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lnfluence of antigen fixation methods on the sensitivity of PLA in diagnosing bovine leukosis

Sunrmaty

PLA lvas successfully used to diagnose numerous inl'ectious viral diseases. Our findings demonstrated that
FLK/BLV cel|s fixed rvith 407n aceton as a stable phase of PLA gave more positive results of OD than those
fixed with 3%o formaldehyde. Generally, the serological control of bovine sera showed 53 (38.1%) positive
results in [D tests, 58 (41.7o/") in ELISA and 63 (48.8'%) in PLA. The results indicate that PLA is a simple,
specific and sensitive test for diagnosing bovine leucosis.
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D i a gn o s tyk a enzo oty c znej b iaŁac zki by dŁ a pI o w a -
dzonajest w oparciu o dwa podstawowe testy od-
czyn immunodyfuzji (ID) i test ELISA (5, 6, 8, 9,12,
21). W diagnostyce choroby wykorzystywano równiez
inne testy diagnostyczne: chemiluminescencję (l7),
seroneutralizację (18), odczyn śródskórny (19), test
syncytialny (14). Pomimo ze stosowane testy są swo-
istymi i czułymi odczynami, to jednak nie wykrywają
onewszystkichzwierzątzakażonychwirusembiałacz-
ki bydła - BLV (Bovine Leukemia Virus). Sytuacja ta
ma istotny wpływ na ostateczny efekt uwalniania stad
od zwierząt zakażonych oraz ochronę stad wolnych
o d wp ro w a dzanta n o wyc h zw ter ząt zakażony ch w i ru -
sembiałaczki, Wprawdzie w ostatnich latach w diag-
nostyce choroby wykorzysfuje się metody wykrywa-
nia materiału genetycznego samego prorvirusa BLV
(PCR, nested-PCR, RT-PCR, PCR ir situ), tojednak
i one nie pozbawione sąwad (], ],0, 11, 13, 20).

Mimo stosowania w diagnostyce choroby metod
serologicznych, wirusologicznych i metod biologii
molekularnej, proces zlłv alczania enzooĘ cznej białacz-
ki bydła lv Polsce jest nadal aktualny. W związkttz tym
celem badań była modyfikacja testu PLA (Peroxidase
Linked Assay) i doskonalenie jego wartości diagnos-
tycznej poprzez wykorzystanie jako antygenu komó-
ręk FLK/BLV - permanentnie zakażonych witusem
BLV, dobor odpowiedniego ich utrwalacza oraz wy-
korzystanie substratu TMB.

Materiał imetody
Hodowla komórek FLK/BLV. Antygerr do testu PLA

stanowiły komórki płodu owcy - FLK (Foetal Lamb Kid-
ney) zakażone pelmanentnie wirusem BLV, Zawiesinę ko-

tnorek o koncentracji 105/nl, rozlewano do baseników rni-
kropłytki (NLNCLON) w objętości 100 ptw płynie wzros-
towym RPMI 1640 (GIBCO). z dodatkiern 8% płodowej
surowicy cielęcej i antybiotykow (l00 pg/ml kanarnycyny
i 1,25 prg/rnl furrgizonu). Jednowarstwowy wzrost komo-
rek uzyskiwano zwykle po 24 godzirrach namnazalria
w temp. 37oC w atmosferze 5% CO..

Utrwalanie komórek. Po 24 godz. kultywacji hodowli
kotlórek FLK/BLV zlewano supernatant, przepłLrkiwano
je buforem PBS (300 pLl/basenik), po czym jedne z nich
utrwalatlo zil-ntryt-l-t buforem acetonu (100 pl 40%o aceton
w PBS), a inne 3% fbrmatdehydern w PBS, Następnie
nalcrł,ano 100 pl ww. buforu i rnikropłytkę z konrórkami
utrwalonymi acetolrem wstawiano na 15 min, do zarnra-
żarki -20"C, zaś z utrwalony1-1-1i 3% fornaldehyderrr do
lodówki, Po usunięciu trtrwalacza w obu przypadkach prze-
płukiwarro kornórki buforenr PBS w objętości 300 ptl, płyt-
ki osączano na bibule frltracyjnej i srrszot-lo przez3-4 godz,
w temp. pokojowej. Tak przygotowane mikropĘtki uzy-
wano bczpośrednio do testu PLA lLrb przechowywano w za-
lnrazarce w temp. -20"C do czaslt wykonania testtt,

