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1. Laboratoriumdiagnose van ANA

• Huidige teststrategie (screening met IIF en confirmatie) zal niet 
onmiddellijk gewijzigd worden

– Geautomatiseerde solid phase assays: sensitiviteit ↓ en specificiteit =

• Standardisatie en automatisatie van IIF zijn in opmars
– Digitalisatie van de fluorescentiebeelden
– Gestandardiseerde positief/negatief discriminatie
– Evt. “expertsystemen” interpretatie

“The renaissance of IIF”
Tozolli R. et al, Clin Chem Lab Med 2013; 51(1):129-138



2. Waarom IIF automatiseren?
Voordelen van  IIF

– Antigenen
• Authentiek
• Niet gelimiteerd in aantal

– Fluorescentie-patroon
• Pre-identificatie (?)
• Correlatie met ENA resultaten

– Huidige nomenclatuur terugbetaling



Nomenclatuur (Art. 24)



2. Waarom IIF automatiseren?
Nadelen van  IIF

• Tijds- en arbeidsintensief (lage throughput)
• Subjectief � gebrek aan “standardisatie”

– Intra-laboratorium
– Inter-laboratorium

• Expertise noodzakelijk
– (Continue) opleiding
– Ervaring ↔ vb. GZA-labo: 1 FE/dag te verdelen over 10 MLTS � 2x/maand

• Pitfalls
– Donkere kamer, lamp, uitdroging en uitdovende fluorescentie (dubbele 

aflezing/herbekijken/traceerbaarheid), …

• “Datatransmissie” = werklijst manueel inbrengen
– Bron van fouten, tijdrovend

• Stapsgewijze werkwijze
– Titratie, evt. confirmatie van de screening, identificatie, …

Is automatisatie van IIF een oplossing voor deze na delen?



Manuele IIF Geautomatiseerde IIF

Autoantigenen Autoantigenen

- Authentiek - Authentiek

- Niet gelimiteerd - Niet gelimiteerd

Fluorescentiepatroon Fluorescentiepatroon

- Pre-identificatie (?) - Pre-identificatie (?)

- Correlatie met ENA resultaten - Correlatie met ENA resultaten

ZIV terugbetaling gebaseerd op IIF Blijft IIF

Verbetering van throughput

- Dataopslag kost tijd, evt. 's nachts

- Preselectie pos/neg

Subjectief (gebrek aan standardisatie) Minder subjectief

- Intra-laboratorium - Intra-laboratorium

- Inter-laboratorium - Inter-laboratorium

Expertise noodzakelijk

- (Continue) opleiding

- Ervaring

Praktische moeilijkheden Verbetering van praktische aspecten

- Donkere kamer - Te plaatsen in routine labo

- Uitdovende fluorescentie - Opslag van beelden voor uitdoven

Datatransmissie = werklijst manueel inbrengen

- Bron van fouten

- Tijdrovend

Stapsgewijze werkijze

- Evt. titer i.f.v. patroon

- ID blijft noodzakelijk

Expertise, opleiding en ervaring vereist maar wel 

gemakkelijkere tool

LIS-koppeling

Stapsgewijze werkwijze
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Tijds- en arbeidsintensief (lage throughput)

Geautomatiseerde IIF biedt mogelijkheden …



3. Huidige beschikbare systemen (ANA)

6-tal systemen op de Belgische markt …

Europattern (Euroimmun)

Zenit G-Sight (Menarini)

Image Navigator (Immunoconcepts)

Novaview (Inova)

Helios (Aesku)
Aklides (Medipan)



4. Huidige beschikbare systemen (ANA)
Wat hebben ze gemeenschappelijk?

• Allemaal nagenoeg “gesloten” systemen � “eigen” slides
– G-Sight en Image Navigator: HEp-2 en HEp-2000
– Rest: HEp-2

• Allemaal LED microscopen
• Substraten

– ANA reeds gecommercialiseerd
– ANCA, LKS, Crithidia luciliae, … in ontwikkeling of reeds gecommercialiseerd

• Beeldopname
• (Positief/negatief)
• (Patroonherkenning?)



4. Huidige beschikbare systemen (ANA)
Zoek de verschillen …

• Talrijke verschillen !!!
– Scherp stellen (focus)
– Hoe beeldvorming (volledige well <> foto’s)
– Tegenkleuring al dan niet noodzakelijk
– Mogelijkheid slides al dan niet nog manueel te bekijken
– Oculair aanwezig
– Aantal slides, via tray of via een “slide loader” laden
– Tijd per slide
– Hoe dataopslag (server, via LIS, …)
– Software (historiek, titerindicatie, …), middleware, …
– Patroonherkenning
– Barcode slides, positieve staal ID vanaf pipetteren, …
– Beschikbare testen
– …



4. Huidige beschikbare systemen (ANA)
Evaluaties

• Begin 21e eeuw: “Computer-aided-diagnosis” in de auto-immuniteit
• Aklides (Medipan)

