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p-ANCA PREVALENCE IN ULCERATIVE COLITIS PATIENTS AND FIRST-DEGREE
RELATIVES (Abstract): Perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (p-ANCA) are
more common in patients with ulcerative colitis (UC) than in patients with Crohns disease
(CD), but its prevalence depends on the population being studied and the method employed for
its detection. Aim: To determinate the prevalence of p-ANCA in ulcerative colitis (UC) patients
and their first degree in NE Romania area. Material and method: In this study, we investigated the prevalence of p-ANCA as detected by ELISA, in the serum of 44 patients with UC
and 22 first degree relatives. We also correlated the presence of this antibody with disease
activity and extent, extraintestinal complications and therapy. 26 healthy individuals comprised
the control group. Results: p-ANCA was detected in 11% of the patients with UC. Of the 5
p-ANCA positive UC patients, 1 case were found to have proctosigmoiditis, 1 cases had
left-sided colitis and 3 cases had pancolitis. There was no correlation between the presence of
this antibody and any of the studied clinical variables (extend disease, complication, family
disease, surgery). No person of the first degree and control group presented positive test.
Conclusions: The prevalence of p-ANCA in NE Romania patients with UC (11 %) is lower
than that in the Western population. The negativity of p-ANCA in all first degree relatives of
NE Romania UC patients should be further elucidated. Key words: pANCA, ULCERATIVE
COLITIS, ELISA

Diagnosticul serologic din rectocolitã
ulcerohemoragicã (RCUH) cuprinde o serie
de anticorpi cu importanþã diferitã în precizarea diagnosticului. Printre aceºtia se numãrã
ºi anticorpii anticitoplasmã neutrofilicã ANCA
care au fost descoperiþi de mulþi ani ca
markeri ai dezechilibrului imunologic în
boala inflamatorie intestinalã (BII), patternul
pANCA - perinuclear ANCA fiind mai specifici pentru RCUH (1). Anticorpii ANCA
reprezintã o familie de autoanticorpi din
clasa imunoglobulinelor G ºi M îndreptaþi
împotriva unor antigene þintã reprezentate
de ganulaþiile azurofile ale polimorfonu-

