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Potównanie metod RFFIT i ELISA w wyklywaniu poszczepiennych

p]zeciwciał dla witusa wścieklizny u psów i lisów
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Summary

The aim of the study was to compare RFFIT and ELISA methods used for measuring post-vaccine rabies-
-specific antibodies in the sera of dogs and breeding foxes. The commercial ELISA kit rłas used (Platelia
Rabies Kit) with protein A from Staph1,Iococcus aureus applied as a conjugate. The results of the study indi-
cate that the presence of anti-rabies antibodies detected by RFFIT was confirmed using ELISA, although the
compatibl_v of the test results increased when there }yas a rise in the concentration of antibodies in the vacci-
natetl animal's sera. The immunoenzymatic mcthod appeared to be more sensitive than RFFIT due to the fact
that low antibody levels (<0.5 EU/ml) were detected in onl_v* three foxes using ELISA. The ohtained results
indicate that ELISA can be applied as a routine diagnostic method for detecting post-vaccine antibodies to the
rabies virus in dog and fox sera.
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W ocenie skuteczności uodpornienia lisów dzIko ży-
j ących, doustnie immunizowanych szczepionką Fuchso-
ral, kontrolowana jest obecność przeciwciał dla wirusa
wścieklizny w surowicy krwi u tychzwierzaJ. Do okreś-
lania poziomu przeciwciał stosowany jest test seloneutra-
Iizacji (RFFIT) (23, 2'7). Z przeglądu piśmiennictwa
wynika, ze do wykrywania poziomu poszczepiennych
przeciwciał dla wirusa wścieklizny znajduje zastosowa-
nie takze metoda immunoenzymatyczna (ELISA) (1-3,
8- 1 1, l 5 -7 8, 25, ż6). Ańorzy podkreślaj ąj ej wysoką czu-
łość i specyficzność. Włączenie testu ELISA do ruty-
nowej diagnostyki serologicznej wścieklizny skróci czas
i zmniejszy koszt badanla szczepionej populacji lisów
dzlko żyjących oraz stworzy warunki sprzyjające kon-
troli stanu uodpomienia szczepionych przeciw wściekliz-
nie psów. który w kraju nie jest monitorowany.

Celem badań było porównanie wartości diagnostycz-
nej testow RFFIT i ELISA w wykrywaniu obecności
po szczepiennych przeci w clał przeciw wirusowi wśc i ek-
lizny w surowicy psów i lisów hodowlanych.

Materiał imetody
Badania wykonano na 9 psach w wieku 2-\| \at oraz 25

lisach hodowlanych w wieku 2 lat pochodzących od prywat-
nego hodowcy, Psy uodporniono, podając podskómie szczę-
pionki Rabisin lub Hexadog produkcji Rione Merieux, za-
wierające inaktywowany szczep wirusa wścieklizny: GS-57
(Hexadog) oraz PV-11 PM (Rabisin), Do immunizacji lisów
użyto szczepi onki F uch s oral pro dukcj i Zakł adów F armac ęu -

ty czny ch B IOWE T P UŁAWY która zawier ała żywy, zm o dy -
fikowany szczęp SAD B19 (BHK-Tu) wirusa wścieklizny.
Szczepionka jcst przystosowana do doustnego uodporniania
lisów dziko żylących. Ma postac kęsa (przynęty), wewnątrz

którego znajduje się plastikowa kapsuła przykryta folią alu-
miniową, wypełniona zawiesiną wirusa. Lisom wyłozono
szczepionkę na dno klatki przeznaczając na jednego lisa jedną
przynętę lub pełną jej dawkę aplikowano na błonę śluzową
jarny ustnej. U psow badania wykonano po 6-36 miesiącach,
a u lisów po 4 rniesiącach od podania szczepionki. Próbki krwi
p ob ierano od b adanyc h zw ier ząt pr zyzyc i owo z żyły o dstrzał-
kowej (u saphena lateralis).Zwlerzęta nie szczepiorre (3 psy
i 5 lisów) stanowiły ujemną grupę kontrolną dla obu testów.