– Hiemann R. et al., Autoimmun Rev 2009
– Egerer K. et al., Arthritis Res Ther 2010
– Kivity S. et al., Clin Rheumatol 2012
– Melegari A. et al., Autoimmun Rev 2012 � ook ANCA en dsDNA
– Damoiseaux J. et al., Clin Dev Immunol 2012 � ANCA
– Knütter I. et al., Arthritis Res Ther 2012 � ANCA

• Zenit G-Sight (Menarini)
– Bossuyt X. et al., Clin Chim Acta 2013

• Europattern (Euroimmun)
– Voigt J. et al., Clin Dev Immunol 2012



5. Evaluatie UZ Leuven

Zenit G-Sight (Menarini) NovaView (Inova)

• HEp-2 � IgG specifiek conjugaat
• HEp-2000 � IgG HC+LC conjugaat
• Tegenkleuring niet noodzakelijk
• Probability index (max 100%)

• HEp-2 � IgG specifiek conjugaat
(geit)

• Tegenkleuring met DAPI voor focus
• Nuclear index (cut-off 66)

40x Lens
Titer 1/80

Kwantitatief resultaat

� Studies zijn geen vergelijking tussen beide 
toestellen !!!

Cut-off G-Sight HEp-2 HEp-2000

Neg <10 <8

“Neg uncertain” 10-50 8-50

Pos >50 >50





Beeldvorming en interpretatie
G-Sight

• Scanner transformeert iedere well van de slide in 1 file � 2 stappen
• Stap 1

– In iedere well wordt een vast raster van 5 (1/4 well, “medium scan”) of 13 punten 
(volledige well, “full scan”) gedefinieerd

– Per punt: auto-regulatie � auto-focus
– Tijdens auto-regulatie wordt de camera bijgesteld zodat intensiteit voor positieve, 

negatieve en zwak positieve stalen gelijk is
– Tijdens focus pos/neg discriminatie

• Stap 2
– >200 beelden “mergen” met mozaïek techniek tot 1 groot beeld

• “Digitale well” kan dan bekeken worden via een “virtuele microscoop”

• Patroonherkenning
– Statistische, morfologische en geometrische eigenschappen HEp-cel
– Classificatie o.b.v. > 100 distinctieve kenmerken
– Homogeen, gespikkeld, centromeer, nucleolair en mitochondriaal



Beeldvorming en interpretatie
Novaview

• Tegenkleuring met DAPI
– 4’,6-diamidino-2-phenylindol
– Hecht aan het DNA van de HEp-2 cellen

• 2 stappen
– Stap 1: cellen lokaliseren m.b.v. DAPI-signaal, focus
– Stap 2: switch naar FITC-signaal

• Negatief � 3 foto’s/well, positief �5 foto’s/well 
• Indien positief lokalisatie van cellen in mitose

• Positief/negatief discriminatie m.b.v. algoritme o.a. intensiteit, contrast, …
• Patroonherkenning via mathematische berekening

– Homogeen, gespikkeld, centromeer, nucleolair, nuclear dots, homogeen-
nucleolair en “unrecognized”

– Indicatie “cytoplasmatisch”



Studie opzet

G-Sight Novaview

Cohorte 1
“Monospecific pattern” � screen

206 256

Cohorte 2
“Consecutieve stalen” 
� screen + � dilutie tot 1/1280

268 260

Cohorte 3
“Diagnostische stalen”* � screen

231 253

Controle groep
- Bloeddonoren (BD)
- CVS
- “Diseased controls” (DC)

410
( = 143 + 134 + 133)

434
(= 150 + 150 + 134)

Controlestalen
- Patiëntstalen (pos & neg)

2 sets 2 andere sets

*: diagnose van SLE, cutane lupus, SSc, MCTD, prim SjS en PM/DM, patiënten ontvingen geen immuunsuppresieve therapie



Precisie 
Patiëntstalen als “controlestalen”

G-Sight HEp-2000 (PI) G-Sight HEp-2 (PI)

N Range Gem CV (%) N Range Gem CV (%)

Pos 1 11 88-90 89,5 0,8 12 59-78 67,6 8,9

Pos 2 13 86,4-90,2 88,8 1,4 11 86,9-97 95,8 3,1

Neg 1 11 4-32 15,4 60 12 0-0 0 Nvt

Neg 2 12 9,8-80,8 41,9 60,7 11 0-24,5 14,6 79,9



Overeenkomt met manuele aflezing
G-Sight

• Cohorte 2 (n=268)
• G-Sight HEp-2000 versus manuele fluorescentiemicroscopie

– Aflezing op verschillende HEp-2000 slides 
– Agreement positief/negatief = 82%
– Kappa waarde = 0,62 � “good agreement”

• G-Sight HEp-2000 versus G-Sight HEp-2
– Agreement positief/negatief = 85%
– Kappa waarde = 0,81 � “good agreement”



Semi-kwantitatief naar kwantitatief
Potentiële meerwaarde

• “Klassieke” IIF
– Semi-kwantitatieve interpretatie: 1+, 2+, 3+, 4+, …
– Vervolgens titratie

• Correlatie titer en waarschijnlijkheid SRD
• Combinatie patronen

– Nadien confirmatie (kwalitatief/kwantitatief)

• G-Sight en Novaview
– “Getal” = index
– Correlatie met titer?
– Correlatie met kliniek?
– Confirmatie nadien blijft noodzakelijk (kwalitatief/kwantitatief)



Correlatie van index bij titer 1/80 en eindtiter
G-Sight (HEp-2)

Eindtiter
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- Cohorte 2 (n = 259)
- Significante correlatie index en eindtiter
- Hoge titer (≥ 320) en lage index?

