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Nowe szybkie testy d0 diagnostyki post mortem BSE
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l{ew lapid tests fol BSE post mońem diagnosis

Summary

The article reviews the results of another evaluation run of rapid tests for diagnosing transmissible
Spongiform Encephalopathy in catt|e. Five out of eight submitted diagnostic kits werc tested for sensitivity,
specificity and limiting detectable |eve|s of PrPs" protein. Trł,o tests were l007o sensitive and specific.
Although other tests rvere belolv l00o^ of analyzed features (97.9o/o for sensitivit_v and 99.3o^ for specificit1")
this only indicated one misdiagnosed sample because of the low number of samples tested. Thc results show
that all the tests could be used lbr BSE diagnosis. However, the Scientific Steering Committee of the European
commission has decided that more tests should be done in field conditions because of the lołv number
of samples analyzed in this study (only 200). This would make the evaluation rcsults more reliable.
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ż1 marca 2002 r. Komisj a Europej ska wspolnie z In-
stytutem Materiałow Referencyjnych i Miar (IRMM)
mieszczącym się w Geel, Belgia, opublikowała kolej-
ny raport z oceny pięciu szybkich testów do pośmiert-
nej diagnostyki bydła w kierunku BSE (http://europa.
eu. int/comm/food/fs/bse/bse42_en.pdf),

Wszystkie kraje Unii Europejskiej wprowadziły
z dniem 1 stycznia 200l r. obowiązkowe badania mo-
nitoringowe bydła w kierunku BSE przy pomocy szyb-
kich testów diagnostycznych (1). Aktualnie w krajach
UE dopuszczonę do stosowania są trzy szybkie, po-
śmiertne testy diagnostyczne pozytywnie ocenione
przez Komisję Europejską w l999 r, (http://europa.
eu. int/c omml dg24 lhealth/bs e/b se 1 2_en. html) (2, 3 ).
Masowa skala badań monitoringowych prowadzonych
w krajach członkowskich i duze zapotrzebowanie ryn-
ku na testy, jak równiez potrzeba usprawnienia pracy
oraz przyspieszenia wykonywanych badań, skłoniĘ
Komisję Europejską do wystąpienia do producentów
nowych testów z ofertąoceny ich zestawów diagno-
stycznych pod względemprzydatności do badań mo-
nitoringowych w kierunku BSE. Podobnie jak w po-
prze dni ej o c eni e analizow ano c zuło ś ć, sp ecyficzno ść
orazmożliwość wykrywania maĘch ilości białka PrP
(rozcieńczana probka dodatnia - symulacj a przypad-
kow subklinicznych). Czułośó tesfu określano napod-
s tawi e liczby p rob ek p ozy Ęw ny ch, t o zp o znaw anych
przeztest jako pozytywne .Przy czułości rownej I00%
nie powinno być wyników fałszywie ujemnych. Spe-
cyficzność testu oceniano na podstawie liczby próbek
uznanychza ujemne w stosunku do całkowitejl'iczby
probek ujemnych. Specyficzność testu równa I00%
oznaczą że nie otrzymuje się wyników fałszywie do-
datnich. O c ena gr an|czny ah p ozi omów wykrywalno ś -

ci białka PrPS' (symulacj apr4lpadków subklinicznych)

stanowi ważny wskaznik ryzyka uzyskiwania wyni-
kow fałszywie ujemnychw przypadku probek zawię-
rających patologiczną formę białka prionowego w nis-
kim stęzeniu (zwierzęta chore na BSE w fazie bezob-
jawowej choroby).

Materiał i metody
Do oceny wybrano 5 spośród 8 zgłoszonych zestawórł,

diagnostycznych. Liczbę badanych próbek ograniczono
z 1400 (pierwsza ocena w 1999 r.) do 200 (aktualna oce-
na), Czułość oceniano w stosunku do 48 próbek dodatnich
(potwierdzone jako dodatnie w badaniu hlstopatologicz-
nym), zaś specyficznośc wobec 152 próbek negatywnych
w kierunku BSE (od zwierząt w wieku co najmniej 4 lat.
pochodzących z Nowej Zelandli). Wyjściowy materiał do
badań w kierunku r,vykrywania rnałych ilości białka PrP
zmianowano na myszkach, uzyskując miano 10]l LD5O/g
tkanki po zakażeniu domózgowy|71 oraz dootrzewnowym,
Materiał ten stosowano w postaci nierozcieńczonej oraz
we wzrastających rozcieńczeniach od 10 l 0 do ]0-r o * po-
stępie co pół logarytmu,