clearelor (proteinaza 3 ºi mieloperoxidaza).
Determinarea acestor anticorpi se face prin
imunofluorescenþã, sau, cu acurateþe sporitã prin ELISA.
Utilitatea determinãrii ac pANCA este
motivatã din mai multe considerente:
 ca test adjuvant în precizarea fenotipului
de BII (RCUH sau Boalã Crohn),
 markeri pentru evoluþia bolii ºi precizarea tratamentului.
Scopul acestui studiu a fost de a evalua
semnificaþia seroprevalenþei anticorpilor
pANCA la pacienþii cu RCUH din N-E
României ºi rudele lor de gradul I.
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MATERIAL ªI METODÃ
În studiu au fost incluºi pacienþi diagnosticaþi cu RCUH în Institutul de Gastroenterologie ºi Hepatologie Iaºi ºi rudele lor
de gradul I. S-a constituit în acelaºi timp ºi
un lot martor din 26 subiecþi sãnãtoºi, comparabil ca distribuþie pe grupe de vârstã ºi
sex cu loturile studiate.
Pacienþii evaluaþi au fost grupaþi în 3
categorii:
 grupul cu RCUH include 44 pacienþi
diagnosticaþi cu RCUH;
 grupul rudelor de grad I al pacienþilor
cu RCUH, 22 persoane;
 grupul de control include 26 subiecþi
sãnãtoºi cu distribuþie pe grupe de vârstã
ºi sex similarã cu a pacienþilor din lotul
de studiu.
Includerea pacienþilor în studiu s-a bazat
pe urmãtoarele criterii:
 criterii diagnostice definite pe baza datelor clinice, endoscopice, histologice,
radiologice;
 criterii evolutive - boalã cu o duratã de
cel puþin 2 ani.
Severitatea bolii a fost apreciatã în raport
cu criteriile Truelove ºi Witts cu definirea
formelor uºoare, moderate ºi severe de boalã.
Evaluarea extinderii leziunilor inflamatorii s-a fãcut prin examinare endoscopicã
cu încadrare în proctitã (afectare rectalã),
colitã stângã (afectare pânã la unghiul splenic al colonului), pancolitã (afectare colonicã
întinsã ce depãºeºte unghiul splenic al colonului).
Criterii de excludere au fost pentru pacienþii care au primit terapie imunosupresivã consideratã ca medicaþia susceptibilã
de a modifica titrul ac pANCA, aspect care
este însã controversat (2).
Din probele de sânge recoltate s-au efectuat testãri serologice pentru evidenþierea
pANCA, utilizându-se pentru determinare
metoda ELISA.
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Metoda de determinare
Pentru determinarea pANCA a fost utilizatã metoda cantitativa ELISA, cu evidenþierea mieloperoxidazei (MPO) ºi proteinaza
3 (PR3) ca antigenelor responsabile pentru
pANCA. Metoda are la bazã o reacþie indirectã cu fazã solidã de tip sandwich, cu
realizarea în ser a unui complex antigen-anticorp între enzimele IgG conjugate cu
MPO PR3. Testãrile serologice s-au efectuat
în cadrul Laboratorului de Microbiologie,
Institutul de Sãnãtate Publicã Iaºi (laborator
autorizat în efectuarea testelor ELISA), cu
analizor automat pentru ELISA, ETI-STAR,
(DiaSorin Italia). Fiecare probã biologicã
reprezentatã de serul provenit de la subiecþii
incluºi în studiu a fost prelucratã în acord
cu instrucþiunile specificate pentru metoda
de determinare. Procedura de lucru presupune mai multe etape:
1. Se preparã tamponul de spãlare ºi diluentul pentru probe.
2. Se dilueazã probele. Probele de ser sau
plasmã se dilueazã 1:100 cu diluant pentru probe (10 mL ser sau plasma + 990
mL diluant )
3. Se marcheazã pe foaia de lucru poziþia
probelor în godeuri incluzând 6 godeuri
pentru calibratori, 2 pentru Controalele
Pozitive (PC) ºi douã pentru Controalele
Negative (NC). Se poate opta ºi pentru
testarea probelor în duplicate.
4. Se aºeazã în holder numãrul necesar de
godeuri.
5. Se pipeteazã în godeuri câte 100 mL de
Calibratori, controale ºi probe diluate.
6. Se incubeazã 30 minute la temperatura
camerei.
7. Se spalã de 3 ori cu câte 300 mL de
tampon de spãlare.
8. Se pipeteazã câte 100 mL de Conjugat în
fiecare godeu.
9. Se incubeazã 15 minute la temperatura
camerei.
10. Se spalã de trei ori ca în pasul 7.
11. Se pipeteazã în fiecare godeu câte 100
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TABELUL I
Valori pANCA prin testare ELISA

Interpretare
Normal
Crescut

Ac anti-PR3
(U/mL)
<5
>5

Ac anti-MPO
(U/mL)
<5
>5

mL de Substrat pastrând aceeaºi ordine
în care s-a pipetat Conjugatul.
12.Se incubeazã 15 minute la temperatura
camerei.
13.Se adaugã câte 100 mL de reactiv de
stopare in aceeaºi ordine ca ºi Substratul. Se aºteaptã 5 minute.
14.Se citeºte absorbanta fiecãrui godeu la
450 nm dacã se foloseºte un singur filtru,
sau la 450/ 600-690 nm dacã se foloseºte
un cititor cu douã filtre. Reacþia este
stabilã pentru cel puþin 30 minute. Citirea densitãþii optice trebuie fãcutã în
acest interval de timp.
Valori probabile (aºteptate) sunt redate
în tabelul I, cu recomandarea ca fiecare
laborator sã stabileascã propriile limite pentru valorile normale sau patologice.
Evaluarea rezultatelor se face cu ajutorul curbei obþinute. Se recomandã curba cu
4 parametri pentru interpretarea rezultatelor.
Rezultatul pozitiv trebuie raportat la statusul clinic al pacientului. De asemenea,
fiecare decizie pentru terapie se stabileºte
individual.
Tehnica prezintã o serie de limite legate
de calitatea preparãrii antigenelor, izolarea
sau purificarea proteinelor citoplasmatice
din neutrofilele umane ºi modificãrile de

