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ldentyfikacia antygenu wirusa BVD-MD u zakażonego
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ldentifying BVDV/MI! antigens in infected cattle using the ELISA technique
Sunrmary

The aim of the study was to estimate the diagnostic efficacy of commercial ELISA P80 Antigen Screening
(Institut Pourquier) for BVD-MD antigen detection in a cattle herd where the virus wa§ suspected to be
present. Reproductive disorders in cows and bronchopneumonia signs in calves were found in the herd. The
ELISA used during the study was comprised of two monoclonal antibodies directed against different epitopes
of p80 pestivirus conserved protein: in the solid phase and as a conjugate. No cytopathic effect was obtained in
any of the 40 cattle examined in the two successive passages on the bovine trachea cell line inoculated with
buffy coat cells collected from the cattle. The results ofthe study faci|itated the differentiation in the herd of
animal's totally sensitive to BVD-MD infection, those having no antibodies or BVD-MD antigens, persistentl}
infected animals, those with positive ELISA but negative SN test results and transiently infected animals,
those with no antigens but having antibodies. The latter group could also take into account animals with
doubtful ELISA reactions, though they needed to be re-tested to ensure that BVD-MD antigen was not more
visible. The results of the study indicate that ELISA p80 is a specific though rather time-consuming technique,
and may be applied in eradication programs for BVD-MD infection in cattle herds.
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Dane piśrniennictwa wskazują na wysoki stopień za-
kazenia stad krow wirusetn biegunki i choroby błon ślu-
zowyclr (BVD-MD) (2, 4, 8, 1 1, l4, 26). Zopracowania
Zmudzińskiego (28) wynika, że w kraju 82%o zwierząI
ma przeciwciała dla tego wirusa. Ponadto w pięciu pu-
blikacjach opisano ogniska BVD-MD w poszczególnych
stadach rodzimego bydła (l3, 19. ż4,25,29). Zalecane
przez OIE (22) techniki izolacji wit-usa BVD-MD: test
immunoperoksydazowy (IPX) oraz immunofluorescen-
cyjny (IF) z użyciem hodowli kornórkowych są czaso-
chłonne i wymagają wir"usologicznego wyposazenia la-
boratorium. Włapzenie testu ELISA do diagnostyki wiru-
sa BVD-MD ułatwi nie Ęlko jego identyfikację, ale także
kontrolę szerzenla sięzakażeń tym wirusem w stadzie.

Celem badań było określenie wartości diagnostycznej
komercyjnego testu ELISA w wykrywaniu wirusa BVD-
-MD u bydła w stadzie zklinicznym podejrzeniem wy-
stępowania tej choroby.

Mateilał imetody
Badania wykonano na 25 krowach otaz ich potomstwie -

l0 jałówkach i 5 cielętach, będących własnością gospodar-
stwa AP. Stado, z którego pochodziły zwlerzęta,liczyło ogó-
łem l60 krow oraz 70 jałówek. W ostatnim roku w stadzię
tym zaobserwowano trudności z zacięlanięm krów, 5 poro-
nień w 4.-6. mies. ciĘy, 3 przypadki urodzenia martwych cie-
ląt,28 przypadków zatrzymania łozyska, 6 porażefi poporo-
dowych oraz objawy bronchopneumonii u cieląt.

Od każdego z,uvicrzęcia pobicrarlo po 2 próbki krwi, z kto-
rych do jcdnej dodarł,ano heparyny. Izolację wirlrsa BVD-
-N,lD r,r,ykonatlo z le Ltkocytórł, heparynizorł,anc_i krwi obrł,o-
dowc.j badanych zwierząt przy uzycil"t odczyrrnil<a Ficoll-
-Paque (Phanlacia) rra linii komórek nabłonka tchawicy byd-
lęcej (TR) oraz przy ltzycir-l testLr ELlSA BVD/MD P80 Anti-
gen Scrcening finny ]nstitut Pourquier (Version: POO620/09).

Obccność przecirvciał dla wirusa BVD-MD wykrywano
testem seroncr-rtralizacji (SN) na linii kornórek TR z użycicm
laboratoryjnego szczepu Oregon C24V wirusa BVD-MD.

Wyniki badań na hodowli komórkowej oceniano w mila-o-
skopic odwrócorrym. Natomiast gęstośc optyczną reakcji po-
szczególnych próbek odczytywano przy długości fali 450 nm
za polnocą czytnika do mikropłytek ELx800 BIOTEK.

