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The presented paper reviews the aspects of Luminex xMAP® technology as
a new tool in diagnostics of plant diseases. Luminex xMAP® technology, based
on flow cytometry, employs tiny colored beads (microspheres) combined with
specific analytes and ligands (antibodies, oligonulectydies ect.). Initially, this
system was known as FlowMetrix. The Luminex xMAP® technology is mainly
employed in medical diagnostics. This technology is suited to very wide range
of medical applications: allergy testing, cancer markers, gene expression, genotyping, tissue typing and many others.
Luminex xMAP® technology was applied in the diagnostics of plant diseases.
The first attempts were directed towards the fungal and bacterial plant pathogens.
Nowadays, this technology has been applied to detection of bacteria such as:
Pectobacterium carotovorum or Dickeya dianthicola and viral pathogens such as: Potato Virus X, Potato Virus Y and Potato Leafroll Virus. The Luminex xMAP® technology offers simultaneous detection of several factors (pathogens) in one test.
Key words:
detection, Luminex xMAP technology, plant pathogens.

1. Wstêp
Kontrola patogenów roœlin jest czêsto bardzo utrudniona,
poniewa¿ nie zawsze dysponujemy efektywnymi narzêdziami
diagnostycznymi pozwalaj¹cymi na wykrywanie i identyfikacjê
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patogenów lub œrodkami chemicznymi do ich efektywnego zwalczania. D³ugoletnie
doœwiadczenie pozwala inspektorom ochrony roœlin w identyfikacji niektórych bakteryjnych, wirusowych czy grzybowych patogenów na podstawie widocznych objawów chorobowych. Jednak precyzyjna diagnostyka czynnika chorobotwórczego wymaga czêsto zastosowania specjalistycznych metod badawczych, np. testu ELISA
(ang. Enzyme Linked Immunosorbent Assay), czy metody IF (ang. Immunofluorescent Metod) (1). Rozwój nowych technologii oraz metod (dziêki ich coraz wy¿szej czu³oœci),
umo¿liwia niejednokrotnie wykrycie czynnika sprawczego jeszcze przed pojawieniem siê symptomów chorobowych na etapie tzw. infekcji latentnej. Daje tak¿e
mo¿liwoœæ identyfikacji mikroorganizmów nie namna¿aj¹cych siê w warunkach laboratoryjnych (VBNC, ang. Viable but non Culturable).
Szybka i skuteczna identyfikacja czynnika chorobotwórczego pozwala na podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie rozprzestrzeniania siê choroby, np. poprzez zastosowanie wolnego od patogenów materia³u roœlinnego przeznaczonego
do rozmna¿ania, eliminacjê roœlin pora¿onych lub zastosowanie dostêpnych œrodków ochrony roœlin. Szczególnie wa¿ne jest szybkie wykrywanie i identyfikacja patogenów podlegaj¹cych przymusowemu zwalczaniu (tzw. kwarantannowych).
Nowe mo¿liwoœci w dziedzinie wykrywania i identyfikacji wirusowych, bakteryjnych i grzybowych patogenów roœlin niesie ze sob¹ technologia Luminex xMAP®
wykorzystuj¹ca mikrokulki op³aszczone m.in. przeciwcia³ami pierwszorzêdowymi
oraz przeciwcia³ami drugorzêdowymi znakowanymi fluorescencyjnie. Chocia¿ technologia ta znana jest ju¿ od dziesiêciu lat, to jak dotychczas mia³a zastosowanie
g³ównie w badaniach medycznych.
Dopiero niedawno podjêto próby wykorzystana technologii Luminex xMAP®
w celu szybkiego wykrywania i identyfikacji patogenów roœlin uprawnych. Technologia ta daje mo¿liwoœæ jednoczesnego wykrywania od kilku do kilkunastu patogenów w pojedynczej próbie zainfekowanego materia³u roœlinnego, gleby lub wody
w stosunkowo krótkim czasie, co czyni j¹ metod¹ alternatywn¹ do mikromacierzy
(ang. microchips).

