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0pracowanie i ooena testu EtlSA do wykrywania
Renibacterium salmoninarum u ]yb łososiowatych

ALlcJA rozlŃsrA, AGNIEsZKA eĘKALA

Zakład Chorób Ryb Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego - Państwowego lnstytutu Badawczego,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Kozińska A., Pękala A.

lnvestigating and evaluating the ELISA test in detecting Renibactelium salmoninatum in sa!monid fish

Summary

The aim of the study was to initial|y evaluate the diagnostic values of the ELISA test and its optimal para-
meters in detecting Renibacterium sa|moninarum in fish. The time and the temperature of the plate coating as
well as antigen incubation and conjugate concentration were standardized. A total of l30 positive and negative
samp|es and 60 unknown samples from farmed fish were used in evaluating the tests. Additionally, the culture
method and the commercial ELISA K-Dtect test were used to examine the unknown samples. The fo|lowing
reaction conditions were established: coating of microtiter plate in room temperature for 2h and incubation in
4oC by 24h, antigen incubation for 2h, conjugate concentration 1:2000. The ELISA test was capable of detecting
104-5x104 cett/ml. No cross reactiviĘ between the 13 bacterial isolates were observed. The levels of accuracy,
diagnosis specificity and sensitivity were estimated as being 96oń,97o^ and96ań,respectively. 19 out of a total of
ó0 tissue samples were positive in the ELISA test. A 957o and 96Yoteve| of diagnostic capabi|ity was estimated
when the results were compared with the K-Dtect ELISA and culture method, respectively. The ELISA test
appeared to be very useful for detecting R. salmoninarum in fishes internal organs.

Keyworlds: BKD, Renibacterium salmoninarum, Micrococcaceae

Renibacterium s almoninarum jestczynnikiem etio-
logicznym bakteryjnej choroby nerek (BKD), jednej
z najw ażniejszych b akteryj nych chorób występuj ących
u ryb łososiowatych, tak hodowlanych, jak i dzlko ży-
jących (6). Jest tomaŁa (0,3-1,0 x 1,0-1,5 pm), Gram-
- do datni a p ałę czka ni e wykazuj ąc a ruchu, należąc a do
rodziny Mi cro c o c c ac e a e.

Po raz pierwszy BKD zdiagnozowano w Norwegii
w 1980 r, i odtego czasu rozprzestrzeniła się onapra-
wie na caĘmświecie. Od 1987 rokunotuje sięjąrów-
niez w Polsce (2,9). Ta jednostka chorobowaznajdl-
je sięna liście B Kodeksu Zoosanitarnego OIE, w Dy-
rektywie 91167 EEC umieszczono jąna liście III.
W polskim prawodawstwie podlega ona obowiązko-
wi rejestracji.

Tradycyjna metoda hodowli bakterii in vitro jest
trudna i czasochłonna. Wzrost tych drobnoustrojów
trwa od 3 do 7 tygodni, a ponadto jest często zagłlsza-
ny przez rozwój innych bakterii lub grzybow. Dlatego
też do wykrywani a R. s a lm o n in arum pows ze chnie sto -

sowane sąrózne metody immunodiagnostyczne w tym
tesĘ ELISA. Technika ELISA polecana jest przezOIE
(11) jako jedna z podstawowych metod szybkiej diag-
nostyki R. salmoninarLtm. Najczęściej stosowane są
testy ELISA wykorzystujące krolicze lub kozie prze-
cir,vciała polikionalne przeciwko całym komórkom

R. s almoninarum. Przy lży ctu takich przeciwciał no-
towano występowanie reakcji fałszywie dodatnich
(4,5),jednak cechują się one większą czllłościąntż
testy ELI SA wykorzysfuj ące ptzeciw ciała monoklo-
nalne (3, 8).

Celem badafi była standary zacja par ametrów reak-
cji w teście ELISA wykorzystującym krolicze prze-
ciwciała poliklonalne przeciwko całym komórkom
R. s a lm o n in ąrum or az o cena warto ści diagno stycznej
testu w wykrywaniu patogenu w narządach wewnętrz-
nychryb łososiowatych.