Badania techniką RFFIT (Rapid Fluorescent Focus Inhibi-
tion Test) wykonano na 96-dołkowych płytkach §unc). Do
testu uzyto linii komórek BSR (klon komórek BHK, baby
hamster kidney) oraz laboratoryjnego, ustalonego szczepu
CVS (challenge virus standard) wirusa wścieklizny, które
otrzymano wraz z ludzką surowicą standardową (WHO)
o mianie 5,9 IU/ml, z Państwowego Zakładu Higieny w War-
szawie. Hodowle komórek pasazowano za pomocą trypsyno-
\Ą,crsenu (Instytut lmmunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
Wrocław), uzywając jako płynu wzrostowego Minimal Es-
sentium Medium Eagle (Sigma) z dodatkiem l% glutaminy
(Gibco), l0oń surowicy płodu bydlęcego (Costar), 5% fosfo-
ranu tryptozy (Gibco), 4% witamin (Gibco) i0,4oń antybioty-
ków (0,2 ml penicyliny rozpuszczonej w 6 ml PBS i 0,2 ml
streptomycyny rozpLlszczonej w 5 ml PBS, Polfa). Do bar-
wienia komórek techniką immunofluorescencyjną (IF) użyto
koniu gatu zaw ier a1 ąc e go przeciwci ała dla nukl eokapsydu
wirusa wścieklizny firrny Bioveta, Ivanovice na Hane. Wyni-
ki testu RFFIT odczytyłvano w mikroskopie fluorescencyj-
nym Optiphot X2 (Nikon).

Do oznaczania poziomu przeciwciał techniką immunoen-
zymatyczną wykorzystano komercyjny test ELISA (Platelia
Rabies Kit, nr 12200, BIO-RAD). Gęstość optyczną (OD)
reakcji poszczególnych surowic odczytywano przy długości
fali 492 nm, za pomocą czytnika do mikropĘtek ELX 800
(BIOTEK-BIoKoM).



1100 Medycyna Wet.2003, 59 (12)

Test RFFIT wykonano u psów wedfug metody opracowa-
nej w Instytucie Pasteura (4,23) zalecanej do wykrywania
poszczepiennych przeciwciał u ludzi izwierząt, a u lisów zgod-
nie z procedurąNational Institute of Aninial Health w Tubin-
gen (27), opracowaną dla badania poziomu przeciwciał u li-
sów wolno żyjących uodpomianych w akcjach masowych.
W obydwu modyfikacjach RFFIT użyto laboratoryjnego
szczępu CVS wirusa wścieklizny o mianie 2 x 10-6,9, Stałą
dawkę (50 pl) uprzednio zmianowanego szczepu CVS inku-
bowano przez9) min. w 3]"Ci50ńCO,z seryjnymi rozcięn-
czeniami badanych surowic (50 pl), NaŚtępnie do kazdej stu-
dzienki płytki testowej dodawano komórki BSR w stęzeniu
l x 106 kom./ml po 50 pl przy badaniu surowic psów i po
100 pl dla surowic lisów. Równolegle z badaniem surowic
kontrolowano aktywność wirusa, komoręk oraz wykonano test
RFFIT dla surowicy standardowej WHO (4). Po Z4-godzin-
nej inkubacji mieszaniny wirusa i przeciwciał płytkę płukano
PBS-em, komórki utrwalano najpierw w krótkiej (ok, l min.)
kąpieli w zimnym 80o% acetonie, a potem ponownie przez
30 min. w temp. +4oC. Aceton zlewano, utrwalone na dnie
studzienek komórki suszono i bar-wiono koniugatem IF przez
30 min. w komorze wilgotnej, w 37'C. Po zabatwieniu ko-
mórki płukano dwukrotnie w PBS, razw wodzie destylowa-
nej i suszono, Następnie do każdej studzienki dodawano po
1 kropli gliceryny. Płytkę odwracano do góry dnem i odczy-
tywano wynik w mikroskopie fluorescencyjnym. Za wynik
dodatni uznawano rozcięnczęnie surowicy, w którym reduk-
cja ognisk IF wynosiła 50% w porównaniu z kontroląwirusa.