2. Historia rozwoju technologii Luminex xMAP®
Technologia Luminex xMAP® rozwinê³a siê w oparciu na osi¹gniêciach cytometrii przep³ywowej i wykorzystuje podstawowe elementy konstrukcyjne cytometru,
takie jak urz¹dzenia optyczne oraz lasery jako Ÿród³o œwiat³a (2), dlatego mo¿na j¹
uznaæ za pewien rodzaj cytometrii przep³ywowej.
Cytometr przep³ywowy umo¿liwia rozró¿nianie i zliczanie komórek oraz ró¿nych
cz¹stek. Badana zawiesina jest analizowana po przekszta³ceniu jej w postaæ laminarnie p³yn¹cego, bardzo cienkiego strumienia, który jest oœwietlany wi¹zk¹ œwiat³a laserowego. Ka¿da cz¹stka obecna w badanej zawiesinie reaguje ze œwiat³em i generuje
sygna³. Sygna³ jest rejestrowany przez czujniki, a nastêpnie poddawany analizie.
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Pierwszy komercyjny cytometr przep³ywowy wyprodukowano w 1968 r. Jakkolwiek, cytometr przep³ywowy zosta³ opracowany pierwotnie do analizy komórek,
mo¿e on tak¿e s³u¿yæ do badania ma³ych cz¹stek, w tym np. mikrokulek. W 1977 r.,
mikrokulki op³aszczone przeciwcia³ami u¿yto do wykrywania antygenów w zawiesinach (3,4). Ró¿nego typu mikrokulki znalaz³y tak¿e zastosowanie w kalibracji cytometrów przep³ywowych (5).
Za pomoc¹ cytometru przep³ywowego mo¿liwe jest rozró¿nienie cz¹stek na
podstawie ich rozmiaru lub barwy. Wykorzystanie tych mo¿liwoœci pozwala na zastosowanie mikrokulek, jako noœników o ró¿nych cechach oraz równoczesne przeprowadzenie kilku testów, pozwalaj¹cych na wykrycie czynników (badanych analitów) w jednej próbie. Rozró¿nianie noœników – mikrokulek przez cytometr przep³ywowy mo¿e opieraæ siê na takich ich cechach jak np. wielkoœæ czy intensywnoœæ
oraz d³ugoœæ emitowanej fali œwiat³a fluorescencyjnego.
McHugh i wsp. (6) w swoich badaniach zastosowali mikrokulki polistyrenowe
o ró¿nych rozmiarach, które zosta³y pokryte (op³aszczone) antygenami wirusowymi.
Pos³u¿y³y one do wykrywania przeciwcia³ antywirusowych w surowicy krwi ludzkiej.
Autorzy zak³adali mo¿liwoœæ jednoczesnego u¿ycia od piêciu do dziesiêciu rodzajów mikrokulek, ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹. Przy takim podejœciu pojawi³ siê jednak
problem braku mo¿liwoœci rozró¿nienia agregatów mikrokulek o mniejszych rozmiarach od mikrokulek o rozmiarach wiêkszych.
Innym rozwi¹zaniem by³o wype³nienie polistyrenowych mikrokulek ró¿n¹ iloœci¹
zielonego fluorochromu (525 nm). W efekcie uzyskano zró¿nicowan¹ intensywnoœæ
fluorescencji mikrokulek. Takie podejœcie jest wykorzystywane w badaniach stê¿enia cytokin w surowicy krwi (7).
W technologii Luminex xMAP®, aby zwiêkszyæ ró¿norodnoœæ mo¿liwych do wykrycia cz¹steczek, zastosowano inne, innowacyjne rozwi¹zanie. Mikrokulki wype³niono mieszanin¹ dwóch barwników fluorescencyjnych, stosowanych w ró¿nych stê¿eniach. W ten sposób uzyskano ca³¹ gamê mikrokulek o zró¿nicowanym wybarwieniu,
wykorzystywanych jako noœniki dla odpowiednich reagentów, np. przeciwcia³. Pierwsze publikacje opisuj¹ce tê technologiê pojawi³y siê w 1997 r. (8,9). Pocz¹tkowo okreœlana jako FlowMetrix, oparta by³a na u¿yciu do szeœædziesiêciu czterech rodzajów mikrokulek o ró¿nej barwie (9). Obecnie w systemie Luminex xMAP mo¿na zastosowaæ
komercyjnie dostêpne zestawy mikrokulek wybarwionych na sto ró¿nych kolorów.