Matefiał i metody

Przygotowanie surowicy odpornościowej i izolacja
przeciwciał. Surowicę odpornościową przygotowano
według schematu opisanego w OIE (11). Do immunizacji
krolików uzyto całych komórek R, salmoninal,uln o mianie
109 komórek bakterii/ml inaktywowanych poprzez ogfzę-
wanje w temp. 95"C przez 1 godz. Królikom podawano
domięśniowo 4 dawki anĘgenlz adjuwantemFreudaw sto-
sunku 1 : 1 w odstępach trzytygodnio\Ąych. Z pozyskanej
surowicy izolowano przectw ciała przy uży ci,l siarczanu so-
dowego wg procedury opisanej przez Adams (1). Odsala-
nie surowicy przeprowadzano na kolumnie sefadeksowej
G-25 (SIGMA) wg procedury producenta.

Przygotowanie koniugatu. Koniugację swoistych prze-
ciwciał poliklonalnych z perol<sydazą chrzanową (HRP)



przeprowadzono wg procedury Wilsona i Nakane 1978
opisanej przez Adams (1). Poprawność koniugacji spraw-
dzano określaj ąc współczynnik koniugacj i będący ilorazem
z otrzymanych wartości OD roztworu przy długości fali
403 i 2B0 nm.

Kontrole dodatnie i ujemne. Kontrole dodatnie stano-
wiĘ homogenaty nerki pstrągów tęczowych pochodzapych
z obiektów wolnych od BKD, zakażonę referencyjnym
szazępęm R. s ąlmonin arum NCIMB 1 1 1 2. B akterie zaw ie-
szano w PBS z dodatkiem 0,0IYo Thimerosalu i 0,050ń
Tween 20 (PBS-T20), wyjściowe stęzenie ustalono na 109

komórekJml. HomogenaĘ nerek inokulowano przygotowa-
nymi rozciehczęniami bakterii (1 : 10, 1 : l00, l : 500,
1 : 1000, 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 50000)wstosunku l : 4.
Próbki ogrzewano w temp. 100"C przez 15 min. i wirowa-
no pTzez 10 min. przy 3000 x g. Do badń uzyto superna-
tantu. Kontrole ujemne stanowiĘ probki nerki karpia, któ-
re rozcięńczano w PBS-T2O w stosunku 1 : 4, homogeni-
zowano, a następnie ogrzewano i wirowano andogicznie
jak próbki dodatnie. Jako próbki ślepej uzyto PBS z dodat-
kiem l%o albuminy wołowej (BSA) i 0,0Ioń Thimerosalu
(PBS-BSA).

Przygotowanie próbek terenowych. Próbki do badań
pobierano bezpośrednio po uśmierceniu pstrągów. Mate-
riał stanowiĘ aseptycznie pobrane nerkl z części głowo-
wej, zawieszone w PBS-T2O w stosunku 1 : 4. Próbki ho-
mogenizowano, ogrzewaflo przez 15 min. w temp. 100oC,
a następnie wirowano przez l0 min. przy 3000 x g. Do
badań uzywano supernatantu.

