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wość monitorowania warunków hodowli.
Cytodex 3 reprezentuj e odmienną koncepcj ę m_ikro-

nośnika. Zamiast użycia syntetycznych grup nałado-
wanych elektrycznie do wspomagania kotwiczenia
komórek, w tym typie mikronośnika warstwę po-
wierzchniową stanowi zdenaturowany kolagen kowa-
l y z dekstranowym matrix (7). Jest

t hniazbltżona do tej z jakąkomórki

na przy datności Cytudeksu 3
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Materiał imetody
Komórki i wirus. Do badań uzyto komórek linii ciągłej

(Techne Ltd.).
Określanie koncentracji komórek. Liczenie komórek

i ocenę ich w komorze Burkera, po

uplzednim em trypanu (4),

Mianow odowli do mianowania

.

]

sanej przez Larskiego (5).
Hodowla komórek linii Fc na mikronośnikach. ko-

mórki linii Fc pozyskiwano z tradycyjnych hodowli w bu-

tlach Roux (5). 4S-godzinne hodowle, będące w fazie lo-
garytmicznego wzro stu, po strawieniu trypsyno-wersenem,
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zawieszeniu w małej objętości płynu odżywczego, silnym
zdyspergowaniu i policzeniu stanowiły materiał wyjścio-
wy do zakładania hodowli na mikronośnikach.

Namnażanie komórek na cytodeksie badano w dwóch
układach,,stężeniowych":

A. - 0,1 g cytodeksu (efektywna powierzchnia ok. 420
Cm])

100 ml MEM z30ńFCS
koncentracja komórek ok.2,4 x 105/ml tj. ok. 6 x 10a/

cm] powierzchni mikronośników
B, - 0,2 g cytodeksu (efektywna powierzchnia ok. 880

cm])

- 100 ml DMEM z 40ńFCS
koncentracjakornórek ok.4,8 x 105/mltj. ok. 6 x 10a/

cm] powierzchni mikronośników.
Do jałowych naczyń hodowlanych wprowadzono po-

trzebnąilość uwodnionych mikronośników (odpowiednio
3 i 6 ml zawiesiny), uzupełniono do 50 ml płynem odżyw-
czym ogrzanym do 37"C, a następnie inokulowano odpo-
wiednią ilością komórek. Hodowle inkubowano w tempe-
raturze 3'7"C.

Dla każdego z wariantów ,,stężeniowych" zastosowano
po 2 schenraty mieszania, tj.:

a) przez pierwsze 6 godzin inkubacji - mieszanie prze-
rywane 20 obrotów na minutę z 15 min. pauz%

b) przez pierwsze 6 godzin mieszanie ciągłe 20 obr./ml-
nutę,

Po 6 godzinach inkubacji hodowle uzupełniano odpo-
wiednimi płynami do 100 ml i mieszano w sposób ciągły
przy obrotach mieszadła 40 obr./minutę.

Ocenę kinetyki adsorbcji komórek do powierzchni mi-
kronośnika określano na podstawie stosunku komórek wol-
nych (nie zadsorbowanych) do ich liczby początkowej (3).
W celu pobrania próbek mieszadło zatrzymywano na 30
sek. (następowała częściowa sedymentacja mikronośni-
kow). Z górnej warstwy pĘnu pobierano próbkę i liczono
zawarte w niej komórki. Próbki pobierano po 3, 6, 12 i24
godzinach inkubacji,

Namnażanie parwowirusa. Do namnazania wirusa
patvo zastosowano podobne jak opisano dwa warian§.,stę-
zeniowe" mikronośnika:

A. 0,1 g cytodeksu/lO0 ml MEM z2ońFCS
B. 0,2 g cytodeksu/l00 ml DMEM z 40ń FCS
Komórki linii Fc, uzyskane ze stacjonarnej hodowli w

butlach Roux, zawieszone w małej objętości (5 ml) odpo-
wiedniego płynu odżyr,vczego (całko wita 7iczba komórek
2,4 x 101 dla wariantu A i 4,8 x 107 dla wariantu B) zaka-
żono wirusem parvo w dawce l000 TCID5,/10a komórek i
inkubowano przez 30 minut w temperatuiŻe 31'C w celu
adsorbcji wirusa. Po tym okresie zainfekowane komórki
wprowadzano do naczyh hodowlanych z 45 ml zawiesiny
mikronośników w odpowiednich pĘn ach odżywczych, In-
kubację hodowli prowadzono w tempelaturze 37oC, stosu-
jąc od początku procesu mieszanie ciągłe przez pierwsze
6 godzin szybkość obrotów mieszadła ustalono na2Oxlmi-
nutę. Po tym okresie objętość płynu uzupełniano do 100
ml, a obroty mieszadła zwiększano do 40xlminutę i utrzy-
mywano na tym poziomie do końca inkubacji tj. do 4 dnia.
Próbki hodowli do o"erry mikroskopowej i monitorowania
replikacji wirusa pobierano co 24 godziny. Przy tej okazji

korygowano pH hodowli przez dodanie jałowego roztwo-
ru kwaśnego węglanu sodu.

Wyniki iomówienie
Kinetyka adsorbcji komórek wykazywała pewne

rożnicęw zależności od zastosowanego schematu mie-
szanja (ryc. 1). W przypadku mieszania przerywane-
go po 3 godzinach inkubacji wychwycone zostało ok.
52oń, podczas gdy przy mieszaniu ciągłym o1<. 4Ioń
komórek. Po następnych 3 godzinach adsorbcja wy-
nosiła odpowiednio ok. 65% i 73oń, Po 12-24 godzi-
nach odsetek komórek swobodnie l<rĘących osiągnął
stałą wartość i wynosił ok. 18-ż0% dla obu wafian-
tów. Kornpletny monolayer na większości mikrono-
śnikowuzyskano po 48 godzinach inkubacji (ryc. 3)"

Dynamikę replikacji wirusa obrazuje ryc.2.Po 24
godzinach inkubacji nie zanotowano istotnego pTzy-
rostu miana wirusa. Kolejne doby inkubacji przynio-
sły wzrost rniana do maksymalnego poziomu 10ó,5

TCID_u/ml p o 7 2 go dzinach. D alsza inkubacj a n ie przy -
niosła przyrostu miana TCID50. Natomiast miano HA
w tym czasie nieznacznie jeszcze wzrosło, Zmtany
cytopatyczne w hodow|ach zakażonych pojawiły się
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Ryc. l. KineĘka adsorbcji komórek do powierzchni mikro-
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Ryc.2. Kinetyka replikacjiwirusa parvo. Miano TCID.. ozna-
czano testem immunoperoksydazołym
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Ryc. 3. 48-godzinna hodowla komórek linii Fc na mikrono-
śnikach (powiększenie 60x)

po 48 godzinach inkubacji, w kolejnych dniach nasili-
ły się, doprowadzając do częściowej destrukcji war-
stwy komórek.

W warunkach hodowli stacjonarrrej optymalna licz-
ba komórek linii Fc na ctn2 powierzchni wynosi ok. 6
x 101. Przy taktm inokulum uzyskuje się po 48 godzi-
nach 2-3x przyrost Itczby komórek. Nalezy nadmie-
nic, że utrzymanie takiej dynamiki podziałów komó-
rek jest o Ęle istotne, ze wirus paryo namnaża się efek-
tywnie tylko w komórkach aktywnie dzielących się.
Analo giczną koncentracj ę komórek w przeli c zęnil na
powierzchnię zastosowano do hodowli komórek na
mikronośnikach. Do hodowli o koncentracji komórek
5 x 105/m1 (wariant B) zdecydowano się na bogatszy
w aminokwasy i witaminy pĘn DMEM z 4oń FCS,
wychodząc z założenia, że uboższy w składniki odżyw -
cze płyn MEM będzie przy tej koncentracji komórek
niewystarczający.