3. Mikrokulki jako noœnik w systemie Luminex xMAP
Mikrokulki u¿ywane w technologii Luminex xMAP® wykonane s¹ zazwyczaj z polistyrenu. Ich œrednica wynosi oko³o 5,6 mm. Ka¿dy rodzaj mikrokulek wype³niony jest unikatow¹ kombinacj¹ dwóch barwników fluorescencyjnych, zmieszanych
w ró¿nych stê¿eniach; stosuje siê dziesiêæ stê¿eñ fluorochromu czerwonego (wzbudzanego œwiat³em o d³ugoœci >620 nm) i dziesiêæ stê¿eñ fluorochromu pomarañBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 97-108 2010
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czowego-podczerwonego (wzbudzanego œwiat³em o d³ugoœci fali 575 nm). Dziêki
zastosowaniu dziesiêciu stê¿eñ ka¿dego z dwóch fluorochromów mo¿liwe by³o
otrzymanie stu ró¿nych kombinacji barwnego wype³nienia mikrokulek. Powierzchnia mikrokulek jest nastêpnie pokrywana zwi¹zkami zawieraj¹cymi ró¿ne grupy
czynne w celu przy³¹czenia do mikrokulek specyficznych reagentów.
Dostêpne komercyjnie mikrokulki mog¹ mieæ powierzchniê pokryt¹ m.in.:
– zwi¹zkami zawieraj¹cymi grupy karboksylowe (-COOH), – s³u¿¹ce do kowalencyjnego wi¹zania siê z grupami aminowymi,
– awidyn¹ – wi¹¿¹c¹ biotynylowane ligandy,
– sekwencjami oligonukleotydowymi pe³ni¹cymi funkcjê sondy (zazwyczaj o d³ugoœci 24. nukleotydów) do hybrydyzji komplementarnych oligonukleotydów,
– analogami nukleotydowymi (LNA, ang. Locked Nucleic Acids™) – s³u¿¹cymi do wykrywania miRNA (naturalnie wystêpuj¹cych cz¹steczek RNA odpowiedzialnych za regulacjê genów; w analogach nukleotydowych pierœcieñ cukrowy zawiera metylenowy
³¹cznik miêdzy tlenem i wêglem) znajduj¹cego siê w roztworze; w³¹czenie LNA do oligonukleotydów znacz¹co poprawia powinowactwo do komplementarnych ³añcuchów
DNA i RNA, prowadz¹c do zwiêkszenia specyficznoœci i stabilnoœci wi¹zania (2).
Za pomoc¹ wymienionych zwi¹zków do mikrokulek wi¹zane s¹ reagenty wykorzystywane do wykrywania szeregu analitów. W zale¿noœci od przeznaczenia przeprowadzanego testu, stosuje siê jako reagenty na powierzchni mikrokulek np. bia³ka
(w tym przeciwcia³a), peptydy, polisacharydy, lipidy, oligonukleotydy (tab. 1).

Tabela 1
Zestawienie reagentów, grup komplementarnych oraz przyk³adów wykrywanych zwi¹zków
Reagent na mikrokulce

Grupa komplementarna

Wykrywany analit

antygen

przeciwcia³o

bia³ka, peptydy

przeciwcia³o

antygen
przeciwcia³o II rzêdowe

bia³ka, peptydy

oligonukleotyd

komplementarna sekwencja kwasu
nukleinowego

oligonukleotydy, produkty reakcji PCR

awidyna

biotyna

bia³ka, peptydy, oligonukleotydy

hydrazyd

grupy karboksylowe i aldehydowe

bia³ka, peptydy, glikoproteiny,
wêglowodany

imid kwasu maleinowego

grupy tiolowe

bia³ka

proteina A

przeciwcia³a

bia³ka, peptydy

proteina G

przeciwcia³a

bia³ka, peptydy

glutation

S-transferaza glutationu

bia³ka

bia³ko zasadowe mieliny

kinazy (bia³ko zasadowe mieliny jako
substrat)