� Cytoplasmatische As: PI < 25
� Specifiek en gelimiteerd As: PI <20

- Significante verschillen in PI
� Neg <> 1/80
� 1/160 <> 1/320
� 1/640 <>  ≥ 1/1280



Correlatie van index bij titer 1/80 en eindtiter
G-Sight (HEp-2000)

Eindtiter
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- Cohorte 2 (n = 242)
- Significante correlatie index en eindtiter
- Plateau voor titer ≥ 320
- Outliers (< 3x IQR)

� Nucleolair
� Nuclear dots

- Significante verschillen in PI
� Neg <> 1/80
� 1/160 <> 1/320



Correlatie van index bij titer 1/80 met kliniek
Een beetje statistiek …

• Cohorte 3 (SRD-groep) en controlegroep (BD, CVS, DC)
• Likelihood (LH) 

= waarschijnlijkheid/prevalentie van een bepaald resultaat binnen een groep
(SRD-groep of controlegroep)
– In praktijk: “resultaat” <> “resultaat interval”

• Likelihood ratio (LR)
= LH van een resultaat in de SRD-groep/LH van hetzelfde resultaat in de 
controlegroep
– Geeft het verschil tussen pre- en post-test probability aan

Interpretatie LR LR + LR-

Geen verschil 1 1

Klein verschil, zelden klinisch significant 1-2 0,5-1

Klein verschil, maar potentieel klinisch relevant 2-5 0,2-0,5

Matig klinisch verschil 5-10 0,1-0,2

Groot, klinisch significant >10 < 0,1



Correlatie van index bij titer 1/80 met kliniek
Stap 1 Likelihood (G-Sight, HEp-2000)
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Correlatie van index bij titer 1/80 met kliniek
Stap 2 Likelihood ratio (G-Sight, HEp-2)



Patroonherkenning
G-Sight

Homogeneous Speckeled Centromere

n 41 34 6

HEp-2 68% 71% 83%

HEp-2000 92% 56% 42%

Visueel (monospecifiek) patroon � % correct toegekend door G-Sight

Patroon toegekend door G-Sight � % correct na visuele controle

Homogeneous Speckeled Nucleolar Centromere

n 45 40 11 5

HEp-2 78% 65% 26% 100%

n 68 34 57 3

HEp-2000 78% 78% 18% 100%

Cohorte 1 � n = 206



5. Kosten efficiëntie

• Enkele publicaties vermelden “cost efficiency”
– Maar … zonder harde cijfers !!!

• Spaart het systeem een MLT uit?
– Nee !!!, maar “nuttiger” gebruik van de expert-MLT

• Datatransmissie (!!!), titratie overbodig/beperkter (?)
• Nazicht, dubbel aflezen, probleemgevallen … efficiënter te regelen

• Europattern (Euroimmun) in AML (Dr. Mario Berth): 
– Verhoogd aantal ANAs met idem bestaffing, vooral door “paperless” werken
– Tijdswinst microscoop: 15 min/dag? 

• Vooral positief/negatief discriminatie � afhankelijk # negatieven!

• Prijskaartje haalbaar voor ieder labo?
– Middleware zonder geautomatiseerde microscoop voor data-input
– Menarini “Zenit G-Sight Twice” (2 slides), andere producenten?



6. Take home messages

• Automatisatie behoudt de voordelen van IIF
• Maar enkele nadelen worden omzeild

– Throughput ↑
– Subjectiviteit ↓ � 1e stap naar standardisatie

• Vooral intra-laboratorium, positief/negatief, intra-lot
• Inter-laboratorium (substraten, conjugaten, systemen, …) en inter-lot ???

– Praktische voordelen
– Elektronische datatransmissie (LIS-koppeling)

• Meerwaarde van kwantitatief resultaat (titer/kliniek)
• Expertise bij het aflezen blijft noodzakelijk

– Patroonherkenning heeft (voorlopig) beperkte waarde



Enkele “organisatorische” bedenkingen

• Beschikbare substraten
• Een keuze maken?

– Nagenoeg “gesloten systemen”
– Hoe past het systeem in uw organisatie (bijv. tijd/well)?
– Software: gebruiksvriendelijke en praktisch?
– Evt. ook paperless via middleware

• Financieel plaatje
– Behoorlijke investering
– Alert zijn voor verborgen kosten

• LIS-koppeling en dataopslag (servers)
• Schermen en remote review



En dan … een toestel kiezen ?!
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