Izolację wirusa na komórkach TR wykonano z limfocytów
krwi obwodowej (kornórki ,,buĄ coat"). W celu ich uzyska-
nia na 3 ml płynu Ficoll-Paque nawarstwiano 4 ml, uprzednio
rozcieńczonej 1 ,.2 w PBS, krwi obwodowej i wirowano 30
min. przy 3 tys. obr./min, Uzyskany po odwirowaniu pierś-
cień limfocytów przemywano dwukrotnie PBS-em, zawiesza-
no w 0,5 ml pĘnu PBS i przechowywano tydzień w 70'C.
Strypsynowaną hodowlę komórek TR w koncentracji 105

kom.Anl rozlewano do probowek hodowlanych w przeddzień
zakażcnia. Na monolajer komórek dodawano zawiesinę lim-
focytów w ilości l0% objętości płynu hodowlanego MEM
i inkubowano w 37oC i w atmosferzę 5oń CO.przez 5 dni, po
czym wykonano drugi pasaż.

Test ELISA wykonano według zalęcęń producenta, Do 2 ml
kr-wi obwodowej badanego zwierzęcia dodawano 3 ml bufo-



ru hcmolitycznego i po zmleszanlu na
rł,ofieksie, inkubowano w temp. poko-
jowej przez 10-15 minut dla uzyska-
nia całkowite1 lizy erytrocytów. Na-
stępnie próbkę wirowano 15 min. przy
1000 g. Supernatant usuwano, a do
osadu leukocytów dodawano 200 pl
buforu, który powodował ich lizę. Za-
r,vartość probówki mieszano 5-6-krot-
nie przez pipetowanie. Na opłaszczo-
ne monoklonalnymi przeciwciałami
dla białka p80 dołkipĘtki testowej do-
darvano w dwukrotnych powtórzc-
niach po 100 p1 surowicy kontrolnej
dodatniej i ujemnej w rozcięńczeniu
l : l 0, a do pozostałych dołkow płytki
po l 00 pl wcześniej rozcieńczonych
ekstraktów leukocytów i inkubowano
przez2,5 godz. wtemp. pokojowej. Po
trzykrotnym przepłukaniu płytki roz-
tworem do płukania, do wszystkich
dołków płytki nanoszono po 100 ;.r1 ko-
niugatu (monoklonalne przeciwciała
przeciw innym niz na płytce epitopom
białka p80 połączone z peroksydazaJ
i inkubowano 30 min. w temp. poko-
jowej. Następnie płytkę trzykrotnie
płukano i dodawano po 100 pl substra-
tu (dichlorek tetrametylobenzydyny,
TMB) dla wyzwolenia reakcji barw-
nej, hamowanej po 20 min. dodaniem
100 pl płynu stopującego (0,5 M kwas
siarkowy) i odczytywano gęstośc
optyczną (OD) próbek kontrolnych
i badanych. Kalkulacja wartości pro-
centowej próbek badanych (W) wc-
dfug wzoru:

W- OD pr. badanej - OD pr. kontr, (-)

OD pr. kontr. (+) OD pr. kontr. (-)

umozliwiła interpretację uzyskanych wyników badań jako:
ujemne (nie zakażone wirusem BVD/MD) przy W < 45oń,
wątpliwe przy 45%o < W < 55% i dodatnie (zakazone wiru-
sem BVD/MD) przy W > 55%.

Test SN wykonano na 96-dołkowych płytkach (Nunc),
Przed wykonaniem testu surowice badanych zwierząt inakty-
wowano w 56'C przcz 30 min. w łaźni wodnej, Do wszyst-
kich dołków płytki testowej dodawano po 50 pl płynu MEM
oraz do studzienek w pierwszym rzędzie płytki, po 50 pl kaz-
dej z badanych surowic i sporządzano kolejne dwukrotne ich
rozcieńczenia od 1 : 2 do 1 : 1024.Dokazdego rozcieiczęnia
surowicy dodawano po 50 pl uprzednio zmianowanego, stan-
dardowego szczepu Oregon C24V w koncentracji l00 TCID...
Surowice z wirusem inkubowano 60 min. w temp. 3'7"C i 50ń
CO.. Następnie do każdej studzienki dodawano po 50 pl ko-
móiek TR w stęzeniu 1 x 105 kom./ml, Równolegle zbada-
niem surowicy kontrolowano aktywność wirusa (50 pl MEM
+ 50 pl witusa + 50 pl komórek) i komorek (100 pl MEM
+ 50 pl komorek), Po 72-godzinnej inkubacjl w 3]"C i 50ń
CO. odczytywano wynik testu SN w mikroskopie odwróco-
nyń. Jako rniano zobojętniające surowicy uznawano najwyż-
sze jej rozcieńczęnie, które zneutralizowało użytą do tęstu
dawkę wirusa.