kinazy

Informacje dotycz¹ komercyjnie dostêpnych mikrokulek stosowanych w technologii Luminex xMAP® (10,11).
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Na powierzchni jednej mikrokulki wi¹¿e siê oko³o 1-2 × 106 cz¹steczek. W badaniach przeprowadzonych przez Peters i wsp. (12), wskazano, ¿e w przypadku wykrywania bakterii do jednej mikrokulki mo¿e zostaæ przy³¹czonych od 3 do 5 komórek bakteryjnych. Jednoczeœnie objêtoœæ mikrokulek jest na tyle ma³a, ¿e pozostaj¹
one w zawiesinie i nie ulegaj¹ sedymentacji, co istotnie u³atwia przeprowadzenie
reakcji, poprawia jej kinetykê i podwy¿sza precyzjê oznaczeñ (8). Niektórzy badacze
sygnalizowali jednak problemy z sedymentacj¹ mikrokulek podczas pomiaru ich fluorescencji w p³ytkach 96-do³kowych (13).
Mo¿liwe jest zastosowanie mikrokulek, które oprócz wype³nienia mieszanin¹
barwników zawieraj¹ substancje wykazuj¹ce w³aœciwoœci magnetyczne (2). Mikrokulki magnetyczne mog¹ byæ przesuwane, wy³awiane lub zatrzymywane za pomoc¹
pola magnetycznego, co znacznie u³atwia ich wykorzystywanie. Dziêki zastosowaniu pola magnetycznego „zatrzymuj¹cego” w probówce mikrokulki magnetyczne,
mo¿liwe jest szybkie i efektywne oczyszczenie badanych prób przez wyp³ukanie
niezwi¹zanych analitów. Tak jak wskaza³ Peters i wsp. (12), zastosowanie procedury
z u¿yciem mikrokulek magnetycznych powodowa³o, ¿e podczas odczytu fluorescencji badanych prób niekorzystny sygna³ t³a ulega³ znacznemu zmniejszeniu.
Mikrokulki pokryte specyficznymi reagentami inkubuje siê z badan¹ próbk¹. Du¿ym atutem technologii Luminex xMAP® jest niewielka objêtoœæ próby potrzebnej
do przeprowadzenia testu. W badaniach przeprowadzonych przez Peters i wsp. (12)
stwierdzono, ¿e wystarczaj¹ce jest 50 ml homogenatu zainfekowanej tkanki roœlinnej. Na zwi¹zanie poszukiwanego czynnika (zwi¹zku chemicznego lub komórki
bakteryjnej z mikrokulkami) wskazuje obecnoœæ dodatkowego fluorochromu (tzw.
barwnik reporterowy), który mo¿e byæ po³¹czony z reagentem wi¹¿¹cym wykrywany analit, np. z przeciwcia³em (4,12,14), (rys.). Najpopularniejszymi fluorochromami

Rys. Przyk³adowy kompleks: mikrokulka – przeciwcia³o pierwszorzêdowe – badany analit – przeciwcia³o drugorzêdowe – barwnik reporterowy Alexa 532. Na podstawie (5).
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stosowanymi jako barwniki reporterowe w badaniach z zastosowaniem technologii
Luminex xMAP® s¹: Alexa532 lub fykoerytyna (12,13,15). Wykrywanie zwi¹zanych
z mikrokulkami cz¹steczek (analitu) zachodzi podczas przep³ywu badanej zawiesiny
zawieraj¹cej mikrokulki przez kapilarê Luminexu xMAP®. Intensywnoœæ fluorescencji u¿ytego barwnika reporterowego jest proporcjonalna do iloœci badanego analitu
zwi¹zanego do powierzchni mikrokulki. Proces detekcji przeprowadza siê zazwyczaj w p³ytkach 96-do³kowych, w kolejnych studzienkach rozmieszczane s¹ w kilku
powtórzeniach kolejne badane próby.
Zastosowanie kilku rodzajów mikrokulek (ró¿ni¹cych siê zawartoœci¹ mieszaniny barwników fluorescencyjnych) oraz optymalizacji parametrów tworzenia kompleksu opracowanych oddzielnie dla ka¿dego analitu, pozwala na po³¹czenie kilku
oznaczeñ i przeprowadzenie ich równoczeœnie w jednym do³ku p³ytki. Teoretycznie, technologia Luminex xMAP® pozwala na jednoczesne wykrywanie i analizê
nawet stu ró¿nych cz¹steczek (analitów) w jednej próbie (2). Jednak tak jak wskazuje siê w literaturze nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e przy prowadzeniu detekcji ró¿nych analitów w jednej próbówce mo¿e pojawiæ siê problem ze zbyt wysok¹ fluorescencj¹ t³a lub wystêpowaniem reakcji krzy¿owych podczas stosowania mieszaniny przeciwcia³ (16).

