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SAGLIKLI ERİŞKİN POPULASYONDA 
OTOANTİKOR SII<LIGI 

THE PREV ALANCE OF AUTOANTIBODIES IN HEALTHY ADULTS 
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The prevalance of autoantibodies, Antinuclear antibody (ANA), rheumatoid fador (RF), 
anti-ds DNA, anti-thyroglobulin (anH~T) and anti-microsomal antibodies (anti-M) were in
vestigated in 211 healthy adults. Two young female subjeds of ages 17 and 18, were positive 
against Tand M antibodies, while all were negative for RF and anti-ds DNA antibodies. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 211 sağlıklı genç erişkinde otoantikor sıklığı araştırılmıştır. Bu kişilerde 

antinükleer antikor (ANA), anti-ds DNA, anti-tiroglobülin (anti-T), ve anti-mikrozornal (anti
M) antikorları araştırılmıştır. İncelerneye alınanlar arasında 16 ve 17 yaşmda 2 kadında (%1) 
ANA pozitif bulunmuştur. RF ve anti-ds DNA tüm olgularda negatif, an h-T ve anti-M ise 2 ol
guda pozitif olarak saptanmı~tır. Genç yaş grubunu içeren çalışmamızda, otoantikarların sap
tanması bu sonuçların klinik bulgular eşliğinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

(Anahtar Sözcükler: Anti-ds DNA, Anti-M, Anti-T, Epidemiyoloji, Otoimun hastalık, Romato
id Faktör) 
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Otoantikarlar (OA) genellikle otoimün 
hastalıklar, kanser ve infeksiyon hastalık
larında organizmamn kendi antijenlerine 
kar::ıı meydana gelen antikorlardır. Otoanti
korlar, hücre yüzey veya sitoplazma kom
ponentlerine yada hücre çekirdeğine kar~ı 
ortaya çıkmaktadır. Bu antikorlar, patolojik 
~urumlar dı::ıında t~plumun sağlıklı bireyle
rınde de bulunur. üzeilikle ya~lılarda bazı 
otoantikarların sıklığı artmaktadır. Otoanti
korlarm imünolojik özellikleri konusunda 
çok sayıda ara::ıtırma yapılmı~tır (1,2). 

Sağlıklı toplumda otoantikorlarm sıklığı 
hakkında yapılan çalı~malar ise smırh sa
yıdadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalı~ma İzmir Sağlık Koleji öğrencileri 
ve personelini kapsayan 115 ve Bornova 
kı~lasmda askerlik eğitimi yapan 96 sağlıklı 
eri~kinde yapılmı~tır. Toplam 211 sağlıklı 
eri~kinin 105 (% 49,8)'i kadın 106 (% 50,2)'i 
erkek olup ya~lan 15-47 arasında (ortalama 
21.2) deği~mektedir. 

Çalı~ma kapsamına giren ki~ilerin anam
nezleri alınmı~, fizik muayeneleri yapılmış 
ve alınan serumlarında antinükleer antikor 
(ANA), romatoid faktör (RF), anti-ds DNA, 
anti-tiroglobülin (anti-T) ve antimikro zornal 
antikor (anti-M) araştırılmı~tır. 

ANA indirekt imünofloresan yöntemle, 
RF nefelometre (Behring) cihazı ile, anti-ds 
DNA antikoru RİA (Amersham) kiti ile, 
anti-T ve anti-M ise hemaglütinasyon (Mu
rex) yöntemi ile bakılmı~tır. 

SONUÇ VE BULGULAR 

Çalı~maya alınan 211 sağlıklı ki~inin 2 
(%1)'sinde ANA 1/20 ve 1/40 titrede gra
nüler tipte saptanmı~tır. Bu ki~iler 16 ve 17 
ya~ındadır. Diğer antikorları ise negatiftir. 
RF ve anti-ds DNA tüm olgularda negatif-
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tir. 

Anti-T ve anti-M, 2 olguda (%1) pozitiftir. 
Bu olgularda titreler sırasıyla 1140 ve 1 j 
40~'dür. Bu hastaların tiroid fonksiyon test
lerı normal bulunmuştur. Otoantikor sapta
nan tüm olgular kadındır. 

TARTIŞMA 

Otoantikarlar otoiınün hastalıkların tam-· 
sında yararlı olan önemli kriterlerdir. Otoan
ti~<?~rlar patolojik durumlar dı~ında, sağlıklı 
k~ş~lerde _d~ saptanabilir. Ancak, sağlıklı 
kı~ılerdekı tıtreleri hastalık haline göre daha 
düşüktür. Otoantikarların sıklığı ya~la artar. 
Kadınlarda erkeklere göre daha sık saptanır 
(1,2,3). 

Çalışmanazda ANA %1 oranında saptan
mıştır. Literatürdeki % 0-4 arasında, yaşlı
larda % 5-36 oranmda pozitiflik bildirilmek
tedir (3,4,5). Olgulanmızdaki ANA titreleri 
granüler tip için düşüktür. 

Olgularm 2'sinde tiroid otoantikarları po
zitiftir. Diğerleri gibi tiroid otontikorlarının 
da sıklığı ya~la artar ve 60 ya~ civarında 
kadmlarda %16'ya ula~ır, Anti-M antikoruna 
göre daha sık ve yüksek titrede saptanır. Ti
roid otoantikoru saptanan olgulanmızda ti
roid biyopsisi yapılmamı~hr. Tiroid biyopsi
sinde lenfasit hücre infilrasyonunun saptan
ması durumunda, l/20 dilüsyondaki otoan
tikorlar, tiroid fonksiyonu normal olsa bile, 
subklinik otoimmün tiroid hastalağmı gös
terebilir (1,6) 

Sağlıklı toplumda otoantikor taraması ola
rak planleman çah~mamızm, sunulan bu 
bölümü genç yaş gruburı.u içermektedir. Bu 
nedenle otoantikor sıklığı, literatürele bildiri
lenlere göre daha düşük saptanmıştır. Böy-lece 
otoantikarların sağlıklı kişilerde de saptanması 
durumunda, bu laboratuvar bulgularının kli
nik bulgular e~liğinde değerlen-dirilmesi ge
rektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. 
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