Metodyka reakcji immunoperoksydazowej PLA. Do
wszystkich baseników mikropłytki z kornórkami FLK/BLV
nalewano 100 pl ciepłego bufonr PBST i wstawiarro do
termostatlr w temp. 37oC na 30 min. Po usunięciu bufortr,
mikropłytkę dokładnie osączano i dodawano po l00 prliba-
senik referencyjnej bądz badanej surowicy rozcieńczonej
1 :20- 1 :B0 w PBST, Następnie inkubowano l godz. w ten]p.
37'C, płukano 3 x 5 min. w buforze PBST i dokładnie osa.-
cza:no. Do tak przygotowanych komórek dodawano 100 pl
konjugatu rozcleńczonego l : 5000, inl<ubowano l godz.
w temp, 37'C, płukano 3 x 5 rrrin, buforcn PBST i ponow-
nie osączano płytkę, po czylll dodawano po 100 pl substra-
tu TMB. W przypadku obu utrrł,alaczy reakcję enzyma-
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Tab. l. Wartości OD dodatnich i ujemnvch surolvic referenc1,,jnl,ch dla wirusa BLV w teście PLA po utrwaleniu komórek
FLK/BLV acetonem i formaldehvdem

Rzędy
p 0zlOme

A

B

c

D

E

F

G

H

1

0,438X

0,031X

0,036X

0,178

0,095

0,054

0,078

0,077

40

9

0,391

0,229

0 150

0,097

0,051

0,013

0,01 2

0,0,13

0rma

Rozcieńczenie
su rOW lcy

1l20

1l40

1/80

1l20

1l40

1/80

1l20

1l40

Numer pionowego rzędu na mikropłylce Numer pionowego rzędu na miktopłylce

2

0,435d

0 236

0,136

0,337

0,1 91

0 126

0 ,065

0,075

3

0,505

0,364

0,222

0,196

0,098

0,040

0,042

0,086

4

0,273

0,] 78

0,119

0,286

0,190

0,117

0,069

0,070

5

0,328

0 ]98

0 ]25

0,051 u

0,032

0,005

0,070

0,072

8

0,467

0,194

0,984

0,1 95

0,] 37

0,082

0,001

0,034

o/o l

10

0,202

0,100

0 049

0,192

0119

0,069

0,009

0,023

ld

11

0,219

0,100

0,039

0,003

0,025

0,024

0,022

0,027

hy

12

0,291

0,1 83

0,108

0 ,047

0,036

0,029

0,021

0,008

6ll
0,387 | 0,432X

0,310 | 0,043X

0,236 | 0,04E

0,062 l0,119

0,017 l 0,076

0,0] 1 | 0,017

0,051 | 0,017

0,029 |0,051

acelOn
Objaśnienia: x wartości liczbowe OD dla próby blank; d - wartości liczbowe OD dla referencyjnych surowic dodatnich anty-BLV
(po odliczeniu wartości liczbowej OD próby b]ank); u - warlości liczbowe OD dla referelrcyjnych surowic ujernnych

tycznąstopowano l M H,SO,, po czym wyniki dla komó-
rek utrwalonych acetonem odczytywano po 15 nrin.,
a utrwalonych formaldehydem po 20 minutach.

Bufory i odczynniki. Bufor PBS stosowano bufor Dul-
beco's PBS (SIGMA); bufor PBST PBS Tween tabletes
(GIBCO) 1 tabletka ad 500 ml H.O; bufor do rozcteńcza-
nia surowic i konjugatu stanowiła 2% płodowa surowica
cielęca (SIGMA) w PBS; bufor do utrwalania komórek
FLK/BLV stanowił 40oń aceton w PBS (nie zawierający
jonów Ca'* i Mg ) lub 3% formaldehyd w PBS; substrat
TMB - 3,3',5,5'-Tetralnethyl-benzidirre stanowił roztwór
0,50ń w 96% alkoholu etylowym; bufor octanowy/kwas
octowy 0,1 M pH 5,8; 60^ H.O ;. Do przygotowania robo-
czego roztworu substratu lżyto:10 ml buforu octanowego,
200 pl wyjściowego substratu TMB i l0 pl H.O,. Bufor
stopujący reakcję enzymatyczną stanowił l M H.SC..,,

Konjugat - surowica królicza anty-IgG bydła (SIGMA)
znakowana peroksydazą rozcieńczona l : 5000.