Tab. 1. Wykrywanie obecności wirusa BVD-MD testem ELISA oraz przeciwciał anty-
-BVD-MD testem SN u bydła

Objaśnienia: W wartość procentowa badanych próbck, - wynik ujemny, +/ wynik wąt-
plilł,y, + wynik dodatni (.zwierz,ętazakażone wirusem BVD/MD), * we wczesnej ciązy

Wyniki iomówienie

Wyniki badań na obecność wirusa BVD-MD wykry-
wanego testem ELISA oraz przectwciał anty-BVD-MD
badanych testem SN wykonanych u bydła z gospodar-
stwa AP przedstawia tab. 1.

U 40 sztuk badanego bydła nie uzyskano typowego
dla cytopatogennego biotypu BVD-MD efektu cytopa-
tycznego na komórkach TR inokulowanych komorkami
,,buffy coat" w dwóch kolejnych pasażach. Natomiast
testem ELISA obecność antygenu BVD-MD w leukocy-
tach krwi obwodowej wykazano u 6 krów (nr 4,II,I7,
20,2I,25) i jałówki (nr 31). U większości z nich stwier-
dzono równiez swoiste przeciwciała o mianie od 1 : 2 do
I ,. 8, z wyjątkiem dwóch krów (nr II,25), u których
uzyskano uj emny wynik badania serolo giczne go.

Wśród zwl,erząt, u których testem ELISA nie wykryto
antygenu wirusowej biegunki bydła na zaistniały kon-
takt z wirusem wskazywała obecność swoistych przeciw-
ciał w teście SN o mianie I :2-1 : 16 u 11 krów (nr 2,
7 -9 , l2-I5 , 19 , żż, 24), 5 jałówek (nr ż8, ż9 , 3ż, 38, 40)
i 2 cieląt (nr 35, 36).

Wątpliwy wynik badania testem ELISA uzyskano
l8 zwierząt (nr 3, 5, l0, ż3, 26, 2'7 ,30, 33), u ktorych
kontakt z antygenem potwierdzono obecności ą przeclw -
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ciał o mianie I :2-7 :32,zwyjątkiem cielęcia nr 33, u które-
go nie stwierdzono obecności przeciwciał. Tylko u 11 ,5Yo
zwterzal z badanego stada (krowy: nr 1, 6, 16, 1 8, cielęta: nr
34 i 3'7 oraz 1ałówka nr 39) uzyskano ujemne wyniki badań
wirusologicznych i serologicznych.

Terenowe izolaty wirusa BVD-MD różnią się m.in. za-
kresem ich patogenności dla hodowli komórkowych. Ta ce-
cha wirusa dała podstawę do wyroznienia biotypu niecyto-
patogennego, stwierdzanego u zwierząt tr-wale zakażonych
tyn wirusem oraz cytopatogennego, izolowanego od zwie-
rząt wykazujących objawy choroby błon śluzowych (MD)
(l). Wiele różnych hodowli komórkowych bydlęcego pocho-
dzęniajest przydatnych do izolacji wirusa BVD-MD (22).
Nalezą do nich m.in. komórki płuc, nerek, jąder, nabłonka
tchawicy (8, 12, 22).W prezentowanej pracy izolację wirusa
wykonano na komórkach nabłonka tchawicy bydlęcej i nie
uzyskano efektu cytopatycznego w żadnej z badanych pró-
bek. Wynik tęn, ptzy nieobecności w stadzie zwierząt z ty-
powymi dla choroby błon śluzowych objawami, świadczy
o kra;eniu w stadzie niecytopatogennego biotypu BVD-MD.
Jednak nie mozna wykluczyć ewentualnego braku wrażll-
wości uzytej linii komórkowej na zwia2,any z komórkami
,,bufĄl coat" badanychzwierza! wirus BVD-MD (29).

