ABORTUSDIAGNOSTIEK:

Meerdere wegen
naar één uitslag
Als uw dier verworpen heeft, wilt u natuurlijk weten waarom.
De oorzaak kan immers besmettelijk zijn; voor de andere
dieren, maar ook voor uzelf. Door verworpen vruchten naar
GD in te sturen voor pathologisch onderzoek, heeft u meer
duidelijkheid. Onze pathologen doen niet alleen macroscopisch, maar ook histologisch en bacteriologisch onderzoek. Hier leest u hoe deze monsters hun route volgen naar
de uiteindelijke diagnose.
In de vorige editie van Schaap en Geit heeft u al kunnen lezen
hoe u dieren kunt insturen en hoe onze veterinair pathologen
sectie uitvoeren. De ophaaldienst van GD haalt de verworpen
vrucht en nageboorte op, die nog dezelfde middag worden
onderzocht in de sectiezaal in Deventer. Zodra de gegevens zijn
vastgelegd in de computer van GD begint het proces.

teriën goed kunnen groeien (foto 2). Hiermee start de bacteriekweek. Na een dag wegzetten bij 37 graden zijn de eerste
zogenaamde bacteriekolonies zichtbaar. Sommige bacteriesoorten
groeien langzamer en deze vertonen pas na 48 of 72 uur zichtbare groei. Vaak kan een ervaren analist dan aan bepaalde
kenmerken al zien om welke bacterie het gaat maar definitieve
bepaling gebeurt in de MALDI-TOF, een apparaat dat bacteriën
kan identificeren (foto 3). Aan een beetje materiaal van elke
verdachte kolonie wordt eerst een vloeistof toegevoegd.
Daarna wordt dit materiaal in de MALDI-TOF beschoten met
laserlicht, waardoor de bacteriecellen openbarsten en de
eiwitten naar buiten komen. Ze worden versneld in een
elektrisch veld, en in een vacuümbuis schieten ze omhoog.
Het apparaat detecteert welke eiwitten als eerste boven zijn
en bepaalt op basis van deze karakteristieken de identiteit van
de bacterie, na vergelijking van deze informatie met een inge-

Met het blote oog
De verworpen vrucht wordt opengelegd, zodat de patholoog
macroscopisch, dus met het blote oog, kan kijken naar de vrucht
en de placenta. Hierop volgt altijd histologisch en bacteriologisch onderzoek (BO). Voor het histologisch onderzoek worden
kleine stukjes van hersenen, longen, hart en lever uitgesneden
(foto 1). Voor het BO wordt een monster van de lebmaag
genomen. Bacteriën zijn aan de buitenkant van de vrucht
namelijk overal te vinden. In de lebmaag zit alleen het vruchtwater dat de vrucht tijdens de dracht heeft gedronken.
Als hierin bacteriën worden gevonden, dan is er meer aan de
hand, want vruchtwater zou steriel moeten zijn.
Bacteriologisch onderzoek
Het vruchtwatermonster wordt doorgegeven aan de analist, die
het uitstrijkt op een schaaltje met voedingsbodem waarop bac-
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Na sectie worden kleine stukjes van hersenen, longen, hart en lever uitgesneden
voor histologisch onderzoek.

uit het lab
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2. Op een plaatje met voedingsbodem wordt de
bacterie op kweek gezet. Na 48 of 72 uur zijn
hier de eerste kolonies te zien.
3. In de MALDI-TOF worden de eiwitten van de
bacterie versneld, van beneden naar boven.
De snelheid zegt iets over de identiteit van
de bacterie.
4. Om het orgaanmateriaal te onderzoeken onder
de microscoop moeten ze in coupes van 2 tot 5
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bouwde bibliotheek, waarin deze eigenschappen van heel veel
verschillende bacteriën zijn opgeslagen. De uitslag hiervan
komt op de einduitslag te staan.
Histologisch onderzoek
De kleine stukjes orgaan van zo’n 1 bij 2 centimeter die bij
sectie zijn uitgesneden gaan eerst in potjes formaline om te
fixeren. Vervolgens worden ze in verschillende deelstappen nog
kleiner gesneden, tot coupes van 2 tot 5 micrometer dikte
(foto 4). Deze coupes gaan op kleine glaasjes die door veterinair pathologen onder de microscoop bekeken worden.
Daarbij kunnen ze zien of er een ontsteking zit in een bepaald
orgaan. De plaats van ontsteking geeft informatie over de
mogelijke ziektekiem. Zo kunnen ontstekingshaardjes in de hersenen duiden op toxoplasma en een ontsteking in de longen op
een bacteriële infectie.

micrometer worden gesneden.

Vervolgonderzoek en uitslag
Bacteriologisch onderzoek kan de bevindingen bij histologisch
onderzoek bevestigen. Van een geïsoleerde bacterie wordt vervolgens de gevoeligheid voor antibiotica bepaald. Is er
bijvoorbeeld een vermoeden van Chlamydia abortus, dan wordt
standaard vervolgonderzoek gedaan, door middel van histologisch onderzoek en aanvullende kleuringen (IHC).
Alle bevindingen bij elkaar moeten uiteindelijk leiden tot een
diagnose. Maar soms ook niet, dan is er geen infectieuze oorzaak aan te tonen. Dan is abortus op uw bedrijf mogelijk van
een niet-infectieuze oorsprong. De einduitslag ontvangt u per
post of per e-mail, afhankelijk van uw doorgegeven voorkeuren.
Bespreek de uitslag altijd met uw dierenarts, zodat u samen
eventueel een plan van aanpak kunt opstellen.
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