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. .::: Summary

aboratory diagnosis.

W dniu 8 lipca 1999 r. Komisja Europejska - XXIV
Dyrektoriat Generalny (DG XXIV), Wydział Polityki
Wobec Konsumenta i Ochrony Zdtowta Konsumenta

próbki do badania.- 
Określano następujące parametry testów diagno-

3. zdolność wykrywania małych ilości białka PrP tj,
białka uznawanego za czynnik etiologiczny TSE, Ce-

afio-
dno-
dkli-

wowej przedstawionej do badania, określone na mysz-
kach, Ńynosiło 3,1 1og i.c./i.p, LD5O/g tkanki, Bada-
no po 20 prób zkażdegorozct

4.powlarzalność wyników- pró9-
ki pobrane od tego samego zwi 6 pró-
bek dodatnich oraz 64 ujemne.

rzeczywiście
Tak długo jak
dzający, sytu-



acja taka możę powodowac zamtęszantę i z ekono-
micznego punktu widzenia test taki jestbezlżytecz-
ny. Z drugtej strony niska czułość, której skutkiem są
wyniki fałszywie uj emne będzie powodowa ó przedo -
stawanie się do łańcucha zywieniowego człowieka
zwierząt chorych ze wszystkimi negatywnymi następ-
stwami dla zdrowia publicznego. Czułość i specyficz-
nośc testów moze być regulowana przęz rózne usta-
wienie tzw. wartości odcięcia (określanych też jako
warlości progowe), które ustalajączy wynlk jest do-
datni, czy ujemny. Trzebajednak mieć świadomość,
że podwyższantę czuŁości testu obniżajego specyficz-
ność. Stąd dla testów przedstawionych do oceny przy-
jęto wartości odcięcia zaproponowane przez wy,twór-
ców tych testów.

Proces oceny testów obejmował następujące etapy:
1. ocena wstępna możliwości wykonaniabadań,
2. opracowanie protokołu badań,
3. rozstrzygnięcie. czy istnieje potrzeba wybrania

najb ar dziej zaawans owane go technolo gi c znie i szyb -
kiego testu diagnostycznego,

. 
4. wyselekcjonowanie testów najbardziej technolo-

gicznie zaawansowanych,
5. wyselekcjonowanie źródła dużych ilości tkanki

nerwowej od zwierząt zakażonych i nięzakażonych,
6, przygotowanie próbek tkanek od zwierząt zaka-

żonych lniezakażonych w laboratorium P3 IRMM w
Belgii i ich zakodowanie,

7 . badanię kodowanych próbek przęz uczestników
- producentów testów,

8. analizawyników.

Wybór zestawów diagnostycznych
19 maja 1998 r. opublikowano w Official Journal of

the European Coommission komunikat skierowany do
firm pracujących nad zestawami diagnostycznymi do
rozpoznawantagąbczastychencefalopatii.Trzydziesfu ,

potencjalnych uczestników poprosiło o szczegóŁowe
informacje nt. warunków oceny. Chęć uczestnictwa w
ocenie zgłosiło 9 firm, które przedstawiły do oceny 10
z e stawów di agno sĘcznych. S e lekcj i otr zymany ch zgło -
szeń dokonałzespoŁ ekspertów: prof. J. Almond i prof.
G. Hunsmann oraz dr M. Groschup i dr E. Sprengers
kierując się następującymi kryteriami: 1. podstawy na-
ukowe testu, 2. dostępne wyniki dotychczasowych ba-
dań eksperymentalnych, 3. łatwość przygotowania ma-
teriału do badań i wykonania testu, 4. stopień zaawan-
s owania prac nad komercj alizacj ą ze stawu . DIa zab ez-
pieczenta szerokiej dostępności testów po uzyskaniu
pozytyłvnego wyniku oceny fi*y zgjaszające się do
oceny musiĄ podpisac stosowne zobowięanie. Wy-
brano cńery zestawy diagnostyczne następujących firm:
1. E. G. & G. Wallac Ltd. z Wielkiej Brytanii,
2. Prionics A. G. ze Szwajcarii,
3. Enfer Technology Ltd. z Irlandii,
4. Commissańata l'Energie Atomique (CEA) zFrancji.

Matetiał do badań
Próbki dodatnie stanowił materiał pocho d zący z pnia

mózgl oraz rdzenia kręgowego bydła wykazującego

obj awy kliniczne B SE, u którego r ozpoznanie kliniczne
potwierdzono badaniem histopatologicznym. Próbki
pochodziĘ z Central Veterinary Laboratory (obecnie
Veterinary Laboratories Agency - VLA), Weybridge,
WielkaBrytania.