IJ 7 (17,5oń) zwterząt badanych testem ELISA wykryto
obecność antygenu BVD-MD. WedŁug zaproponow anej przez
Ruth (23) interpretacji wyników badań laboratoryjnych w kie-
runku BVD-MD zwierzęta, u których wykazano obecnośc
wirusa przy braku przeciwciał (nr ll i 25, tab. 1) zostały
zakażone we wczesnym okresie ichżycia płodowego w eza-
sie, gdy jeszczenie osiągnęły stanu kompetencji immunolo-
gicznej, czego konsekwencją jest brak u nich odpowiedzi
komórkowej i humoralnej na wirus BVD-MD. Do grupy tej
zallczyć mozna równieżzwierzęta z dodatnim wynikietn tes-
tu ELISA i mianem przeciwciał 1 : 2 (nr 17 i3I, tab. 1),
poniewaz dodatni wynik testu SN stwierdzony w wyjścio-
wym rozcieńczeniu surowicy (1 :2) może być spowodowa-
ny nieswoistąneutra|izacjąuz}.tego do tego tesfu rvirusa (Ore-
gonC24Y) przez skoncentrowaną surowicę. Ujemny wynik
badań wirusologicznych i serologicznychuzwierząt (np. nr 1,

18,37, tab. 1) wskazuje na ich pełnąwrażliwośc na BVD-
-MD (23). W prezentowanych badaniach do tej kategorii
zwl,erząt zaliczyć mozna równiez te, u których test ELISA
dał wynik ujemny, a dodatnią reakcję serologiczną stwier-
dzono w wyjściowym rozcieńczeniu surowicy (l : 2) (np.
nr8,72, l9, tab. 1). Natorniast obecność przeciwciał przy
niewykryciu antygenu BVD-MD u zwierząt dorosłyclr (np.
nr 2,13,14,28, tab. 1) świadczy o kontakcie z wirusem i wy-
kształceniu przez nię swoi stej odporności (23). Z kolei obec-
ność wirusa i przeciwciałuzwierząt dorosłych (nr 4,20,2I,
tab. 1) możebyć dowodem trwałego ichzakażeniaorazna-
bytej odpomości na antygenowo odmienny szczep wirusa
BVD-MD (22,23) Ponadto zwierzęta, u których test ELISA
dał reakcję wątpliwą (np. nr 3, 10, 30, tab, l ) mogły przebyć
przejściową infekcję (transient infection) BVD-MD. Aby
odróznic zwieruęta trwale od przejściowo zakażonych wiru-
sem BVD-MD, badanie na obecność wirusa (t. ELISA, IPX,
IF) należy wykonać dwukrotnie w 3-tygodniowym odstępie
czasu. U zwierząt trwale zakażonych obecność wirusa zo-
stanie potwierdzona w obydwu badaniach, a tylko w jednym
znich u zwierząt z przejściową infekcją (8,22).Pozatym
u zw ierząt z ptzejściową infekcją wirusem BVD-MD docho-
dzi do serokonwersji (l4).

Podczas zakażenia n i ecytopatogennym biotypem BVD-
-MD wykazano obecnośc wirusowej proteiny pl25 zarowno
w zakażonych hodowlach kornórkowych, jak i w krwi zaka-
zonego bydła. W komorkach zakażonych cytopatogennym

biotypem wirusa proteina p125 ulega dalszyn przemianom,
y q,yniku których powstaje proteina pBO antygenowo spo-
krelvniona z białkiem p125. Proteina p8Ojest najbardziej kon-
setwatywnym i immunodorninującym białkiem pestiwirusów
(cyt. 8). Stąd, mimo dużej zmienności epitopów terenowych
izolatów BVD-MD (cyt. 8) zastosowanie monoklonalnych
przeciwciał dla ww. białek witusa w teścię ELISA umozli-
wia łatwą identyfikację zakażonychzwierząt z uzyciem tego
testu (8, 12,17).