Pacient Sex Vârstã
1

M

46

2
3
4
5

F
F
M
M

25
34
70
51

conformaþie a epitopilor pentru antigen ocupaþi dupã aderarea la suprafaþã cu antigen.
REZULTATE
Din distribuþia cazurilor referitoare la
extensia leziunilor inflamatorii la grupul
pacienþilor cu RCUH s-a constatat afectare
tip colitã stângã în 50% cazuri, pancolitã
în 32% cazuri ºi proctitã în 18% cazuri. La
acelaºi grup de studiu evaluarea severitãþii
bolii în raport cu criteriile Truelove ºi Witts
relevã forme uºoare la 41% pacienþi, forme
mederate la 38% pacienþi ºi forme severe
la 21% pacienþi.
În grupul pacienþilor cu RCUH testul
pANCA a fost identificat pozitiv în raport
cu valoarea coutoff (> 5U/mL) la 5 pacienþi (11%). Majoritatea titrurilor au fost
sub valoare coutoff de 5U/mL. Cel mai mare
titru a fost de 17U/mL.
La grupul rudelor cu RCUH ºi martori
nu s-a înregistrat nici un test pozitiv pentru
p ANCA (fig. 1).
Prezentarea pacienþilor cu RCUH ºi pANCA
pozitiv în raport cu datele demografice, vechimea bolii, extinderea leziunilor, stadiul
de activitate este redat în tabelul II.
DISCUÞII
pANCA este raportatã în literaturã cu o
prevalenþã variabilã la pacienþii cu BII. Pacienþii
cu RCUH prezintã mai frecvent pANCA
(între 33%-84%) comparativ cu boala Crohn
(BC) unde pANCA apare la 15% din pacienþi
ºi caracterizeazã subgrupul de BC colonicã
(3,4). În studiul nostru prevalenþa pANCA

TABELUL II
Pacienþii cu RCUH ºi pANCA pozitiv
Complicaþii,
Vechimea
Extensie
Severitate
ME, chirurgie
bolii
Spondilitã anchilozantã, colectomie,
3
Pancolitã
S
pouchitã
5
Pancolitã
S
Tromboflebitã, anemie, megacolon toxic
2
Pancolitã
M
CS
10
Colitã stãngã
M
Pseudopolipi
8
Proctosigmoiditã
M
XXX

Legendã S=sever, M=mediu,CS=colangitã sclerozantã, ME=manifestãri extraintestinale
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Fig. 1. Rezultate la testul pANCA în loturile de studiu