Próbki ujemne pochodziły od bydła w wieku przy-
najmniej 4 lat hodowanego w Nowej Zelandli.Iłaj
tenzostaŁ wybrany jako źródło materiału negatyłvne-
go, ponieważntgdy nie występowałatamBSE i jest to
kraj uznawany za wolny od gąbczastych encefalopa-
tii. Po uboju wyselekcjonowanych zwierząt otwiera-
no czaszkę, wyjmowano mózgowię i rdzęn przedta-
żony. Pobierano tkankę mozgowąz okolicy tzw. za-
suwki (o b ex), sp or ządzano prep araty histop ato 1o gi c z -
ne i badano je w mikroskopie. Nie było przypadków
eliminacji mózgów z powodu dodatniego wyniku ba-
dania histopatologiczne go.

Próbki materiału dodatniego i negatywnego ptzę-
transportowano do IRMM w Geel w Belgii. Tutaj po-
brano fragmenty o wielkości 0,7 -3 cm z pnia mózgl
tj. najwyżej 2 do 2,5 cm od okolicy zasuwki. Następ-
nie próbki homogenizowano, z częściprzygotowyrva-
no rozcieńczeniaw zakresie 1-5 1og, zamrażano,ko-
dowano i wysyłano na suchym lodzie do firm uczest-
niczących w ocenie swoich testów. Badania były wy-
konywane pod nadzorem urzędników Komisji Euro-
pejskiej, a firmy wykonujące je zobowiązane były do
codzienne go udo stępniania wyników. Warto ści odcię-
cia (progowe) przy określaniu czułości i specyficzno-
ści poszczególnych testów przyjęto na podstawie wcze-
śniej szych wstępnych badań przeprowadzony ch przez
poszcze golnych producentów.

Chatakterystyka poszczególnych zestawów
diagnostycznych

Test A: E. G. & G. Wallac Ltd. Test ten wykorzystu-
je dwa przeciwciała monoklonalne (MoAb), a wykry-
cie PrP odbylva się metodąDELFIA (fluorescencjapod
wpływem lantanowców). Badanie trwaniecałe 24 go-
dziny aIe mo żę być skró c o ne pT zez wprowadzeni e au-
tomatyzacjt.

Test B: Prionics A. G. Do wykrywania fragmentu
białka PrP opornego na proteinazę, określanego też
jako PrP 27-30, wykorzystywane jest MoAb 6H4, a
detekcj a odbywa się metodą chemiluminescencj i. Ba-
danie trwa 7-8 godzin. Proces rejestracji próbek wy-
korzystuje kod paskowy, co pozwala na wprowadza-
nie danych dobazy danych. Umożliwia to łatwe śle-
dzenie poszczegolnych zwierząt. System ten określa-
ny jako Prionics Check używany jest w Szwajcarii do
rutynowego badania bydła ubijanego w rzeźntach jak
rowntęż do badania zwierząt padłych.

Test C: Enfer Technology Ltd. Zęstaw ten wykorzy-
stuj e test ELI SA z lży ctem chemiluminescencj i. Czas
badanta wynosi do 4 godzin. Zastosowano przeciw-
ciała poliklonalne dla PrP oraz untkalną procedurę
szybkiej ekstrakcji próbki połączonąz techniką ELI-
SA. Jako pierwsze stosowane sąprzeciwciała poliklo-
nalne dla PrĘ następnie koniugat znakowany perok-



lllet.

sydaz nescen-
cyJny-Tes (CEA),
Jest to test immun oenzymatyczny typu,,sandwich"
wykorzystujący dwa MoAb. Wykonanie testu trwa
mnie; niż 24 godziny i także może zostać skrocone w
wyniku automatyzacji.

Wyniki

Tab. 1. Wyniki zbiorcze analizy czterech zestawów diagno-
sĘcznych

ki rutynowo dostępne w
ch,

- odczynniki są stabilne,

- p.ocód.rra wykonania testu nie wymaga specjali-
stycŻnego sprzętu, wystarczy standardowe wyposaze-
nie laboratorium,

- syst byc całkowic_ie
zowany k ludzki jako źró

- jeŚt wany do produk

ania terenowe (3000 pró-
00 w 1998 r.),

nia i redukcja czasu immunometrycznego pomlanr
wyniku tak, iby czas wykonania testu zamknĄ się w 6

wania gąbczastych encefalopatii.
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Objaśnienie: * wynik wątpliwy