Wykonanie testu ELISA. Procedura przeprowadzenia
testu została zaczerpnięta z oplacowania Adams (I), przy
czym wprowadzono własne modyfikacje w zakresie czasu
oraz temp er atury opłaszczania pły tek prz e c iwc i ał ami, c za-
su i temperatury inkubacji antygenu, doboru odpowiednie-
go stęzenia koniugatu. Po ustaleniu opĘmalnych warun-
ków reakcji test wykonano według następującego protoko-
łu. Do 96-dołkowych okrągłodennych płytek Maxi Sorp
firmy Nunc nanoszono po 100 pl roztworu swoistych prze-
ciwciałw stęzeniu l0 pglml zawieszonychwbuforze węg-
lanowym pH 9,6. PĘtkę inkubowano przez2 godz. w temp.
pokojowej, a następnie 24 godz. w 4oC. Po inkubacji dołki
przemyw ano trzykrotnie niskosolnym buforem pŁaczącym
(na 1000 ml wody redestylowanej: ż,4ż g0,02MTrizmą'
22,2 g 0,3B M NaCl; 0,0Ioń Thimerosal; 0,05o/o Tween 20;
pH w 7,4 w 4"C), blokowano I%o roztworem albuminy
w PBS z dodatkiem 0,0lo/o Thimerosalu, inkubowano
w temp. pokojowej przez3) min. i powtórnie płukano. Tak
przygotowane płytki przetrzymywano w 4"C aż do uzycia.
Kńdąbadaną próbkę oraz próbki kontrolne nanoszono do
2 dołków w płytce w ilości po 100 pl do każdego dołka.
Płytki inkubowano w cieplarce z kołyskąw temp. pokojo-
wej przez 2 godz. przy 7 5 obrotach/min., przemywano pię-
ciokrotnie wysokosolnym buforem phsczapym (na 1000 ml
wody redestylowanej: 2,42 g 0,02 M Trlzmą'29,2 g 0,5 M
NaCl; 0,0IYo Thimerosal;0,0Ioń Tween 20; pH w J,4
w 4'C). Następnie nanoszono po l00 pl przeciwciał sko-
niugowanych z HRP rozcleńczonych w PBS-BSA w sto-
sunku 1 : 2000, inkubowano I godz. w temp. pokojowej,
przepłukiwano pięciokrotnie wysokosolnym buforem płu-
cza§ym)po czym dodawano 100 pl substratu 3,3',5,5'-te-

tramethyl-benzidine (TMB) (SIGMA). Po półgodzinnej
inkubacji dołki blokowano 2 M H2SO4 i odczytywano war-
tość OD przy długości fali 450 nm.

W każdej serii badań wyliczano także procentowy współ-
czynnlk zmienności według wzoru (1):

ońwz : fodchylenie standardowe (OS)\średnia absorban-
cji] x 1gg7

Ocena testu. Ocenę przeprowadzono przy użycill I30
próbek dodatnich i ujemnych. Określano następujące para-
metry: wyztaczenie warlości progowej dla wyników do-
datnich i ujemnych, czllłość analttyczną selektywności
testu oraz dokładności, czułości i specyficzności diagno-
stycznej . Każdy z parametrów wyliczany był na podstawie
wyników uzyskanych przynajmniej w 7-krotnych powtó-
rzeniach.

Wartość progową wyznaczano na podstawie analizy
warlości OD uzyskanych z prób ujemnych i prób ślepych
wzbogaconych antygenami R, salmoninarum na poziomie
granicy wykrywalności (5 x l0a komórekJml). Analizę sta-
tystyczną przeprowadzono według schematu Bernoullie-
go. Czuło ść ana7ity czną okre ślano wy znaczając najniższe
stęzenie anĘgenu, które mozna wykryc w próbce. Do tego
celu uzyto próbek zawierajapych różne stęzenia anĘgenu
R. salmoninarum w zakresie l03-107 komórek bakterii/ml.
Badanie przeprowadzono w 7 powtórzeniach. Wyniki wy-
rażono jako przedział, w którym zawat1iy jest poziom od-
powiadający częstości wykrycia równej 50% (7). Selek-
tywność testu określano badając możliwość wystąpienia
ewenfu alnych re akcj i Y,r zy żov"ry ch z izolatamt b akteri i wy -

osobnionymi od ryb łososiowatych,. Acinetobacter sp.,
Aeromonas bestiarum, A. veroni bt sobria, Colynebacte,
rium sp., Edwardsiella tarda, Flavobacterium columnare,
Flavobacterium psychrophilum, Hafnia alvei, Pseudo-
monas fluorescens Staphylococcus sp., Streptococcus sp.,

Schew anella putrefaciens, Yers i nia ruckeri. Dokładność,
cnilość i selektywność diagnostyczną tesfu wyznaczano
według procedury opisanej w normie ISO/FDID
16140:2002 (E) (7).