Odczyt wyników. Pojawienie się w basenikach wyraź-
nie zółtego zabar-wienia z dodatnią surowicą referencyjną
wskazywało na obecność irnmunologi cznyclr kompleksów
antygen-przeciwciało. Odczyt wartości liczbowych OD
prowadzono w czytniku ELISA Stat Fax 2|00 przy długoś-
ci fali 450 nm. Przy obliczaniu rzeczywistej wartości licz-
bowej ekstynkcji (OD) surowicy badanej odliczano od od-
czytanej wartości OD wartość liczbową tła (blank),
W oparciu o uzyskane wyniki surowic ujernnych i dodat-
nich w reakcji PLAza minimalnąwarrośc OD dla surowic
dodatnich przyjęto liczbę 0,100. Wszystkie warlości licz-
bowe OD mieszczące się poniżej Iiczby 0,l00 przyjęto jako
wartość surowic ujemnych.

Odczyn immunodyfuzji w żelu agarozowym (tD). Test
wykonywano wg obowiązującej instrukcji producenta
(PIWet. Puławy).

Test ELISA. Przeciwciała anty-BLV wykrywano przy
uzyciu zestawu ELISA produkcji Biovet lvanovice. CR,
ściśle wg instrukcji producenta.

Surowice. Do badań użyto 9 dodatnich surowic referen-
cyjnych anty-BLV, 8 referencyjnych surowic ujemnych,
55 surowic krow pochodzących z gospodarstwa U wolne-
go od wielu lat od zakażeń wirusem BLV oraz 67 surowic
krow pochodzących z gospodarstwa zapowietrzonego wi-
rusem BLV.

Wyniki iomówienie
Otrzymane rezl7taty podano w tab. 1 i 2. Wpływ

utrrvalania komorek FLK/BLV acetonem i formalde-
hydem ilustrują wartości liczbowe OD w tab. 1.

Wszystkie wyniki - zarówno dla dodatnich, jak i ujem-
nych surowic referencyjnych przedstawiono jako war-
tośc OD po odjęciu od uzyskanego odc4/tu wyniku
proby ślepej (blank). Dla dodatnich surowic referen-
cyjnych rozcl,ęńczonych 1 : 20 wartości te wahaĘ się
od 0,178 do 0,505, zaś dla referencyjnych surowic
ujemnych rozcięhczonych równtęż I :20 od 0,042
do 0,078. Po utrwalaniu komorek FLK/BLV 30ń for-
maldehydem otrzymane wyniki wykazaĘ, że warto ś c i
liczbowe OD dla referencyjnych surowic dodatnich
wynosiĘ od 0,097 do 0,467, a dla surowic ujemnych
od 0,001 do 0,047.

Spośrod 9 referencyjnych surowic dodatnich po
utrwaleniu komorek FLK/BLV acetonem stwierdzo-
no, że wszystkie surowice wykazywały wartość licz-
bową OD powyzej 0,178, podczas gdy wartości OD
dla 8 surowic ujemnych nie byĘ wyższe ntż 0,078,

Z przeprowadzonych badań wynika, że lżycie ko-
mórek FLK/BLV namnozonych na mikropłytkach
utrwalonych 40% ac etonem daj e mi aro d alne rczultaty
waftości liczbowych OD tesfu PLA. Zastryięnie za-
gęszczonęgo i oczyszczonego antygenu wirusa BLV
stosowanego w rutynowych testach ELISA komórka-
mi namnozonym na mikropĄrtkach, jako stałej fazy
odczynu PLA, okazało się równie aktywne iprzydat-
ne do s ero 1 o gic znej di agno s tyk i białaczki by dła. U ży -
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cie do utrwalania komórek FLK/
BLV formaldehydu jako po-
wszechnie stosowanego utrwala-
cza różnych układow komórko-
wych wykazało,żenie spełniał on
oczekiwanych nadziei w zakresie
wykorzystania go jako utrwalacza
kornórek i stabilizatora reakcji en-
zymatycznej PLA. Należy ptzy-
puszczać,że zwtązekten jest zbyt
agres}nvnym uttwalaczem w przy-
padku komórek FLI?BLV i moze
nlszczyc wiele receptorow komor-
kowych swoistych dla wirusa bia-
łaczkt. w efekcie obniża to czu-
łość samego testu PLA i wiele su-
rowic z niskim poziomem swo-
istych przeciwciał anty-BLV diag-
nozowana jest jako surowice ujemne. Podobne wyni-
ki nad przydatnością formaldehydu do diagnozowa-
ni a zakażeń zw |er ząt i ró żni c o w a nia szc zep ow w iru s a
BVDV w hodowli komórek MDBK metodąPlAuzy-
skał Elahi i wsp. (2). Autorzy stwierdzili, że użycie
testu PLA i testu seroneutraltzacjiw diagnostyce za-
każeń bydła wirusem biegunki dało rożne wyniki,
a wartośc tesfu immunoperoksydazowego jest co naj-
mniej dyskusyjna. Nieco odmienne rezultaty uzyskali
Peręz i wsp. (16) oraz Boeckh i wsp. (1). Perez i wsp.
( 1 6) stwier dzilt 3 6 l 40 dodatnich wyników zakażenia
wirusem cytomegalii w probkach kr-wi utrwalonych
formaldehydęm, 22 dodatnie wyniki po utrwaleniu
acetonetn, podczas gdy po utrwaleniu acetonem i for-
maldehydem dodatni wynik wykazano tylko w 18 prob-
kach. Wykazano rownież, ze utrwalanie preparatów
pełnej krwi formaldehydem nie wymaga wstępnego
ich przygotowania, jest prostsze,bardztej czlłe i daje
znacznie więcej powtarzalnych wyników. Boeckh
i wsp, (1) porownując te dwie metody utrwalania ko-
morek zakażonych wirusem cytomegali wykazali
znacznie lepsze wyniki w przypadku stosowania for-
maldehydu.