W przeciwieństwie do hodowli stacjonarnej, w któ-
rej komórki stosunkowo łatwo przylegają do po-
wierzchni naczynlahodowlanego (niezakłócona sedy-
mentacja), w hodowli na mikronośnikach, która jest
w pewnym sensie hodowlą w zawiesinie, liczba ko-
mórek wychwyconych na mikronośnikzależy od licz-
by efektywnych kolizji między krążącymi komórkami
a cząstkami mikro n o ś nikó w. W c e l u zwi ęk s zenia szan-
sy kontaktu hodowle zakładano w I l 2 końcowej obj ę-
tości. Równiez temu celowi służyło zastosowanie ła-
godniejszego mieszania - ciągłego lub przerywanego

- w początkowej fazie inkubacji.
Przerywane mieszanie przyczynlło się do nieco szyb-

szego wychwytu komórek przez mikronośnik, j ednak-
ze komórki pokrywały cząstki mikronośnika nierów-
nomiemie. Obserwowano również tendencję do agre-
gacji wolnych komórek i mikronośników, co ograni-
czaŁo lch efektywny udział w formowaniu monolay-
eru. W konsekwencji zanotowano większy odsetek
cząstek mikronośnika nie pokrytych regularnąwarstwą
komórek przy mieszaniu przerywanym w porównaniu
zmieszantęrn ciągłym, odpowiednio 1,0% i30ń,

Lepsza dystrybucja komórek przy porównywalnej
kinetyce ich adsorbcji zdecydowała o wyborze sche-
matu z ciągłym mieszaniem do namnażania wirusa.
Nie zaobserwowano istotnych rożnl,c między warian-
tami,,stęzeniowymi" ho dowl i . Nizsze ntż można był,o
się spodziewać miano wirusa w hodowli o zwiększo-
nej koncentracji mikronośnika wynikało prawdopo-
dobnie z niedostatecznęgo zaopatrzenia hodowli w
tlen, kumulacji produktów metabolizmu i zmian osmo-
lamości płynu wzrostowego (1, 2). Czynnlki te, choć
nie miały dostrzegalnego wpływu na hodowlę komó-
rek, mogły mieć wpływ na efektywność procesu repli-
kacji wirusa. Kinetyka replikacji winrsa w hodowli na
mikronośnikach nie odbiega od notowanej w hodowli
stacjonarnej, natomiast miano wirusa było o ok. 0,5
1og wyższe.

Podsumowując należy stwierdzić, że Cytodex 3

umożliwia efektywną kultywację komórek linii Fc, z
zachowaniem ich aktywności mitotycznej na pozio-
mi e ni e zb ę dnym do wydaj n e go namnażania p arwowi -

rusa pSOW.
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Surowice 45 l<rów z 5 stad, rł,który,ch występował syndrom utlaty lnleczności

zbadano serologicznie rTa obecność przeciwciał d]a wirusa zakaźnego zapalcnia

nosa i tchawicy bydła (]BR), parainf'lLlenzy 3 (Pl3), r.virusa syncytialncgo bydła
(BRSV) i wirusa biegunki bydła (BVD). Htlemophilus ,r,omnlłs, Mtcoplasma
bovis, Chlamyclia psiltat,i, Coxielltl burnetii i Pasl.ettrella trehalosi T |0. Wszyst-

kie stada były zakażone wirusem Pl3 i BRSV Badanie par surolvic 40 któw na

obecność przeciwciał dla wirusa influenzy A w teście zahamowania hemagluty-

nacji wykazało zakażeńe dwoma podĘparni wirusa influenzy człowicka. U 34

krów występowały przeciwciała dla podtypu HlNl (A/England/333/80) i u 38

dla H3N2 (AlEnglandl427l88). Istotny wzrost miana wysrąpił u 600ń zwierząt

dla HlNl i u 65% dla H3N2. Jedynie surowica 2 krór,v nie zawicrała przeciwciał

dla podtypu HlN] i H3N2 
G.
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