4. Zasada dzia³ania analizatora Luminex xMAP®
Analiza zawiesiny (próby) zawieraj¹cej mieszaninê ró¿nie wybarwionych mikrokulek, do których powierzchni przy³¹czony jest kompleks, np. pierwszorzêdowe przeciwcia³o po³¹czone z antygenem znajduj¹cym siê na powierzchni komórki
bakteryjnej oraz przeciwcia³em drugorzêdowym po³¹czonym z barwnikiem fluorescencyjnym (reporterowym), prowadzona jest przy u¿yciu urz¹dzenia Luminex
xMAP®. Ka¿dy utworzony kompleks podczas przep³ywu zawiesiny przez kapilarê
cytometru poddawany jest podwójnej analizie z zastosowaniem dwóch laserów
bêd¹cych Ÿród³em œwiat³a o d³ugoœci fali 635 nm oraz 532 nm (17). Pierwszy laser
wzbudza promieniowanie czerwone i podczerwone fluorochromów stanowi¹cych
wype³nienie mikrokulek powoduj¹c ich identyfikacjê przez detektor, a co za tym
idzie przyporz¹dkowanych im analitów. Drugi laser wywo³uje fluorescencjê barwnika reporterowego. Obie analizy przebiegaj¹ prawie równoczeœnie, w efekcie
otrzymuje siê wynik pozwalaj¹cy na identyfikacjê czynnika (analitu). Pomiar poszczególnych prób trwa do czasu, gdy w badanej próbie zostanie przeanalizowanych (wykrytych) przez analizator przynajmniej sto mikrokulek (czyli minimum sto
powsta³ych kompleksów) ka¿dego rodzaju (12,18). Obs³uga urz¹dzenia Luminex
xMAP® nie wymaga specjalistycznego przygotowania, poniewa¿ oprogramowanie,
które kontroluje pracê urz¹dzenia, znacznie u³atwia jego u¿ycie (16). Urz¹dzenie
Luminex xMAP® ma niewielkie rozmiary, pe³en zestaw wa¿y oko³o 50 kg i mieœci
siê na stole laboratoryjnym.
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5. Zastosowanie technologii Luminex xMAP®
Wachlarz mo¿liwoœci wykorzystania techniki Luminex xMAP® jest bardzo szeroki.
Wiele z nich znajduje siê na etapie badañ i stanowi ci¹gle jeszcze tylko potencjalne
zastosowanie. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e technologia ta jest ju¿ wykorzystywana
w praktyce szczególnie w diagnostyce medycznej np. testach alergicznych (18-20);
wykrywaniu chorób autoimmunizacyjnych; wykrywaniu chorób zakaŸnych i genetycznych (21); okreœlaniu profili ekspresji genów (22,23); genotypowaniu (24,25);
wykrywaniu markerów nowotworowych (26,27); badaniu sygnalizacji komórkowej
(28); wykrywaniu cytokin, chemokin oraz czynników wzrostu (29); badaniu poziomu
hormonów we krwi (30); badaniu interakcji czynników transkrypcyjnych (4).
Stosuje siê j¹ tak¿e do oceny jakoœci ¿ywnoœci (31,32), ekologii (33), wykrywania
broni biologicznej (34) oraz genetycznie zmodyfikowanych organizmów (35).