Brinkhof i wsp. (8) porównlłvali warlość diagnostyczną
czterech komercyjnych testów ELISA wykrywających obec-
ność antygenów wirusa BVD-MD we wcześniej zdlagl"lozo-
wanych testem IPX próbkach leukocytów pochodzapych od
trwale zakażonych wirusem BVD-MD zwterzal i wykryli
9'loń zakażonych zwlerząt przy użyciu dwóch spośród oce-
nianych przeznich testów, w których studzienki płytki testo-
wej opłaszczone były monoklonalnymi przeciw cl,ałam,t roz-
poznającymi epitopy na polipeptydztę I25l80, azwiązany
z nimi antygen wirusowy wykrywany był znakowanymi
chrzanową peroksydazą monokIonalnymi przeciwciałanri
skierowanymi przeciw innym niż na płytce epitopom białka
p125lB0 (koniugat) w jednym z tych testów, a w drugim ko-
niugat stanowiła poliklonalna surowica odpornościowa dla
tego białka, Gorsze wyniki detekcji wirusa uzyskano przy
uzyciu dwóch kolejnyclr testów. W jednym znlch,przy któ-
rego pomocy wykryto ty|ko 67% trwałych nosicieli wirusa
BVD-MD, producent nie określił rodzaju przeciwciał opłasz-
czajapych studzienki płytki ani wykrywających antygen wi-
rusowy. Natomiast w ostatnim z porównywanych testóq któ-
re go czułość wynosiła 9 40ń, studzieŃi płytki testowej opłasz-
czone były poliklonalną surowicą odpomościową a antygen
wylcrywany był przez mieszaninętrzech niezn akowanych mo-
noklonalnych przecirł,ciał dla pestiwirusów rł, układzie prze-
c iwciało bioĘnylowane-streptawidyna perok sy daza (AB C)
(8). Przy uzyciu podobnego do wyzej opisanego tesfu ELISA
Shannon i wsp. (26) uzyskali całkowitą zgodność wyników
tego testu z wynikami metody lPX w wykrywaniu obecności
pestiwirusa zarowno w próbkach leukocytów, jak i tkanek
(śledziony, płuc, wątroby i nerek) pochodzących od chorego
bydła. W teście uzytym przez Shannon i wsp, (26) studzien-
ki płytki testowej opłaszczone były koziąpoliklonalną suro-
wicą odpornościową dla 7 terenowych izolatów pestiwirusa
zawierających cytopatogenlle i niecytopatogenne biotypy
pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego. Natomiast an-
tygen wirusowy rozpoznawany był mieszaniną 3 monoklo-
nalnych przeciwciał: reagujących z wspólnymi epitopanri dla
BVD-MD, BDV (border disease virus) i HCV (hog cholera
virus), swoistych dla pestiwirusów przezuwaczy (BVD-MD
i BVD) oraz wlĘących się tylko do epitopow BVD-MD.
Reakcj a enzy maty czna zach o dziła w u kładzie AB C. M i gnon
i wsp. ( l7) zauważyli, że czułość testu ELISA w wykrywa-
niu witusowego białka uległa zwiększeniu po zastosowaniu
w faztę stałej oraz jako koniugatu monoklonalnych przeciw-
ciał nie tylko dla białka pl20l\0,lecz także dla zawartej
w otoczce witusa glikoproteiny gp48.

Niezgodności w wynikach wykrywania testem ELISA
wirusa BVD-MD z ekstraktu leukocytów w porównaniu z me-
todami konwencjonalnymi (lF, rPX) Fenton i wsp. (12) oraz
Graham i wsp. (14) uzasadniają niską koncentracją wirusa
w krwi obwodowej zakażonych zwierzaJ, które w trakcie
badania wykazywały przejściowąwiremię (l4) lub leukope-
nię (12, 27). Niższy poziom wirusa w krwi obwodowej
tlzwterząt w przebiegu przejściowego zakażenia wirusem
BVD-MD w porównaniu z trwale zakażonynli tym wirusem
potwierdziło wielu badaczy (cyt. l4). Natomiast leukopenia
jest jedną z konsekwencji supresyjnego oddziaływania wi-

(7)



rusa na układ immunologiczny gospodarza (l, l6, l8). lzo-
lację wirusa BVD-MD moze równieżzabllrzyć obecność mat-
czynych przeciwciał (8), Jednak w doświadczeniu Fenton
i wsp. (12) oraz Shannon i wsp. (26) wysoki poziom matczy-
nych przeciwciał dla witusa BVD-MD u trwale zakażonych
cielal (26), jak i obecnośc przeciwciał dla cytopatogennego
i niecytopatogennego biotypu pestiwirusa u dorosłego bydła
(12) nie interferowały z wykryciem u tych zwierząt antyge-
nu BVDV-MD w teście ELISA. W badaniach wymienionych
autorów róznice w wykrywalności wirusa BVD-MD testem
ELISA w porównaniu z metodami konwencjonalnymi mog-
ły wynikac także z rodzaju użytych próbek do badania (leu-
kocyty, surowica, skrzep kr-wi, próbki tkanek), róznej kon-
centracji wirusa w tych próbkach oruzrodzajuużytychprze-
ciwciał (w fazie stałej i koniugacie) w teście ELISA.