Róznice w technikach RFFIT zastosowanych do pomiaru
przeciwciał u psów i lisów dotyczyły wyjściowej koncęntra-
cji badanych surowic, które u psów wstępnię rozcięiczano
l :3, a u lisow 1 : 10 i z tych koncentracji sporządzano kolej-
ne trzykrotne rozcięńczenia surowic: u psów od l : 3 do
I :729, a u lisów od l : 10 do l : 7290. Ponadto określony
testem RFFIT poziom ptzeciwciał w surowicach psów wyra-
zono w jednostkach międzynarodowych (IU). Wyliczenia za-
wartości IU w tych surowicach wykonano przez porównanie
zludzką standardową surowicą WHO o zawartości przeciw-
ciał - 5,9 IU/ml. Zgodnie z zalęcęnięm WHO poziom prze-
ciwciał > 0,5 IU/ml uznawano za zabezpieczający przed za-
kazeniem ulicznym wirusem wścieklizny (4, 23). Natomiast
ze względu na dwukrotne rozcięńczęnie surowicy lisów ba-
danej wg metody niemieckiej przez dodanie 100 pl zawiesi-
ny komórek, uzyskany wynik testu RFFIT (rozcieńczenie su-
rowicy, w którym wystapiła 50% redukcja ognisk IF) mnozo-
no przez 2. Zgodnie z za\ecęniem tej procedury miana prze-
ciwciał > 1 : 60 uznawano za ochronne (27).

Immunoenzy maty czny m testem E L I SA wykrywano prze -

ciwciała skięrowane przeciw glikoproteinie otoczki wirusa
opłaszczaj ącej studzi enki płytki testow ej . Wszystki e surowi -
ce psów i lisow badano w rozcięnczeniu l ; 100. Surowice
kontrolne: dodatnią i ujemną (ludzką), dołączoną do testu,
badano w seryjnych różcleńczeniach od 1 : 100 do ] : 12 800.
Przygotowan e rozcieńczęnia surowic kontrolnych i badanych
w objętości 100 pl wprowadzano do studzienek płytki testo-
wej, wykonując dwa równoległe oznaczenia. Po 6Ominutach
inkubacji w 40'C płytki 3-krotnie płukano, dodawano po
100 pl koniugatu (proteina A Staphylococclłs Qurel.ts połą-
czonazperoksydazą) i ponownie inkubowano 7 godz. w 40"C.
Następnie płytki 3-krotnie płukano i dodawano po 100 pl sub-
stratu (ortofenylenodwuamina 2 HCL) dla wyzwolenia reak-
cji barwnej, hamowanej po 0,5 godz. dodatkiem 50 pl płynu
stopującego (4 N kwas siarkowy) i odczytywano gęstość
optyczną (OD) prób kontrolnych i badanych. Od każdej śred-

niej wartości OD surowicy kontrolnej dodatniej i badanej
odejmowano średnią wartość OD surowicy ujemnej. Uzyska-
ne wyniki nanoszono na krzywą referencyjną wykreśloną na
podstawie wynikow OD kolejnychrozcięńczeń surowicy kon-
trolnej dodatniej (ludzkiej). Umozliwiło to wyrazenie wyni-
ków badań w wafiościach EU (equivalent unit), które odpo-
wiadająjednostkom międzynarodowym (IU) określonym te-
stem seroneutralizacji. W celu ustalenia wartości granicznej
dla ujemnych surowic, zbadano testęm ELISA 8 próbek suro-
wic pobranych od 3 psow i 5 lisów nie szczepionych. Ujemny
status tych zwierząt potwierdzono testęm RFFIT, któremu
w teście ELISA odpowladały wartości OD od 0,044 do 0,095.
Ludzka ujemna surowica kontrolna wchodząca w skład kaz-
dego zestawu ELISA reagowała w zakresię wartości OD
(0,045-0,065) podobnych do reakcji uzyskanych od nie szcze-
pionych psów i lisów, Stąd surowicę monitorowanych psów
i lisów, wykazujące gęstości optyczne zbliżonę do gęstości
optycznej ujemnych surowic kontrolnych człowieka lub nie
szczepionych psów oraz lisów i które po kalkulacji w oparciu
o dane krz5łvej referencyjnej wykazywały mniej niż 0,1 EU/ml,
uznawano za nię zawięrające swoistych przeciwciał. Zgod-

uznawano za miano ochronne,

Wyniki i omówienie

Wyniki testu RFFIT i ELISA wykonane u uodpornio-
nych przeciw wściekliźnie psów i lisow hodowlanych
przedstawiaj ątab. I i 2.