6. Zastosowanie technologii Luminex xMAP® do wykrywania
patogenów roœlin
Obok wielu wymienionych dziedzin technologia Luminex xMAP® znalaz³a tak¿e
zastosowanie w fitopatologii. W ostatnich kilku latach opracowano metody wykorzystuj¹ce tê technologiê do wykrywania wirusowych, bakteryjnych i grzybowych
patogenów roœlin.
Do wykrywania bakterii bêd¹cych patogenami roœlin wykorzystano mikrokulki
op³aszczone przeciwcia³ami (12). Wykrywanie i identyfikacja dotyczy³a bakterii z gatunku: Pectobacterium atrosepticum (poprzednio Erwinia carotovora subsp. atroseptica)
oraz Dickeya dianthicola (poprzednio Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola). W badaniach
u¿yto dwóch rodzajów mikrokulek (po jednym rodzaju dla ka¿dego gatunku bakterii)
op³aszczonych pierwszorzêdowymi przeciwcia³ami poliklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom obecnym na powierzchni komórek ka¿dego z wykrywanych gatunków bakterii. Przeciwcia³a drugorzêdowe w obu przypadkach sprzê¿ono z barwnikiem Alexa Flour 532. W procedurze wykrywania bakteryjnych patogenów roœlin zastosowanej przez Peters i wsp. (12) zak³adano mo¿liwoœæ równoczesnego wykrycia
komórek dwóch patogenów w badanej próbie. Wykrywanie i identyfikacjê komórek
bakteryjnych prowadzono w p³ytkach 96-do³kowych z pominiêciem etapu p³ukania
zawiesiny, w celu skrócenia czasu i uproszczenia wykonywania badania. Analizowano
po 100 mikrokulek ka¿dego rodzaju. Czas badania dla jednej próby z jednego do³ka
p³ytki 96-do³kowej wyniós³ 10 sekund, a analiza ca³ej p³ytki trwa³a 20 minut. Natomiast przygotowanie pomiarów oraz inkubacja prób trwa³a oko³o 2 godzin.
Aby podnieœæ specyficznoœæ oraz obni¿yæ próg wykrywalnoœci komórek bakteryjnych zastosowano tak¿e tzw. wzbogacenie badanej próby (ang. sample enrichment).
Metoda wzbogacania prób jest tak¿e stosowana przed wykonywaniem testów ELISA
(ang. Enrichment-ELISA) lub PCR (ang. Enrichment-Polimerase Chain Reaction), a polega
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 97-108 2010
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na wczeœniejszym namno¿eniu bakterii na po¿ywce selektywnej dla wykrywanego
patogena. Efektem tego jest z jednej strony wzbogacenie próbki w komórki poszukiwanych patogenów oraz ograniczenie populacji innych organizmów. Z drugiej
jednak strony etap wzbogacania próby znacznie wyd³u¿a czas potrzebny do wykrycia i identyfikacji patogena. W przypadku optymalizacji testów pozwalaj¹cych na
wykrywanie bakterii z gatunków P. atrosepticum oraz D. dianthicola czas inkubacji
(wzbogacenia prób) wynosi³ 48 godzin (12). W badaniach tych równolegle z zastosowaniem technologii Luminex xMAP® przeprowadzono wykrywanie bakterii za pomoc¹ testu ELISA. Do testu ELISA u¿yto takich samych przeciwcia³ poliklonalnych,
które stosowano w metodzie z zastosowaniem systemu Luminex xMAP®. W przypadku oznaczeñ prowadzonych bez wzbogacania próby, czu³oœæ obu metod, by³a
podobna i wynosi³a 106-107 jtk/ml homogenatu tkanki bulw ziemniaka. Natomiast
przy zastosowaniu wzbogacenia próby, czu³oœæ testu z u¿yciem Luminexu xMAP®
by³a wiêksza i wynios³a 102-103 jtk/ml homogenatu tkanki bulw ziemniaka (w przypadku ELISA czu³oœæ testu wynios³a 104-105 jtk/ml) (12). Przyczyny tej ró¿nicy nale¿y
szukaæ w relatywnie du¿ych rozmiarach u¿ywanego w teœcie ELISA enzymu: alkalicznej fosfatazy. Przeciwcia³a sprzêgniête z tym enzymem mog¹ siê z mniejsz¹ wydajnoœci¹ wi¹zaæ z antygenami ni¿ przeciwcia³a zwi¹zane z relatywnie ma³¹ cz¹steczk¹
barwnika reporterowego: Alexa532, stosowan¹ w technologii Luminex xMAP®.
Dunbar i wsp. (14) wykazali, ¿e w przypadku wykrywania ludzkich patogenów
bakteryjnych za pomoc¹ technologii Luminex xMAP® (tak¿e z zastosowaniem mikrokulek op³aszczonych przeciwcia³ami) poziom wykrywalnoœci by³ wy¿szy i waha³