Doświadczenie zebrane w trakcie masowych badań mo-
nitoringowych w kierunku BSE w 2000 r, wskazało, ze
właściwości badanych próbek mogą mieć wpływ na uzy-
skiwane wyniki. Na przykład świeze próbki, pobierane
w rzeźni i przesyłane do laboratoriow diagnos§cznychzaw-
sze dawały wyższe odczyty w testach diagnostycznych
w stosunku do próbek mrozonych (w takiej postaci prze-
syłano kodowane próbki do oceny testów). Fenomen ten
określany j est angielskiln temr inem,,comtnutability". Tak-
ze sposob homogenizacji badanych próbek moze wpływac
ujemnie na stęzenie wykrywanego białka PrP. Prowadzone
obecnie analtzy powinny odpowiedzieć na pytanie , czy ob-
niżenie sygnału reakcji jest wynikiem negatywnego wpły-
wu sposobu honogenizacji na zachodzące reakcje bioche-
miczne, czy też związane jest z odmiennymi zasadami dzia-
łanta poszczegól nych testów.



Aktualna ocena objęła testy następujących
instytucji: lD Lelystad, Holandia (test A), Per-
kin Elmer Life Sciences, Zjednoczone Króle-
stwo (test B), Prionics A,G., Szwajcaria (test C),
CDI -UCSF Uniwersytet Kalifornia, San Fran-
cisco, USA (test D) oraz MRC Prion Unit, Im-
perial College, Zlednoczone Królestwo (test E).

Charakterystyka ocenianych testów:
Test A. ID Lelystad. Test oparty na technice

dot-b]ot (punktowe nanoszenie badanej próbki
na membranę), wykonywany w formacie płyt-
ki 96-dołkowej, wynikuzyskuje siępo 6 godzi-
nach badania.

Test B. Perkin Elmer Life Sciences. Test
oparty na izolacji rozpllszcza|nej (PrPC) oraz
nierozpus zczaln ej (PrPS') frakcj i białka priono-
wego, a sygnał reakcji białka PrP z przeciwcia-
łem monoklonalnym znakowanym pierwiast-
kiem europ uzyskiwany jest z wykorzystaniem
fluorescencji.Każda próbka badanajest w du-
plikacie, a całe badanie trwa I7 godzin (w tym
12 godzinna inkubacja nocna).

Test C, Prionics-Check LIA. Technika opar-
ta na standardzie ELISA z detekcją sygnału
metodą chemiluminescencyjną. Analiza obej-
muje homogenat po trawieniu bez etapu oczyszczania czy
tez wirowania, co znacznie skraca czas badania. Badanie
wykonuje się w płytkach 96-dołkowych, a wyniki uzysku-
je się juz po 4 godzinach. Zarówno technika ELISA, jak
i forrnat 9 6 - dołkowy umo zliwiaj ą p ełn ą automaĘ zacj ę b adań.

Test D, CDI - UCSF. Kanapkowy test immunoenzyma-
tyczny z detekcją opartąna fluorescencji. Na obecnym eta-
pie całość badania trwa ponizej 8 godzin. Cała procedura
jest zautomatyzowana zużyclem robota do wszystkich pi-
petowań, łapznie z pobieraniem supematantu po jego zwi-
rowanlu.

Test E. MRC Prion Unit, Test immunoenzymatyczny
z użyciem dwóch przeciwciał monoklonalnych, Wyniki
uzyskuje się po 6 godzinach.