la pacienþii cu RCUH este mai micã comparativ cu rezultatele raportate de alþi autori.
Din totalul pacienþilor testaþi doar 5/44 seruri
(11%) au fost pozitive pentru pANCA aparþinând pacienþilor cu RCUH; pacienþii incluºi
în grupul rudelor ºi martori sãnãtoºi nu au
prezentat teste pozitive. Determinãrile s-au
fãcut la pacienþii cu evoluþia bolii de peste
2 ani ºi fãrã tratament imunomodulator care
sã modifice configuraþia bolii.
Diferenþe de prevalenþã a pANCA au
fost constatate la mai multe serii de studii
derulate în arii geografice diferite; ele pot
fi atribuite atât particularitãþilor etnice cât
ºi tehnicii de lucru utilizate. La pacienþii
cu RCUH din Estonia (populaþie cu incidenþã micã a BII comparativ cu seriile europene), pANCA a fost detectatã în 29/59
(49%) din cazuri cu RCUH, în 4 din 17
cazuri cu BC ºi în 4% din 111 cazuri subiecþi
sãnãtoºi în timp ce la populaþia din UK prevalenþa a fost de 42,4% (5). Pentru ambele
boli nu se constatã corelaþie între prezenþa
de pANCA ºi durata sau extensia bolii
Prezenþa pANCA cât ºi titrul nu se coreleazã cu extensia bolii, severitatea puseului
de activitate ºi forma clinico evolutivã (6).
Controverse ale relaþiei pANCA- stadiul de
activitate al bolii rezultate din datele diferitelor studii, care raporteazã atât titruri
înalte de pANCA la pacienþii cu RCUH
activã, cât ºi lipsa de corelaþie între statusul
pANCA + ºi boalã activã, par a fi clarificate
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de datele unui singur studiu de urmãrire pe
termen lung a prezenþei ºi variaþie titrului
pANCA, care precizeazã absenþa corelaþiei
între pANCA ºi stadiul de activitate al bolii
(1,7). Mai mult, posibilitatea de conversie
din pANCA negativ în pANCA pozitiv ºi
viceversa nu se coreleazã cu activitatea bolii.
În studiul nostru 4/5 pacienþii cu seruri
pozitive pentru pANCA prezentau boala în
stadiul de activitate ºi leziuni extinse la
nivelul colonului descendent sau pancolitã.
Având în vedere numãrul redus de teste
pozitive, rezultatele constatate nu pot fi
considerate definitorii pentru corelaþia între
pANCA ºi boala activã. Cel mai mare titru
de anticorpi a fost înregistrat la un pacient
cu pancolitã care a necesitat colectomie. În
acest caz, tirul ridicat de pANCA a probat
nu numai relaþia cu boala activã cu leziuni
extinse, dar s-a dovedit ºi predictiv pentru
pouchita apãrutã la un an dupã intervenþia
chirurgicalã, care a necesitat reintervenþie
chirurgicalã.
Variaþiile de prevalenþã pot fi explicate
prin implicarea factorilor tehnici utilizaþi
în diferite metode de determinare (ELISA,
imunofluorescenþã) (7). Metoda comunã de
determinare a anticorpilor pANCA este imunofluorescenþa indirectã (IFI), tehnica ELISA
fiind mai recent introdusã. Variabilitatea
rezultatelor între diferite laboratoare a impus
standardizarea metodelor de determinare,
în special pentru studiile comparabile. Dife-
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renþele de rezultate între studii ar trebui
atribuite nu numai metodelor variate de lucru,
dar ºi opþiunii laboratorul pentru valoarea
de cutoff (valoarea prag de detecþie a antigenelor cu semnificaþie patologicã), cu recomandarea ca fiecare laborator sã stabileascã
limitele normale ºi patologice (8). Încadrarea valorilor pANCA într-un model cantitativ este folositã în evaluarea clinicã ºi
biochimicã a pacienþilor cu RCUH, în estimarea corelaþiilor cu factorii de risc ºi stabilirea asociaþiilor epidemiologice.
În studiul nostru serurile pANCA pozitive au fost evaluate prin metoda ELISA,
tehnica sandwich, cu valoarea coutoff de 5
U/mL. Pozitivitatea pANCA la populaþia de
rectocolitici din NE României trebuie interpretatã în raport cu structura geneticã a
pacientului, natura antigenului împotriva
cãruia se dezvoltã anticorpii, natura florii
intestinale a populaþiei din regiune.
Susceptibilitatea pentru BII poate fi influenþatã de genele complexului major de
histocompatibilitate HLA, implicate în mod
regulat în rãspunsul imunologic. În mod
distinct a fost raportatã asocierea antigenelor CMH clasa I ºi II cu RCUH, statusul
pANCA pozitiv fiind mai frecvent asociat
cu HLA DR2 în timp ce pANCA  este asociat cu HLA DR4 (9). Medierea imunologicã
a fost un obiectiv urmãrit în criteriile de includere a pacienþilor, încât cei care au urmat
tratament imunomodulator nu au fost selectaþi.
Determinãrile HLA pentru compatibilitatea transplantului de organ relevã un
mozaic genetic, astfel încât, în lipsa unor
studii imunogenetice despre structura geneticã a pacienþilor cu RCUH, nu pot fi fãcute
aprecieri care sã demonstreze asocierea dintre
pANCA ºi HLA pentru populaþia de rectocolitici din aceastã regiune a þãrii.
Mai mult, din datele din literatura reiese
cã aceastã asociere pANCA-markerii genetici nu este confirmatã la toate populaþiile,
ceea ce denotã o dependenþã mare a pozitivitãþii testului de structura etnicã a populaþiei.

