA

Deze antilichamen zijn niet-ziektespecifiek en kunnen voorkomen bij 
verschillende auto-immuunziekten, voornamelijk bij systemische lupus 
erythematosus en Sjögrensyndroom,  maar ook bij idiopatische inflammatoire 
myopathiën,dermatomyositis, systeemsclerose, mixed connective tissue disease, 
reumatoïde artritis, primaire biliaire cholangitis, interstitiële longziekte en 
ongedefinieerde bindweefselziekten. 
Antilichamen tegen anti-Ro/SSA kunnen al jaren aantoonbaar zijn voorafgaande 
aan de klinische presentatie bij asymptomatische individuen.  
Vrouwen met anti-Ro-antilichamen (met of zonder anti-La/SSB en met of 
zonder autoimmuunziekte) hebben een hoger risico op een kind met neonataal 
lupussyndroom. 
De combinatie van anti-Ro/SSA en en anti-La/SSB antilichamen is relatief specifiek 
voor de diagnose van Sjögrensyndroom en SLE. Net zoals bij Anti-Ro/SSA 
antilichamen kunnen anti-La/SSB antilichamen gedetecteerd worden in het bloed 
van moeders van kinderen geboren met neonatale lupus. Deze vrouwen hebben 
niet altijd symptomen van systemische auto-immuunziekte.  
Patroon: Ro52 cytoplasmatisch gespikkeld; SSA/SSB gespikkeld

Histonen / 
Nucleosomen

Antilichamen tegen histonen of nucleosomen worden het meest teruggevonden bij 
systemische lupus erytematosus. Echter, soms worden ze ook teruggevonden bij 
andere ziekten zoals systeemsclerose, auto-immune hepatitis, Sjögrensyndroom, 
reumatoïde artritis en andere ziekten. Detectie van deze antilichamen op blot is 
geen eerstekeus techniek. 
Patroon: homogeen

dsDNA

In hoge titer specifiek voor SLE, lage titers kunnen voorkomen bij andere 
aandoeningen zoals chronische hepatitis en reumatoïde artritis. Detectie van deze 
antilichamen op blot is geen eerstekeus techniek.  
Patroon: homogeen

In geval van een 
sterk positief 
cytoplasmatisch 
patroon (zonder 
positieve CTD screen) 
en suggestieve 
kliniek kan in 
samenspraak met het 
labo beslist worden 
om een lijnblot in 
te zetten voor de 
cytoplasmatische 
antigenen. 

De klinische 
relevantie van 
de antigenen 
beschikbaar op deze 
cytoplasmatische 
blot worden 
besproken in tabel 4.
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TABEL 4 : Lijnblot cytoplasmatische patronen – geassocieerde auto-immuunziekten

WANNEER AANVRAGEN ?

In de literatuur is men het erover eens dat het testen voor antinucleaire antilichamen nuttig 
is voor de diagnose van systemische lupus erythematosus (SLE), systeemsclerose, primair 
Sjögrensyndroom, polymyositis, mixed connective tissue disease en auto-immune hepatitis. 

De testen hebben slechts een zeer beperkte rol in de follow-up. Er is namelijk geen correlatie 
tussen de immunofluorescentietiter en activiteit van de ziekte. Het is bijgevolg niet zinvol 
om bij vaststellen van positiviteit voor een bepaalde auto-antistof dit routinematig te gaan 
opvolgen. Enkel bij SLE-patiënten is de ziekteactiviteit geassocieerd met de hoeveelheid 
dsDNA-antilichamen. Afhankelijk van de kliniek dient de dsDNA-antilichaamstiteropgevolgd 
te worden om de 3-6 maanden (op aanvraag van de reumatoloog), en steeds met dezelfde 
doseringstechniek.

Antigen Associatie ziekte

Ro-52 Zie Ro-52 hierboven tabel 3

OJ 
EJ 
PL-12 
PL-7 
Jo-1

Jo-1/PL7/PL12/EJ/OJ zijn aminoacyl-tRNA synthetasen. Aanwezigheid van anti-
synthetase antilichamen is geassocieerd met het anti-synthetase syndroom, een 
zeldzame multisystemische auto-immuunziekte met variabele manifestaties, gaande 
van myositis, interstitieel longlijden en artritis naar koorts, Raynaudfenomeen en 
huidveranderingen.

SRP

Serologische merker van necrotizerende myopathie, gekarakteriseerd door 
necrotische en regeneratieve spiervezels zonder en met minimale inflammatoire 
celinfiltratie. Het klinisch spectrum geassocieerd met anti-SRP antilichamen is erg 
breed.

RIB
Aanwezigheid van antilichamen tegen de gefosforyleerde proteïne (P) 
componenten van ribosomen zijn aanwezig in een minderheid van patiënten met 
systemische lupus erythematosus en zijn specifiek voor deze ziekte.

M2 
M2-3E

Aanwezigheid van antilichamen tegen het pyruvaat dehydrogenase complex 
(mitochondriaal antigen M2, natief proteïne), specifiek voor de diagnose van 
primaire billiaire cholangitis (PBC). Anti M2 wordt teruggevonden in 95 % van alle 
patiënten met PBC.

 
Vereist staaltype: 1 serumtube

Indirecte immunofluorescentie : Uitvoering 3 x per 
week (maandag, woensdag, vrijdag). Positieve stalen 
met hoge titer worden verdund meegenomen in de 
volgende run om op correcte wijze te titer te kunnen 
bepalen. 

Nomenclatuur : 

- 555995 : Opzoeken van antinucleaire of 
anticytoplasmatische antilichamen door 
immunofluorescentie: B200

- 556010 : Titreren van antinucleaire of 
anticytoplasmatische antilichamen: B300 (mag 
slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de 
verstrekking 555995 een positief resultaat oplevert)

Confirmatietesten : CTD screen: uitvoering 3 x per 
week (maandag, dinsdag, donderdag).

Lijnblot confirmatie positieve CTD: uitvoering 1 x per 
week (donderdag)

Nomenclatuur : 

- 556032 : Identificatie van tegen een specifiek 
nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte 
antilichamen, per antigeen (Maximum 5) :  B350 
(slechts worden aangerekend aan de ZIV indien 
de immunofluorescentiereactie positief is voor een 
nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of 
voor een cytoplasmatisch antigeen, ongeacht de titer)

 
Turn-around time : gezien de verschillende testen 
die moeten uitgevoerd worden kan de tijd tussen 
staalontvangst en afwerken van alle confirmatietesten 
testen 1 week bedragen. 
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