siê od 2,5 do 5 × 102 jtk/ml. Badacze opracowuj¹cy technologiê wykrywania patogenów roœlin t³umacz¹ tê ró¿nicê zastosowaniem innych przeciwcia³ i ró¿nic¹ w budowie antygenów ró¿nych komórek bakteryjnych (12). Nie bez znaczenia pozostaje
tak¿e fakt, ¿e przy identyfikacji ludzkich patogenów zastosowano przeciwcia³a
sprzêgniête z fluorochromem (fykoerytyn¹) za pomoc¹ kompleksu biotyna – streptawidyna. Takie rozwi¹zanie nie jest mo¿liwe w przypadku wykrywania patogenów
roœlin, gdy¿ homogenty tkanek roœlinnych zawieraj¹ zwi¹zki chemiczne, które s¹ inhibitorami reakcji wi¹zania streptawidyny do biotyny. Zastosowanie kompleksu biotyna – streptawidyna wymaga³oby wprowadzenia etapu p³ukania, a za³o¿eniem
opracowywanej technologii by³o opracowanie prostej i szybkiej procedury wykrywania i identyfikacji bakterii w systemie multiplex Luminex xMAP®.
W przypadku identyfikacji patogenów z naturalnie zainfekowanych tkanek bulw
ziemniaka, wyniki otrzymane z zastosowaniem technologii Luminex xMAP® by³y
tak¿e lepsze w porównaniu z wynikami otrzymanymi w testach ELISA. Podsumowuj¹c, g³ówn¹ zalet¹ opartej na Luminex’ie xMAP® technologii wykrywania patogenów jest wysoka czu³oœæ, prostota i szybkoœæ wykonywania testu oraz mo¿liwoœæ
wykrywania dwóch patogenów w jednej próbie badanej tkanki (12).
Bergervoet i wsp. (36,37) opracowali metodê wykrywania i identyfikacji wirusów
roœlinnych: wirusa liœciozwoju ziemniaka (PLRV), wirusa Y ziemniaka (PVY) oraz wirusa
X ziemniaka (PXY) za pomoc¹ technologii Luminex xMAP®. Podobnie jak w przypad104
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ku wykrywania bakterii wykorzystano specyficzne przeciwcia³ami którymi op³aszczono mikrokulki magnetyczne. Zastosowanie tego rodzaju mikrokulek pozwoli³o
na wprowadzenie ³atwego do przeprowadzenia etapu p³ukania. By³o to szczególnie
istotne przy jednoczesnym wykrywaniu kilku patogenów w próbie, gdy¿ w takim
przypadku w badanej zawiesinie wystêpuje wiele niezwi¹zanych przeciwcia³ zawieraj¹cych fluorochromy, co mo¿e utrudniaæ pomiar ze wzglêdu na wysokie t³o. Zaproponowana procedura wykrywania patogenów wirusowych trwa³a 60 minut od
momentu przygotowania prób do otrzymania wyników, które by³y porównywalne
do tych otrzymywanych w teœcie ELISA (36). Dodatkowym atutem zastosowania mikrokulek magnetycznych i p³ukania próby jest mo¿liwoœæ usuniêcia z badanej próby
inhibitorów zawartych w tkankach roœlinnych (36).
Technologia Luminex xMAP® zosta³a tak¿e zastosowana do wykrywania grzybów
z rodzaju Fusarium, które s¹ przyczyn¹ wa¿nych gospodarczo chorób zbó¿ (38). Niektóre gatunki Fusarium, m.in. Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Microdochium
nivale, produkuj¹ mykotoksyny. Standardowa identyfikacja tych patogenów wi¹¿e siê
z czasoch³onn¹ obserwacj¹ mikroskopow¹. Technologia Luminex xMAP® pozwala na
szybsze i efektywniejsze wykrywanie tych grzybów. W tym przypadku opiera siê ona
na wykorzystaniu produktów reakcji PCR, które s¹ znakowane barwnikiem fluorescencyjnym. Produkty PCR s¹ wi¹zane z mikrokulkami na powierzchni których umieszczono oligonukleotydowe sondy, zawieraj¹ce sekwencje DNA homologiczne do sekwencji amplifikowanych w reakcji PCR fragmentów genów Fusarium (39).
Natomiast Ishii i wsp. (40) u¿yli systemu PCR – Luminex xMAP® do wykrywania
szczepów grzyba Magnaporthe grisea odpornych na fungicyd MBI-D (ang. Melanin Biosynthesis Inhibitors) na bazie genu koduj¹cego bia³ko bêd¹ce celem dzia³ania fungicydu. Opisywana technologia daje mo¿liwoœci wykrywania patogenów oraz przeciwcia³ przeciwko danemu patogenowi w organizmach zwierzêcych (tab. 2).
Tabela 2
Przyk³ady zastosowañ technologii Luminex