Wszystkie wyniki kontroli serologicznej badań wła-
snych testem PLA porownano z wynikami odczynu
ID oraz E,LISA. Spośrod l39 użyĘch surowic stwier-
dzono 53 (3 8,1 %) dodatnich wyników w odczynie ID,
58 (4I,1%) - w ELISA i 63 (48,8%) w teście PLA
(tab.2). Jak wykazano, 9 dodatnich surolvic referen-
cyjnych anty-BLV było rowniez dodatnich w teście
PLA, a 8 referencyjnych surowic ujemnych dało ujem-
ny wynik w PLA. Podobną zgodnośc wyników noto-
wano z surowicam.i krow pochodzących z gospodar-
stwa U, gdzie od wielu lat nie notowano dodatnich
rezultatów kontroli serologicznej (ELISA) dla wirusa
białaczki. Pięćdziesiąt pięć surowic ujemnych pocho-
dzący ch z te go go sp o darstw a, wykazuj ących uj emny
wynik PLA wykazywało rowniez ujemny wynik testu
ID i ELISA. W gospodarstwie GS zapowietrzonymwi-
rusem BLV spośród 67 surowic badanych dodatni

Tab.2. Zestawienie wyników kontroli bl,dła w kierunku enzootycznej białaczki prz_v
użyciu różnych testów serologicznl,ch

G osp odarslwo lD

esl serologicznl

ELlsA PLA

aceton Ilormaldehyd

Surowice
rele re n cyj n e

U

Gs

Liczba zw. bad.

0 9ółe m

(+

(-

(+

(-

(+

(-

(+

9

8

0

55

44
23

139

53 (38,1%)

9

8

0

55

49
18

139

58 (41,7%)

9

8

0

55

54
13

139

63 (48,8%)

9

8

0

55

41

26

139

50 (35,9%)

Objaśnienia: U gospodarst,,1,o. w któryn-r od lat llie st."vierdzono enzootycznej białaczki
bydła (tcst ELISA): GS - gospodarstr.vo zapowietl,zone rvirlrserrr BLV.

wynik ID stwierdzono u 44krów (65,]oń), w ELISA
u 49 (73,1%o), zaś w teście PLA - u 54 (80,1%) krow.

Zółtę zabarwienie zawiesiny dodatniej surowicy
badan ej w p oszczęgolnych basenikach j e st orientacyj -

nym wskaźnikiem obecności w niej przeciwciał anty-
BLV. Właściwym wskaźnikiem jest odczyt ich war-
tości liczbowej ekstynkcji (OD), Wielu autorówwyka-
zało,że trudnajest ocena wynikow wątpliwych, miesz-
czących się pomiędzy najwyższymi wartościami dla
surowic ujemnych a najniższymi wartościami dla su-
rowic dodatnich (9,żI). Podkreśla się, ze warlość licz-
bowa OD dla surowic dodatnich winna byc zawsze
odnoszona do warlości OD dla surowic ujemnych, po
uprzednim odjęciu od nich wartości OD dla próby
blank. Jak wykazałaKozaczyńska (9), spośrod 4ż8
surowic badanych 2,3oń wynlków nie było zgodnych,
przy lżyctu 5 rożnychtestów ELISA. Istniejące różnt-
ce autorka upatruje w swoistych dla wirusa BLV kom-
ponentach użyty ch w po szc ze gólnych zestawach ELI -