Existenþa unor variaþii regionale importante de tipul extremelor de prevalenþã menþionate în unele studii din Germania, pun
sub semnul întrebãrii relaþia pANCAHLA.
De asemenea, este acceptatã ºi existenþa
unor diferenþe între date complete despre
structura geneticã a populaþie, care nu permit aprecieri ale relaþiei pANCA ºi haplotipul pacientului (10).
Creºterea prevalenþei pANCA la rudele
pacienþilor cu RCUH, în special probanþii
pANCA pozitiv, validatã pe mai multe serii
de studiu, susþine ipoteza de marker genetic
al susceptibilitãþii pentru RCUH (11,12).
În studiul nostru din 22 subiecþi testaþi,
rude de grad I ale pacienþilor cu RCUH
(copii, pãrinþi), nici un ser nu este pozitiv
pentru pANCA (nici pentru rudele pacienþii
pANCA pozitiv ºi nici pentru rudele pacienþii pANCA negativ), titrurile de anticorpi fiind sub valoarea coutoff de 5U/l.
Absenþa markerilor genetici la rudele pacienþilor cu RCUH, sugereazã o structurã geneticã diferitã a populaþiei din regiunea de
NE a României. Acest aspect poate reprezenta o particularitate regionalã, a cãrei
confirmare necesitã analizã în cadrul unor
studii suplimentare.
Specificitatea pANCA este datã de prezenþa a doua antigene majore proteinaza 3
(PR3) ºi mieloperoxidaza (MPO) ºi de un
set de antigenelor minore reprezentate de:
catepsina, elastaza, lactoferina, lizozimul,
proteine bacteriane implicate în creºterea a
permeabilitãþii. În RCUH antigenele majore
sunt rar detectate ºi la titruri joase, în timp
ce antigenele minore sunt mai frecvent descrise (13). În studiul nostru frecvenþa redusã
ºi titrurile joase ale ac pANCA rezultate
prin determinarea ELISA, pot fi datorate
specificitatii kiturilor pentru antigenele majore MPO ºi PR3. Din grupul antigenelor
minore, lactoferina reprezintã antigenul majoritar. Este cunoscut faptul ca lactoferina
umanã prezintã o secvenþa comunã, de 68%,
cu lactoferina din laptele de vacã, cu posi691
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bilitatea unei reacþii încruciºate între anticorpii umani ºi lactoferinã (3). Alimentaþia
copilului din primul an de viaþã (naturalã
sau artificialã) pe un sistemul imun imatur,
poate fi implicatã în apariþia de anticorpi
împotriva lactoferinii. Istoricul pozitiv de
alimentaþie naturalã prelungitã pânã la 1
an, constatat la majoritatea pacienþilor cu
RCUH, ar putea argumenta prevalenþa pANCA
redusã. De asemenea, este cunoscutã ºi acceptatã coexistenþa diferiþilor antigeni în acelaºi
ser, dar numai testele cantitative antigen
specific pot defini specificitatea antigenicã
a pacientului cu RCUH, creând ºi premizele
unei mai bune corelaþii între titru de anticorpi ºi activitatea bolii. Faptul cã titrul
pANCA s-ar putea corela în principal cu
antigenele majore, testarea, prin specificitatea kiturilor, nu permite analiza relaþiei
între activitatea bolii ºi titrul antigenelor specifici populaþiei cu RCUH din NE României
al cãrui spectru antigenic nu este cunoscut.
Rolul bacteriilor în patogeneza BII este