W immunoenzymatycznym teście użytym w niniejszych
badaniach zastosowano 2 monoklonalne przeciwciała dla
różnych epitopów konserwatl.wnego białka p80 pestiwiru-
sa: w fazie stałej i połączone z peroksydazą, Zbadań więk-
szości cytowanych autorów wynika, ze technologia testu
ELISA zastosowanego w obecnej pracy zapewniła podobną
rvykrywalność wirusa u zakażonych nim zwierzal w zesta-
wieniu z metodami konwencjonalnymi i najwyzszą w po-
równaniu z testami ELISA o innej zawartości przeciwciał
wiajapych do fazy stałej i wykrywaja.cych antygen wiruso-
wy (8, 12, 14, I1 ,26).

Pestiwirusy wykazująpowinowactwo do tkanki limfoidal-
nej (3, 5, 6, 16, 1B, 20, 21). Stąd najczęściej zalecanym ma-
teriałem do wykrywania ich obecności są leukocyty krwi
obwodowej (8,22,26). Wielu autorów wskazuje na ich szcze-
gólną przydatność w wykrywaniu trwale zakażonych zwie-
rząt(6,8,26).

Korzystną cechą testu ELISA jest mozliwośc dłuzszego
przechowywania pobranyclr do badań próbek (l4, 26). Wy-
kazano, żebez wpływu na wynik testu ELlSA próbki tkanek
oraz skrzepy kr-wi mozna przechowywać w 4oC ptzez 6-8
tygodni, a sporza.dzone ekstrakty leukocytów i tkanek przez
4-6 ryg. w 4oC lub dłużej (> 3 mies.) w ]0'C (26). Wśród
ograniczeń testu ELISA,bezwzględu na jego technologię,
należy wymienić brak mozliwości odróznienia niecyto- od
cytopatogennego biotypu BVD-MD. W tym przypadku nie-
zbędne jest wykonanie próby izolacji wirusa na hodowli ko-
mórkowej (22).

Kon s e kwencj ą zakażenia ni ecytop ato gen n yln b i otyp ern
wirusa BVD-MD cieląt w okresie płodowym (w pierwszyrn
trymestrze ciąży) jest ustalenie się u nich trwałego zakaże-
nia, które pozostaje nacałę zycie. Po urodzeniu stają się one
siewcami wirusa wśród wrazliwych zwierząt w stadzie (9).
Ponadto tylko trwale zakażone zwierzęta mogą w wyniku
mutacji wirusaBVD-MD do formy cytopatogennej lub w na-
stępstwie superinfekcji patogennym biotypem, zapadać na
śmiertelną chorobę błon śluzowych (l0, 27). Stąd w progra-
mach eradykacji BVD-MD najistotniejsze jest wykrycie i eli-
minacja ze stada trwale zakażonych tym wirusetn zwierząt
(8, l7, 26). Diagnostykazakażeń wirusowej biegunki bydła
na hodowlach komórkowych testem IF lub IPX jest droga
i pochłania dużo czasu (4-5 dni), Jest więc nieprzydatna w ba-
dani ach skrinin gowych duzej Iiczby by dła (8, 26), Test E LI SA
pBO stwarza mozliwośc swoistej oraz szybszej i tańszej dia-
gnostyki BVD-MD (8, l7) niz hodowle komórkowe iztego
powodu powinien być włączony do programów kontroli za-
każeń tym wirusem w stadach bydła w kraju. Wśród naj-
nowszych laboratoryjnych technik diagnostycznych BVD-
-MD uwagę zwTaca metoda PCR (łańcuchowa reakcja poli-
merazy), której czułośc jest l 0r-lOa-krotnie wyższa niż pró-
by izolacji wirusa na hodowli komorkowej (l5). Herlig i wsp.

(l5) polecają technikę PCR nie ty|ko do wykrywania obec-
ności wirusa BVD-MD, lecz takżę do różnicowania jego
szczepów.
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