Ocena przydatności testu do wykrywania R. salmonina-
rumw próbkach terenowych. Ogółemprzebadano 60 pró-
bek z narza!ów wewnętrznych pstrągów pochodz ących z ż5
obiektów hodowlanych. Tylko 4 próbki z 2 obiektów po-
chodziĘ od ryb wykazujących objawy BKD. Te same prób-
ki badano równocześnie przy uzyciu komercyjnego testu
ELISA K-Dtect (DiagXotics Inc., USA) opartego naprzę-
ciwciałach monoklonalnych, a takze metody hodowlanej,
posiewając materiał na podłoze SKDM.

Wyniki i omówienie

Przęd przystąpieniem do określenia optymalnych
warunków reakcji tesfu, sprawdzono poprawność ko-
niugacji przeciwciał z HRP. Wyliczony współczynnik
wynosił 0,38, a więc znajdował się w przedziale wy-
znaczaj ącym poprawno ś ć koniugacj i (0, 3 - 0, 6) ( 1 )

W poszczególnych seriach badań przeprow adzony ch
w ustalonych warunkach, współczynnik zmienności
w odniesieniu do określonych wzorców wahał się
w zakresie 4,5-8,60ń. Ogólnie lważa się za akcepto-
walne wartości do 10% (1).



Tab. 1. Wyniki uzyskane w 7 powtórzeniach badań przy war-
tości progowej ustalonej na poziomie 3S od średniej wartości
prób ślepych (X\L + 3SBL)

Objaśnienie: *wartości OD dla wyników dodatnich lub ujemnych
były odpowiednio wyzsze lub nizsze od wartości progowej:
X\Br + 3SBr, w poszczególnych seriach badań

Ocenę testu przeprowadzono przy optymalnych
warunkach reakcji. Wyniki uzyskane w 7 seriach ba-
dań próbek ujemnych oraz próbek ślepych wzbogaco-
nych domieszkąR. sąlmoninatam w stężęniu 5 x 10a
(stężenie na poziomie granicy wykrywalności) pozwo-
liĘ na wstępne ustalenie wańości progowej napozio-
mie X\", + 3SBL (X\"r - wartość średnia prób ślepych;
S", - odchyleńie standardowe prob ślepych). Probki
wykazające OD wyższe od tej wartości byĘ oceniane
jako dodatnie (tab. I),Ze względu naznaczl7erożnice
wartości OD (> I0%) prób ślepych uzyskiwanych
w róznych seriach badah konieczne jest wyliczanie
wartości progowej każdorazowo ptzy wykonywaniu
te stu, Analiz a staĘ styc zna wykazała, że uzy skane wy-
niki w poszczegolnych rodzajach prób mieszczą się
w granicach 95% przedziału ufności.

Według Bandin i wsp, (4), czlilośó analityczna tes-
tów ELISA jest zbytniska do monitorowania nosiciel-
stwa R. salmoninarum. Autorzy ci wykrywali obec-
ność R. s almoninarum w pr óbkach zawieraj ących po-
wyżej 106 komorek/g tkanki. W badaniach własnych
najntższy poziom wykrywalności mieścił sięw grani-
cach 10a-5 x 10a komorek/ml. W próbkachzawierają-

cych takie stęzenia anĘgenu wyniki dodatnie uzyski-
wano odpowiednio z 25Yo i 88% częstością (tab. 2).
Podobne wyniki przedstawiĘ inne zespoĘ badawczę
(8, 10).

Znanę s ą sp oradyc zne pr zyp adki wy st ęp owani a re -

akcjtkzyżowych w teście ELISA zbaktęrtami inny-
mi niż R. s almonin arLlm, międzry innlłrni z C arnob ac -

terium piscicolaiXanthomonas maltophilia (a), W ba-
daniach własnych nie wykazano reakcji krzyżov,rych
zżadnym z 13 testowanych izolatów bakteryjnych.
W próbkach ślepych inokulowanych testowanymt izo-
latami średnie wartości OD byĘ niższe od wartości
progowej (ab. 3), Te same izolaĘ dodane w stęzeniu
106 do prob dodatnich zawierających antygen R. sal-
moninarum nie zakŁócaĘ w istotny sposób wyników
reakcji. W przypadku prób zakażonych bakteriami
H. alvei, E. tarda, Streptococcus sp. i Corynebacte-
rium sp. wartości OD były od I5-22oń wyższe niż