susþinut de rezultatele studiilor experimentale pe modelul animal, dar nici pânã în
prezent nu a fost identificat un germene
specific. Alterarea florei intestinale a fost
bine demonstratã la pacienþii cu RCUH.
Aceastã ipotezã este susþinutã de faptul ca
modificãri ale concentraþiei florei intestinale se asociazã cu scãderea potenþialului
protectiv al lactobacilului ºi bifidobacteriei
(14). Modificarea în timp a frecvenþei RCUH
poate fi ºi consecinþa modificãrilor florei
intestinale. Faptul cã pANCA reacþioneazã
cu antigenele bacteriene vine în sprijinul
ipotezei mimetismului antigenic investigat
pentru autoanticorpii direct îndreptaþi asupra
lactoferinii, care posedã o secvenþã comunã
cu proteina de ºoc microbianã (15). Nu sunt
excluse variaþii de microflorã gastrointestinalã
umanã pentru populaþia din NE României,
dacã se are în vedere frecvenþa mare a enterocolitei la populaþia pediatricã. În Estonia
a fost comparatã microflora bacterianã prin
coproculturi prelevate de la copii cu vârstã
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pânã la 1 an cu cei din Suedia. Cauza diferenþei de microflorã bacterianã cercetatã la
cele 2 populaþii rãmâne necunoscutã. Microflora curentã în populaþia din Estonia este
similarã cu cea din Suedia unde RCUH este
mult mai frecventã, diferenþele fiind atribuite implicãrii altor cauze (16).
Studiul nostru suportã rezultatele ºi pentru
un caz de RCUH asociat cu colangitã sclerozantã, dar titrul nu se coreleazã cu activitatea sau extensia bolii. Similar cazului
cu pouchitã, asocierea pANCA-RCUH-CS
vine ca o confirmare a implicãrii factorului
imunogenetic în patogeneza bolii.
CONCLUZII
Frecvenþa micã a anticorpii pANCA la
pacienþii cu RCUH din NE României le
atribuie un rol limitat în diagnosticul serologic al bolii. Din cauza sensibilitãþii reduse,
determinarea uzualã a ac pANCA nu este
utilizatã. Testele pozitive influenþeazã probabilitatea distincþiei între RCUH ºi BC.
Titrul acestor anticorpi nu se coreleazã cu
activitatea bolii ºi pare stabil în timp.
Probabilitatea susceptibilitãþii genetice
a RCUH, demonstratã prin frecvenþa mare
a bolii la rudele de grad I, reprezintã un
punct de interes pentru majoritatea cercetãtorilor. Predispoziþia geneticã a bolii la rudele
de gradul I, verificatã prin testãri serologice imune, nu se confirmã pentru pacienþii
din aceastã regiune a þãrii, iar rezultatele
testãrilor pANCA efectuate la pacienþii cu
RCUH din N-E României prezintã valori
mult mai mici faþã de datele din literaturã.
Interpretarea conjugatã a frecvenþei reduse
a BII familiale ºi seroprevalenþa ac pANCA
relevã aspecte care argumenteazã constatãrile noastre. Nici unul dintre pacienþii cu
istoric pozitiv pentru BII nu a prezentat
pANCA +.
Considerãm aceste aspecte o particularitate regionalã, care necesitã o documentare
susþinutã ºi extinsã la un numãr cât mai mare
de pacienþi în cadrul unor studii suplimentare.
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