xMAP®

do wykrywania patogenów

Grupy
organizmów

Wirusy

Bakterie

Grzyby

Pierwotniaki

1

2

3

4

5

patogeny
ludzkie
i zwierzêce

HCV wirus zapalenia Ralstonia picketti, Klebsiella Cryptococcus neoformans
(45), Trichosporon (46),
pneumonie, Bacillus
w¹troby typu C,
Candida albicans (47)
subtilis, Burkholderia
cepacia (42),
HIV ludzki wirus
Mycobacterium tuberculosis
upoœledzenia
(43), Listeria
odpornoœci (41)
monocytogenes,
Campylobacter jejuni (14)
Shigella flexneri,
Salmonella typhimurium
(44)
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Plasmodium
falciparum (48)
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1

2

3

4

5

patogeny
roœlin

wirus liœciozwoju
ziemniaka (PLRV),
wirus Y ziemniaka
(PVY),
wirus X ziemniaka
(PXY) (36,37)

Pectobacterium
atrosepticum,
Dickeya dianthicola (12)

Fusarium graminearum,
Fusarium culmorum,
Microdochium nivale (39)

Wspomniano ju¿, ¿e jednoczesne wykrywanie kilku patogenów pozwala na
oszczêdnoœæ czasu, a jednoczeœnie sama procedura badania z u¿yciem Luminex’u
xMAP® jest tak¿e mniej czasoch³onna. Czas wykonywania testu z zastosowaniem
systemu Luminex xMAP® wynosi oko³o jednej godziny, czas trwania testu ELISA to
oko³o szeœæ godzin (12), przy porównywalnej czu³oœci metod. Nie bez znaczenia
jest fakt, ¿e w technologii Luminex xMAP® reakcja zachodzi pomiêdzy zwi¹zkami
umieszczonymi na mikrokulkach a analitem znajduj¹cym siê w roztworze. W ten
sposób skraca siê droga dyfuzji, co poprawia kinetykê reakcji (34). Wynik testu wyliczany jest z niezale¿nych pomiarów 100-200 mikrokulek, co w sposób oczywisty
przyczynia siê do wiêkszej precyzji badañ ni¿ w przypadku testu ELISA (13).
W przypadku wysokiego sygna³u t³a etap p³ukania próby, wyd³u¿aj¹cy czas trwania
badania mo¿e okazaæ siê niezbêdny. Przy zastosowaniu standardowych mikrokulek
mo¿na u¿yæ membran do filtracji badanych prób, jednak wi¹¿e siê to ze stratami mikrokulek oraz czyni metodê bardziej czasoch³onn¹. Optymalnym rozwi¹zaniem, jak
siê wydaje, jest zastosowanie mikrokulek magnetycznych u³atwiaj¹cych przeprowadzenie p³ukania i pozbycia siê zanieczyszczeñ. Dodatkowo technologia Luminex’u
xMAP® daje mo¿liwoœæ automatyzacji poprzez zastosowanie automatycznego pipetowania oraz analizatora Luminex HTS (12).
McHugh i wsp. (6) uwa¿aj¹, ¿e aparat Luminex xMAP® jest na tyle ma³y, solidny,
a dzia³anie stabilne, ¿e mo¿e byæ czêœci¹ mobilnego laboratorium, co oznacza, i¿
detekcjê patogenów przy zastosowaniu tego urz¹dzenia mo¿na by wykonywaæ na
polu.
Komercyjnie dostêpne s¹ zestawy, które zawieraj¹ odczynniki potrzebne do wykrywania w technologii Luminex xMAP® kilku analitów jednoczeœnie, jednak s¹ to
zestawy wykorzystywane w diagnostyce medycznej natomiast, obecnie brak jest takich zestawów do wykrywania patogenów roœlin.

7. Podsumowanie
Zastosowanie technologii Luminex xMAP® umo¿liwia wykrywanie patogenów
bezpoœrednio w tkance roœlinnej w stosunkowo krótkim czasie. Wa¿ny jest tak¿e
fakt jednoczesnego wykrywania kilku czynników chorobotwórczych w jednej próbie. Chocia¿ mo¿liwoœci równoczesnego wykrywania patogenów roœlin daje techno106
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logia multiplex PCR, to jednak w tym przypadku, wykrywanie ograniczone jest jedynie do kwasów nukleinowych. Przy zastosowaniu technologii Luminex’u xMAP®
mo¿emy wykrywaæ dowolne anality w zale¿noœci od zastosowanego op³aszczenia
mikrokulek. Co wiêcej, w jednym badaniu mo¿emy po³¹czyæ testy pozwalaj¹ce na
wykrywanie ró¿nego rodzaju cz¹steczek. Technologiê opart¹ na Luminex’ie xMAP®
mo¿na porównaæ do technologii wykorzystuj¹cych mikromacierze, ale jest ona
³atwiejsza do optymalizacji nowych testów pozwalaj¹cych na wykrywanie patogenów (36).
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