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Plant-pathogene virussen worden in de praktijk vaak gedetecteerd en gekarakteriseerd met
behulp van ELISA. Voor de detectie van plantpathogene bacteriën wordt deze methode,
aangevuld met immunofluorescentiemicroscopie en/of selectieve media ook gebruikt. Al deze
methoden detecteren echter meestal maar één
plantenpathogeen per bepaling.
Een manier om de kosteneffectiviteit van de
detectie van plantenpathogenen te verbeteren is
door het tegelijkertijd detecteren van meerdere
pathogenen in één monster (zgn. multiplexen).
Dit heeft niet alleen als voordeel dat het aantal
handelingen per monster lager wordt maar het
leidt ook tot een afname van het gebruik van
consumables en reagentia. Het gebruik van de
Luminex xMAP-technologie biedt een uitgelezen
platform om bestaande reagentia in te zetten in
een multiplex-setting.
Op de verschillende Luminex xMAV-beads
kunnen per beadadres verschillende specifieke
antistoffen gekoppeld worden maar bijvoorbeeld
ook DNA-probes. Er zijn momenteel 500 verschillend gekleurde beads beschikbaar waarmee

in principe 500 verschillende pathogenen gelijktijdig in één monster zouden kunnen worden
gedetecteerd.
De Luminex xMAP-technologie is vergelijkbaar
met een DAS-ELISA, waarbij de virussen of bacteriën niet in de ELISA-plaat maar op de xMAPbeads gevangen worden. De uitvoering van
Luminex xMAP-test en een standaard 96-wells
ELISA zijn vergelijkbaar en hierdoor past deze
detectie methode naadloos in de huidige laboratoriumpraktijk en automatisering. De Luminex
xMAP-technologie is ook een kwantitatieve
toetsmethode omdat de gemeten hoeveelheid
positieve beads een maat is voor de hoeveelheid
pathogeen. De gevoeligheid van de meetmethode blijkt gelijk of zelfs beter dan die van een
DAS-ELISA en daarnaast kan de Luminex-test
binnen twee uur worden uitgevoerd.
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