U trzęch szczepionych przeciw wściekliznie psów,
którym Rabisin podano 6-9 miesięcy wcześniej, poziom
przęciwciałwykryty testem RFFIT wynosił: u dwu znich
- I,96IUlml i u trzeciego 5,9 IU/ml, a wykazany tes-
tern ELISA, odpowiednio: 1,65,2,I4 i 6,16 EU/ml.
U dwóch psów, które uodporniano Hexadogiem 15-25
miesięcy wcześniej, poziom przeciwciał w RFFIT wyno-
sił 0,65IU/ml, a w teście ELISA: 1,59 i 1,55 EU/ml,
U psa, u którego miano przeciwciał w RFFIT wynosiło
I,96IUlml, a w teście ELISA ż,O3EUlml,właściciel utlzy-
myłvał, ze pies nie był szczepiony pruez około 3 lata (tab. 1 ).

Wśród l0 lisów hodowlanych, ktorym kęsy szczepion-
ki Fuchsoral wyłożono na dno klatki, u trzech (nr 1-3)
testem RFFIT nie wykazano obecności przectwciał, a tes-
tem ELISA niskie ich miana: 0,33, 0,40 i 0,48 EUiml.
Surowice dwóch kolejnych lisów (nr 4 i 5) reagowały
mianem 1 : 180 w RFFIT oraz 1,92 i 3,90 EU/ml w teś-
cie ELISA. U jednego lisa z tej grupy (nr 6) poziom prze-
ciwciał wynosił w RFFIT 1 : 540 i7,'7 EUlml w ELISA.
Surowice pozostałych 4 lisów (nr 7-10) reagowały mia-
nem l : I6żOw RFFITi>l0EU/ml-outwELISA (tab.2).

Natomiast wśród 10 lisów hodowlanych, którym peł-
ną dawkę szczepionki Fuchsoral podano na błonę śluzo-
wą jamy ustnej, u jednego (nr 1l) wykazano miano
1:l80 w RFFIT i 1,3 EU/ml w ELISA, dwa kolejne
(nr 12 i 13) reagowały mianem 1 : 540 w RFFIT oraz3,8
i 4,8 EU/ml w ELISA. U pozostałych lisów stwierdzono
miana przeciwciał: 1 : 1620 w RFFIT i 8,3, 8,9,
10,0 EU/ml w ELISA u trzech z njch (nr 14-16) oraz
1 : 4860 w RFFIT i outw ELISAu czterech lisów(nr 17-
-20) (tab. 2). U nie szczepionych 3 psów i 5 lisów nie
wykazano obecnośc i przeciw ciał oboma testami.



Tab. 1. Porównanie poziomu przeciwciał wykrytych testem RFFIT i ELISA
u psów szczepionych przeciw wściekliźnie

żony był mianem I,3-3,9 EU/ml w teś-
cie ELISA, koncentracji przeciwciał
1 : 540 w RFFIT odpowiadały wartości
3,8-'7 ,7 w teście ELISA, miano przeciw-
ciał I : 1620 w RFFIT wyrazone było
wartością 10 out EU/ml w teście ELI-
SA, a w próbkach surowic lisów z naj-
wyższą koncentra cją przeciwciał:
1 : 4860w RFFITwyniktestuELISAnie
był mozliwy do odczytaniaprzy długoś-
ci fali 492 nm (out). Poza tym metoda
immuno enz ymaty czna okazŃa s ię czul-
sza, ponieważtylko testem ELISA wy-
kryto niski poziom przectwclału trzech
lisów (tab. 2). Lisy te prawdopodobnie
przyjły niepełną dawkę szczepionki,

Różnice wyników obu testów, stwier-
dzone u psów i lisow, wyrazające się
brakiem reakcji dodatniej w jednym
z nlch lub róznymi poziomami swo-
istych przeciwciał. mogły być spowo-

