ELISA-TEST PIKT PASGEBOREN BVD-DRAGERS ERUIT

BVD-dragers
snel opgespoord
Steeds meer veehouders maken gebruik van BVD Oorbiopten.
Niet zo gek: met het onderzoek worden BVD-dragers er
direct na de geboorte uitgepikt. En is een kalf geen drager,
dan wordt het er ook nooit één. De uitslag is dus voor het
leven. Via een ELISA hebt u snel uitsluitsel, maar hoe gaat
dat precies, zo’n onderzoek?
Oorbioptonderzoek is de snelste manier om dragers op te sporen
en daarmee BVD-uitbraken te voorkomen op een bedrijf. Bij dieren die in de baarmoeder besmet zijn geraakt met BVD, en drager zijn geworden van het BVD-virus, zit dit virus in groten
getale in al hun cellen, dus ook in het oor.

Eenvoudiger vrij-certificeren
Stuurt u al enige tijd regelmatig oorbiopten naar GD voor BVDvirusonderzoek en hebt u steeds een
gunstige uitslag? Dan kunt u vaak
met relatief weinig onderzoek BVDvrij certificeren. Dieren die al individueel onderzocht zijn op BVD-virus,
hoeven namelijk niet nogmaals te
worden onderzocht: de uitslag telt
voor het leven. Bovendien is de kans
op gunstige uitslagen bij de onderzoeken die nog wel nodig zijn, groter.
MEER OVER BVD-VRIJ CERTIFICERING
EN AANMELDEN OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/BVD
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Uit onderzoek van onder andere GD blijkt dat de gevoeligheid van
de oorbiopttest bij heel jonge dieren 100 procent is. Bovendien
is het nemen van een oorbiopt voor u een eenvoudige handeling.
Dit kan namelijk in één handeling met het oormerken van het
kalf. Het stukje weefsel stuurt u vervolgens naar GD. Sinds kort
kunt u de BVD-oorbiopten digitaal inschrijven via VeeOnline,
waardoor geen papieren inzendformulier meer nodig is. Dit
scheelt ook aanzienlijk in de inzendkosten.
Goed om te weten: door meerdere buisjes tegelijk in te sturen
bespaart u nog meer op de inzendkosten. Gebruik voor het
inzenden het meegeleverde verpakkings- en verzendmateriaal.
Maar wacht niet te lang: biopten zijn, ook in de koelkast, niet
langer dan twee weken houdbaar. Stuur ze daarom bij voorkeur
wekelijks op.
Monsters opwerken
Als de buisjes zijn verzonden naar GD, komen ze binnen in het
GD-laboratorium. Net als alle andere monsters worden ze eerst
ingeschreven en gecontroleerd, zodat de juiste uitslag bij het
juiste dier komt te staan. Dit wordt onder strikte hygiëne uitgevoerd, omdat een stukje oor van een BVD-drager erg veel virus
bevat. Vervolgens worden de monsters ‘opgewerkt’.
De meeste oorbiopten komen binnen in speciale monsterbuisjes
(foto 1). Dat kan met conserveringsvloeistof zijn of zonder. De
buisjes worden met behulp van een ontdopper opengemaakt
(foto 2). Het apparaat drukt het biopt naar beneden, zodat het
weefsel op de juiste plaats terechtkomt voor het onderzoek. De
buisjes worden vervolgens in een blok geplaatst, waardoor makkelijk het nummer van het biopt is af te lezen. Zo zijn de monsters steeds eenvoudig te herleiden naar het onderzochte dier.

uit het lab

Yoni Pasman, freelance redacteur
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Omdat het virus ‘opgesloten’ zit in het kraakbeen van het oor,
moet het virus eerst ‘vrijgemaakt’ worden. Daartoe wordt het
oorbiopt in een oplossing gelegd. Dit gebeurt ‘s middags,
waarna het biopt dan de hele nacht kan ‘weken’. De volgende
ochtend zit het virus in de vloeistof en kan er worden getest.
BVD-virus ELISA
Via de ELISA wordt het weefsel vervolgens onderzocht. ELISA is
de afkorting van Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay. Het is
een test (assay) waarin een antistof reageert (immuno) op een
antigeen (bijvoorbeeld BVD) dat gebonden is aan een plastic
oppervlak (sorbent). De ELISA wordt uitgevoerd in een plastic
microtiterplaat met 96 testposities (cupjes).
Reactie tussen antigeen en antistoffen
In de plastic cupjes van de BVD-antigeen-ELISA zijn antistoffen
tegen BVD-virus aangebracht. Als daar vloeistof aan toegevoegd
wordt waarin BVD-virus zit (foto 3), dan bindt het virus aan die
antistoffen. Het virus zit daarmee ook vast aan het plastic van
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de cupjes. Nadat de overige vloeistof wordt weggewassen voegt
de analist een zogeheten ‘conjugaat’ toe aan het cupje, waarmee een kleurreactie opgewekt kan worden. Als er virus aanwezig was in het oorbiopt, wordt uiteindelijk een kleur gemeten
(foto 4). De intensiteit van de kleur geeft de mogelijke uitslag
aan, in dit geval geen virus aangetoond of virus aangetoond. Als
de kleurreactie heel zwak is volgt de uitslag dubieus.
Snel een uitslag
Zodra de uitslag bekend is, is deze binnen enkele uren te vinden
in VeeOnline. Er is ook de mogelijkheid om de uitslag per e-mail
of post te ontvangen. Hoe sneller u de uitslag weet, hoe eerder
u eventuele maatregelen kunt nemen. Het onderzoek op oorbiopten is dan ook verreweg de snelste manier om dragers op te
sporen. Binnen enkele dagen weet u of het pasgeboren kalf
BVD-virusvrij is.
LEES MEER OVER BVD-OORBIOPTEN OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/BVDOORBIOPTEN
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