SA, a przede wszystkim w przeciwciałach poliklonal-
nych i monoklonalnych (anty IgGl). Nie bez znacze-
nia wydają się istniejące mutanty wirusa białaczkibyd-
ła. Podobnie, minimalnerożnice w odczycie poszcze-
gólnych wartości liczbowych OD surowic krów po-
chodzących z rożnych gospodarstw wykazał Rułka
i wsp. (2). Obserwowane różnicę wyników kontroli se-
rologicznej mogąkryć się nie tylko w jakości antyge-
nu, przeciwciałach anty-BLV, ale i wielu innych ele-
mentach samej reakcj i enzymaĘ cznej - m. in. składzie
chemicznym buforu, pH reakcji, rodzaju substratu.

Badania wielu autorów wykazały, ze test PLA jest
nie tylko swoistym i czuĘmtestem serologicznym do
wykrywani a zakażei wirusowych, ale i do wykryrva-
nia odpowiednich białek antygenowych (2-4, 15, 16,
22, 23). Pej sak ( 1 5 ) podkre śla, że diagnostyka wirusa
klasycznego pomoru świń przy pomocy testu immu-
noperoksydazowego jest zdecydowanie pewniejsza
i duzo łatwiejszaniżprzy uzyciu testu immunofluores-
cencji. Podobne zalety testu PLA podkreśla Wellen-
berg i u,sp. (23). Autorzy ci stwierdzlli, że wartości



mian GMT (Geometric Mean Titer) dla ptzeciwciał
witusa BHV-4 określane przy pomocy testu immuno-
peroksydazowego byĘ dwukrotnie wyższe niż przy
ttżyciutestu ELISA. Stwierdzono równiez, ze swoiste
przeciwciaŁa anty BHV-4 u bydła zakażonego ekspe-
rymentalnie wykazano juz w 16-18 dni po iniekcji
wirusa, podczas gdy pośrednim testem ELISA stwier-
dzono je w dwa tygodnie póżniej. W kontroli surowic
pochodzących z terenu zgodność tesfu ELISA i PLA
wynosiła odpowiednio: 95oń i 96%.

Reasumuj ąc należy stwi erdzić, ze immunop eroksy-
dazowy test PLA wykorzystywany j est z powodzeniem
w diagnostyce wielu zakażnych chorób wirusowych.
Wykorzystanie komórek F LK/B LV utrwalonych 40%
acetonem jako stałej fazy antygenu daje bardziej mta-
rodajne rezultaty wartości liczbowych OD testu PLA
ntż po utrwalaniu ich 30ń formaldehydem. Ogółem
dodatnich wyników stwierdzono: 53 (38,1%) w od-
czynlę ID, 58 (4I,7%) w ELISA i63 (48,8%) w teście
PLA. W oparciu o przeprowadzonę badania własne
można przyjąc, że test PLA jest swoistym t czułym
testem serologicznym do diagnostyki enzooty cznej
białaczki bydła.
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GRUNDBOECK MARIAN: Dumania starego pro-
fesora. Eseje. Wyd. autora, Puławy 2003, str. 126

Marian Grundboeck, znany profesor weterynarii z Pu-
ław, wydał z potrzeby serca, własnym sumptem, wymie-
nione w tytule opracowanie. Nosi ono podtytuł,,Eseje", co
zapewne właściwie oddaje charakter jego treści. Esej to
bowiem szkic literacki prezentuj asy przemyślenia autora,
ujęte w pięknych słowach własnego języka.

W treści, po słowie wstępnym, przedstawia Marian
Grundboeck 16 szkicow autobiograficznych własnego zy-

cia, okraszonych przemyśleniami nad losami życia czło-
wieka. Tę monograftę czyta się łatwo i z wyrażnie pozy-
tywnymi wrazeniami ,zwłaszcza ze wypełniona jest wyda-
rzeniami z życta zawodowego autora. Wspomnienia uka-
zały sięjako jubileuszowe wydawnictwo na 80-lecie auto-
ra. Mozna powinszować Marianowi Grundboeckowi dob-
rego pióra lżyczyc mu długich jeszczelatżycta.

Ksiązkę natomjast warto przeczytać, gdyż jest to intere-
sująca lektura.

Edmund K, Prost