Tab. 3. Wyniki uzyskane w próbach śtepych zakażonychizo-
latami różnych bakterii w stężeniu 107 i 104 komórek/ml
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Tab. 2. Wyniki badania różnych stężeń antygenu w próbkach
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Tab. 4. Wyniki uzyskane w próbach dodatnich zakażonych
izolatami różnych bakterii

Tab. 5. Porównanie nyników uzyskanych przy użyciu opra-
cowanego testu ELISA, K-Dtect ELISA (monoklonalny) i me-
todzie hodowlanej

Wyniki badań wskazują na dużąprzydatność opra-
cowanego testuw diagnostyce BDKjaktez do wykry-
wania R. salmoninarum w narządach wewnętrznyah
u bezobj awowych nosicieli. Dalsze badania skierowa-
ne będąna podniesienie czułości analiĘcznej testu oraz
ocenę jego przydatnoŚci do wykrywanla R. salmoni-
narumw ziamachikry i pĘnie jajnikowym.
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PICARD-MEYER E., BARRAT J., TISSOT E.,
BARRAT M.J., BRUYERE V., CLIQUET F.: Ge-
nety czna analriza izolatów europ ej skie go wirus a
wścieklizny nietoperzy typ 1 pochodzących z Fran-
cji. (Genetic analysis of European bat lyssavirus
Ępe 1 isolates from France). Vet. Rec. 154, 589- 598,
2a04 09)

Znanych jest 7 genotypów wirusa wścieklizny (L),ssavirus; Rhrlbdol,il,it]ae),

a m ianowicie: genotyp ] (klasyczny rvirus wścieklizny), genotyp 2 (wirus wściek-

lizny nietoperzy Lagos LBV), genotyp 3 (Mokola). genotyp 4 (Duvenhage),

genotype 5 (europejski 1yssavirus nietoperzy typ J; EBLV-1 ), gcnotjrp 6 (euro-

pejski lyssawinrs nietoperzy typ 2; EBLV-2), genotyp 7 (australijski lyssavirus

nietopefzy , ABLV) W sierpniu 2002 r. wyizolorłano po raz pielwszy od nieto-

perza (Eptesicus serotinLts) EBLV-l a Wściekliznę rozpoznano stosując metody

diagnostyki nolekulanlej, a do badań porównawczych wirus wścieklizny izo1o-

ll,any od lisów (genotyp 1), dwa szczepy ustalone wirusa wścieklizliy (CVS-27

i CVS-lJ), jetlen jzolatrł,irusawściekliznygenotyp2,ABLV, jedenizolatEBLV-

- ja-Duv07 i 14 EBLV-l. Analiza flrlogel-retyczna z użvciem 14 izolatów EBLV-1

lłykazała zróżnicowane rozmieszczenie EBLV- l a i EBLC- 1b wśród nietoperzy

na tereuie Francji. 
G.

Hodowla Rs na §KDM

l l wvnik* | - 
|niecil,telny

Własny test EL|SA

+

K-Dlect ELlsA

-|

1Ą 35 1,| 19 41 17 43

w probkach nie zawierających obcych bakterii, jednak
nie miało to wpĘwu na o statecmą ocenę wyników j ako
dodatnie (tab.4).

di a gno s tyc zną na p oz i omi e 9 60ń. Analiza staty sty cz-
na WkazaŁa, że każdy z Ę ch parametrow j est akcep-
towalny na poziomie p < 0,05.

Wyniki badai probek terenowych przedstawiono
w tab. 5. Z przebadanych 60 probek w 19 uzyskano
wynik dodatni przy vżyciu własnego testu ELISA.
W teście K-Dtect wynik dodatni wykazryaŁo I7 pró-
bek. Wyniki uzyskane metodą hodowli na SKDM
można było ocenić tylko w przypadku 49 probek.

niu z testem K-Dtect.