Tab. 2. Porównanie poziomu
przeciwciał wykrytych testem
RFFIT i ELISA u lisów hodow-
lanych, którym kęsy szczepion-
ki Fuchsoral wyłożono do klatek
(próbki nr1-10) lub pełną daw-
kę szczepionki podano na błonę
śluzową jamy ustnej (próbki
nr 11-20)

Objaśnienie: * reakcja silnie do-
datnia, niemozliwa do odczytania
przy długości fall, 492 nm

dowane odmiennością przeciwciał mierzonych w obu
testach. Test RFFIT mlerzy przeciwciała neutralizujące
wir-us, natomiast test ELISA - przeciwciała wiązące się
z anĘ genem opłaszczaj ącym d
wyniki testu ELISA wyrażane
dzynarodowych (IU), Iecz w
nych (EU) (4, 5). W teście enzymatycznym użytym
w obecnej pracy dołki płytki testowej opłaszczone były
glikoproteinąwirusa wścieklizny. Stąd tez testem tym wy-
krywano przeciwciała klasy IgG wykazujące powinowac-
two do detetminant antygenowych na proteinie G RV.
Flamand i wsp. (6) otaz Reagan i wsp. (21) opisali obec-
ność epitopów na proteinie G RV, które nie indukują syn-
tezy przeciwciał neutralizujących. Obecność Ęch prze-
ciwciał w badanych surowicach mogła być wykrywana
testem ELISA i stać się powodem wyższych mian tych
próbek w porównanilzuzyskanymi testem MFIT. Roz-
biezności w wysokościach mian w obu testach mogą
ró rzeznięrożnych
kl znaczenle ty|ko

u zacjt, u których
najpier-w pojawiają się przeciwciała klasy IgM i IgA,
Przeciwciała te nie będą rozpoznawane przez koniugat
wybi IgG (3).

W ch badaniach wyniki testu ELISA
wyra odczytywano zkłzywel referencyj-
nej kontrolnej surowicy ludzkiej. Kazęk(II) oznacza-
jąc testem ELISA (BIO-RAD) poziom przeciwciał po-
szczepiennych dla wirusa wścieklizny u psów z zastoso-
waniem kontrolnej surowicy ludzkiej o mianie 8,B EU/ml
i standardowej surowicy psa (standard OIE) o mianie
6,70 EU/ml, uzyskał podobne warlości EU u badanych
psów. Nieznaczne
gu obu krzywych
wysokości mian p
kich ich koncentracjach. Autor lważą ze ludzka suro-
wica kontrolna moze byóużyta do przygotowania krzy-
wej referencyjnej , na podstawie której dokonuj e się oceny

Wyniki prezentowane
wtabeli li2wskazują
ze ochronne miano prze-
ciwciał wykazane testem
RFFIT (> 0,5 IU/ml
upsówlub > 1:60uli-
sow) zostało potwierdzo-
ne testem ELISA (= 0,5
EU/ml), a zgodność wy-
ników obu testów wzra-
stala wraz z koncentracją
przeciwciał w ich suro-
wicach. Korelacja ta była
wy r aźniej sza w przyp ad-
ku surowic psów, któ-
rych miana wyrazono
w IU/ml 1tab. l ). Pozio-
mowiprzeciwciał 1:81
- 1,96IUlml w RFFIT
odpowiadała wartość
I,65-ż,14 EU/ml w teście
ELISA, a mianu przeciw-
clał I : ż43 :5,9 IU/ml
w RFFIT - warlośc 6,16
EU/ml w teście ELISA.
Nizsze miana przeciw-
ciał powodowały więk-
szą rozbieżnośc wyni-
ków w obu testach. I tak
koncentracj i przeciwciał
I : ż7 w teście RFFIT :
0,65 IU/ml odpowiadały
dwukrotnie wyzsze ich
wartości w teście ELI-
SA: 1,59-1,55 EU/ml
(tab. 1). Natomiast u li-
sów poziom przectwctał
1 : 180 w RFFIT wyra-

Objaśnienie: * - informacja podana przezwłaściciela psa
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stanu uodpomienia przeclw wściekliźnie psów i lisów.
Obserwacje te zna7azły potwierdzenie w wynikach ba-
dań Mebatsion i wsp. (l5), którzy w swoim teście ELI-
SA uzyli takżę ludzkiej surowicy referencyjnej dla oce-
ny poziomu przeciwciał wzbudzonych u lisów, kun, bor-
suków itchlrzy szczepionką SAD B19, atakżeIrszczę-
pionych przeciw wściekliźnie kotów domowych i ludzi.