Wyniki iomówienie
Wyniki uzyskane dla poszczególnych zestawów

diagno styc zny ah przedstawi a tab. I. Biorąc pod uwa-
gę WSZyStkrc trzy oceniane parametry, najlepsze wy-
niki uzyskano przy uzyciu testów D oraz E. Oceniając
jedynie wyniki analizy czułości i specyficzności pię-
ciu testów, możnaprzyjąć, ze wszystkie z nich okaza-
ły się bardzo dobre. Zanotowane róznice dotycząza-
ledwie pojedynczych (dosłownie) probek. Stąd Nauko-
wy Komitet Sterujący Komisji Europejskiej zalecił
zbadanle większej Iiczby próbek, aby uzyskane wyni-
ki byĘ bardziej wiarygodne. W trakcie oceny nowych
testów zauw ażono, ze homo g enizacj a wykonywana
u:,,niesprzyjających" dla stabilności białka PrP wa-
runkach (wysokie obroty p odczas homo 8e nizacjt, wy ż-
sza temperatura homogentzacji itp.) może ujemnie
wpĘrvać na wynik badania. Zaobserwowano 3 0% spa-
dek sygnału reakcji podczas badania probek podda-
wanych dfuższej homo genizacj i (3 -minutowa zamiast

Objaśnienie: l badanie 50/o homogenatu mózgowia, 1-godzinna inkubacja
zproteinaząK; 2 - badanie 10% homogenatu mózgowl,a,2-godzinla inkubacja
z proteinazą K; 3 graniczne warlości dodatnie, konieczność wykonania bada-
nia powtórnego, ale odczyt wyraznie powyzej warlości odcięcia; 4 - graniczne
warlości dodatnie, konieczność wykonania badania powtorrlego

1 -minutowej). Taka wydłużona homogenizacj a prowa-
dzlła nalryet do uzyskiwania negatywnych wyników
w dwóch z trzech wcześniej pozy§wnie ocenionych
testów, dopuszczonych do badań monitoringowych
w kierunku BSE. Prawdopodobne przyczyny zantkl
sygnafu ze strony białka PrP związane sąz działantęm
czysto me chanicznym p odczas homo gen izacji (głów -
nie z powodu niszczęniaagregatów PrPS"). Stwierdzo-
no również, że mogąwystępowaĆ znacznę różnice
w stopniu wykrywalnego PrPS" w probkach pochodzą-
cy ch z r ożny ch miej s c te go s ame go materiału wyj ś cio -
wego (pień mozgu). Wyniki badań testami Prionics-
-Check LIA, CDI-UCSF oraz Bio-Rad Platelia-BSE
w ykazaĘ 2 -kr otną r o żnic ę wańo ś c i o dc zytu między
fragmentami tkanki połozonymi od siebie w odległoś-
ci zaledwie 3 mm.

Z}lutego 2002 r., po zapoznaniu się z powyższymi
wynikami, Naukowy Komitet Sterujący Komisji Eu-
ropejskiej wydał opinię na temat koniecznoścl przę-
prowadzenia dodatkowej oceny pięciu nowych testów
do diagnostyki BSE w warunkach terenowych. Ozna-
czato konieczność wykonania w laboratoriach diagno-
stycznych ponownej oceny czułości, specyficzności,
jak rownież wpĘwu jakości badanej próbki na końco-
wy wynik badania w odniesieniu do wcześniej :uzna-
nych trzech szybkich testów. Liczbaprobek dodatnich
(potwierdzonych wcześniej jako dodatnie jednym
z trzech dopuszczonych ob ecnie szybkich te stów), któ-
re należy zbadaó, aby czttłośó testu (przy 95oń praw-
dopodobieństwie) była na poziomie co naj mniej 9 8 %
(99%), powinna wynosić co najmniej I38 (258). Ze
względow prakĘcznych przyjęto, iż badantom pod-
dane będzie 200 próbek dodatnich w kierunku BSE
pochodzący ch z kraj owych laboratoriów referencyj -

Tab. 1. Wyniki oceny pięciu testów do diagnostyki BSE

A I TeslB TestC 'TestD TeslE

0zułoś ć
(48 próbek dodatnich)

Specyficznoś ć
(152 próbki uiemne)

g7 ,g"/"
(47)

1 00%

1 00%

99,3%
(151 )

g73%
(47)

100%

1 00%

1 00%

1 00%

1 00%

R ozc ie ńcze n ia:

N ierozcieńczony
,t0-1

10-1,5

10-2,0

10-2,5

10-3,0

Materiał uiemny

111

4l4

111

114

1l,|

4l4

11lłzltł

01Fz|t4

111

4l4

2(23ltł

1|24)l4

0(14y4

0(14y4

0(1 4y5

212

8/8

8/8

718

2l8

0/8

2110



nych Szwaj carii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii i Holan-
dii. B adani a maj ąby ó przeprowad zone w pr zwaj mni ej
dwoch kraj owych laboratoriach referencyj nych, W celu
zademonstrowania specyficzności danego testu na
poziomie między 99,95oń a99,990ń (z 95% prawdo-
p odob ień stwem), Iiczb ę próbek do zb adania okre ś 1o -
no na poziomie l0 000. Będą one pochodzić od zwie-
rząt zdrowych, które w badaniu jednym z trzęch do-
pr;szczony ch obecnie testow diagnostyc zny chlvypad-
ną ujemnie, W warunkach tereno!\ych wiele probek
poddawanych badaniu jest w Ąm stanie jakościowym
(próbki autolizowane lub zanieczyszczone). Podjęto
więc decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej oceny no-
!\rych testów na 200 próbkach ujemnych złej jakości.
Ponadto Naukowy Komitet Sterujący Komisji Euro-
pejskiej zalectł, aby laboratoria wykonujące ocenę
każdego z nowych testów poddaĘ dodatkowo anali-
zię 2000 próbek pochodzących od zwietząt z grupy
wysokiego ryzyka.

Dane pochodzące z oceny mają byc analizowane
i gromadzo nę pr zez IRMM. Analiza statystyczn a uzy -
skanych wyników i porównanie ich z vrynikami już
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ocenionych trzechszybkich testów będzie miała na celu
potwierdzenie uzyskanych wyników, ze nowe zesla-
wy diagnostyczne, na równi z obecnie stosowanymi
testami, sąprzydatne do pośmiertnej diagnostyki BSE.
Z go dnie z Rozp orządzeniem Komisj i Europej skiej
(EC) nr 105312003 z 19 czerwca2003 r., spośród pię-
ciu nowych testów opisanych w powyzszym artykule,
do badań monitoringowych dopuszczono dwa zesta-
wy diagnos ty czne :,,Prionics-Check LIA" oraz,,InPro
CDI-S" (opisany jako test CDI-UCSF). Oznacza to,
ze obecnie w krajach Unii Europejskiej można stoso-
wać pięć szybkich testów do diagnostyki BSE.
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Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, z upoważnienia Komisji
ds. SpecjalizaĄilekarzy weterynarii, ogłasza nabór na studia specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej,
Osoby zainteresowane mogą zgłaszac się do dnia 30 września 2003 r, Przewidujemy rozpoczęcie
specjalizacji w lutym 2004 roku. Szczegółowe warunki w sprawie trybu i zasad uzyskania tytułu
specjalisty przez lekarza weterynarii uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
iGospodarki Zywnościowej z dnia 28 listopada 1994 roku, Dz. U, Nr 131. W myśl wyżejcytowanego
Rozporządzenia, warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na studia specjalizacyjne jest wykazanie się
co najmnie.i 2-|etnim stażem pracy zawodowej, Wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie na
studia specjal izacyjne powinien zawieraó:

} imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,
} określenie miejsca zamieszkania (adres, telefony, fax),
} informacje o przebiegu pracy zawodowej z podaniem zajmowanych stanowisk,
} określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,
} informacje o ukończonych kursach specjalistycznych,
} informacje o publikacjach.

Do wniosku należy dołączyc:

} odpis dyplomu lekarza weterynarii,
} odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa do

wykonywania zawodu,
> deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacjiprzezlekarzaweterynarii lub zatrudniający

go zakład pracy.

Podania proszę kierować bezpośrednio na adres:
Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 50-366 Wrocław,
pl. Grunwaldzki 51, dodnia30. 09. 2003 r.

Jednym z warunków przyjęcia na studia będzie kolejność zgłoszeń kandydatów. llość miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane specjalizaĄą z chirurgii mogą uzyskać informację w tej sprawie w Katedrze i Klinice
ChirurgiiWydz. Med. Wet. AR we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki51 ,tel.:071-320 53 50, 071-320 53 55. I