W teście enzymatycznym zastosowanym w prezento-
wanej pracy kompleks przeciwciało-wirus wykrywano
za pomocą proteiny A StaphylococcLLs aureus, połączo-
nej z perok sy dazą (koniugat). Charakterys ty czną wła-
ściwością tego białka jest wybitne powinowactwo do IgG
człowieka, wielu gatunków zwterząt domowych i dzi-
kich oraz, znacznie słabsze, do IgA i IgM (7, lż-I4, 19 ,

20, 22, 24). W ia7,anie przez białko gron kowca immuno-
globulin lisa wykazali Pretorius i wsp. (20), a immuno-
globulin psa m.in. Surolia i wsp. (24). Białko A w połą-
czeniu z peroksydaząchrzanową było stosowane z po-
wodzeniem do wykrlrvania przeciwciał dla wirusa wście-
klizny u ludzi (1, 15) szakali (16), psów (1 1, 16), nieto-
perzy, (18),lisów, kotów, kun, borsuków i tchórzy (15).

Przydatność testu enzym aty cznego w monitorowaniu
poszczepiennych przeciwciał dla wirusa wścieklizny
u ludzi i zwierząt potwierdziło wielu badaczy (1-3,
8-1 1, 15-18, 25, 26).Wyniki badań kontrolnych uzyska-
ne przy zastosowaniu testów ELISA i seroneutralizacji
na hodowlach kornórkowych (RFFIT) lub na myszach
(MNT) wykazały dobrą korelację między obydwoma
testami u immunizowanych ludzi (8, 10, 15, l7), skunk-
sów (3), lisów (3, 15), kotów, kun, borsuków, tchórzy
(15), szakali (16) i psów (3, l6). Mebatsion i wsp. (t5)
najwyższy odsetek zgodności wynikow obu testów
(91§%) uzyskali w próbkach surowic ludzi i zwierzaJ
pobranych przyżyciowo, antższy (75,0-88,6%) u zwie-
rząt badanych pośmiertnie oraz z niską koncentracją
przeciw ciał (3, 8, 1 5). Rozbieżności te autorzy tłumaczą
czynnikami cytotoksycznymi, obecnymi w pobranych
pośmiertnie próbkach, które w teście RFFIT mogły in-
terferować ze wzrostem hodowli komórkowej i namna-
żaniem wirusa wścieklizny, dając w rezultacie obraz
hamowania fluorescencj i, odczytanyjako reakcja dodat-
nia (3, t5). Mogły teżbyc powodowane odmiennością
mierzonych w obu testach przeciwciał, zaTowno w od-
niesieniu do ich zdolności neutralizacyjnej, jak i klas
immunoglobulin (3, 16).

Stosowanie testu ELISA dla pomiaru przeciwciał po-
szczepiennych j est praktyczniej sze i bezpieczniej sze od
RFFIT, poniewaz nie wymaga lżycia i kultywacji ho-
d owl i kom orko wy ch or az utr zy my w an i a p ul i z ak ażn e go
wjrusa (CVS) (1, 3, 17). Wykonanie testu ELISA trwa
3 godziny, a RFFIT 48 godzin. Ponadto test ELISA
jest prostszy w wykonaniu i tańszy niz RFFIT. Zastoso-
wanie proteiny A w jego technologii umozliwia wykry-
cie swoistych przeciwciał u wielu gatunków zwierząt
(l, 15). Ujemnącechątestu ELISAjest wykrywanie prze-
ciwciał, z których nie wszystkie posiadajązdolność neu-
tr alizacji wirus a wś cieklizny (6, ż I) . Z pr ezentowanych
wyników badań własnych i szeregu autorów stwierdzić
można, że metoda immunoenzymaiyczna spełnia wy-

magania testu kontrolnego i można jązaleció do moni-
torowania stanu uodpornienia szczepionych przeciw
wściekliźnie psów i wolno żyjących lisów.
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