PATHOLOGISCH ONDERZOEK PLACENTA BIEDT MEERWAARDE

Weet wat er speelt
bij abortus

Het voorjaar betekent extra drukte en
alertheid rondom het aflammeren.
Een periode om met voldoening op
terug te kijken, als het goed
verloopt. Maar wat als u te maken
krijgt met verwerpers of zwakke
lammeren? Dan is het belangrijk te
weten wat de oorzaak is. Pathologisch
onderzoek kan hierbij helpen.
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uit het lab
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Abortus kan tot één dier beperkt blijven, maar bij een infectieuze oorzaak kan dit ook een risico vormen voor de rest van
de dieren en de mens. Dan is het belangrijk om op tijd te
weten wat er speelt, zodat u de juiste maatregelen kunt
nemen. Pathologisch onderzoek van de verworpen lammeren
en placenta kan hierbij helpen. Dit onderzoek is gericht op het
uitsluiten van de meest voorkomende infectieziekten en er
wordt gelet op minder voor de hand liggende oorzaken van
verwerpen.

Een verdikte placenta
met dof, beige beslag
wijst op een ontsteking.

Verwerper ingezonden voor sectie
Een veehouder had ongeveer een maand voor aflammeren de
ooien geschoren en merkte de dag erna een verwerper op. In
het verleden waren er in het koppel problemen geweest met
Chlamydia abortus. Om na te gaan of deze infectie weer speelde,
zijn de lammeren en placenta opgestuurd voor pathologisch
onderzoek.
Tijdens de sectie wordt vooral goed gelet op eventuele aangeboren afwijkingen en verschijnselen van ontsteking in de organen en weefsels. In dit geval werden in de onvoldragen lammeren geen afwijkingen gezien. De placenta was wel afwijkend,
verdikt en grotendeels bedekt met een dof, beige beslag
(foto rechts). Dit wijst op een ontsteking, meestal het gevolg
van een bacteriële infectie of in zeldzame gevallen een
schimmelinfectie.
De puzzelstukjes leggen
Na de sectie is er bemonsterd voor bacterieel onderzoek, dit
omvat een algemene bacteriekweek en een specifieke kweek
voor salmonella- en campylobactersoorten. Onderzoek naar C.
abortus gebeurt met behulp van een PCR-test. De belangrijkste
inwendige organen van de lammeren en de placenta zijn bemonsterd voor microscopisch onderzoek. Dit is nodig om bijvoorbeeld Toxoplasmose te kunnen vaststellen. Het kan ook belangrijke aanwijzingen geven over bepaalde bacteriële infecties,
virale infecties en zeldzame schimmelinfecties. In dit geval
bevestigde microscopisch onderzoek de aanwezigheid van een
fikse ontsteking in de placenta, het oppervlakkige weefsel en de
dieper gelegen bloedvaten waren aangetast. De combinatie van
microscopische kenmerken leek op een infectie met Chlamidia
abortus of Coxiella burnetii (Q-koortsbacterie). De PCR-test
bevestigde een infectie met C. abortus. Dat er geen infectie was
met C.burnetii werd duidelijk door een zogenaamde immuunhistochemische kleuring van de placenta. Met de overige onderzoeken werden geen andere infectieuze oorzaken aangetoond.
Daarmee was de diagnose van C. abortus rond.
Het insturen van de placenta, naast de vrucht, bleek ook in
deze casus weer van meerwaarde. Het ontbreken van de placenta had het onderzoek ernstig bemoeilijkt.

Abortus hardnekkig probleem
Chlamydia abortus is één van de meest voorkomende oorzaken
van abortus bij schapen en geiten en kan op bedrijfsniveau een
hardnekkig probleem vormen. Abortus door Chlamydia treedt
meestal op tijdens de laatste drie à vier weken van de dracht.
De infectie kan ook leiden tot doodgeboortes of geboorte van
zwakke lammeren. Bovendien kan de infectie worden overgedragen op mensen, waarbij vooral zwangere vrouwen risico lopen.
Bij een abortus komen met het vruchtwater en de placenta
grote aantallen Chlamydia vrij in de omgeving, de belangrijkste
besmettingsbron voor dier en mens. Schapen en geiten die niet
eerder in contact zijn geweest met Chlamydia kunnen in een
besmette omgeving geïnfecteerd raken door orale opname,
waarna de Chlamydia zich sluimerend in de darm nestelen tot de
ooi drachtig wordt. Tijdens de dracht wordt de placenta geïnfecteerd en wordt het probleem zichtbaar. Voorafgaand aan de
abortus zal de ooi geen ziekteverschijnselen vertonen. Dieren
die eenmaal geaborteerd hebben, zijn daarna immuun.
Zodoende treden problemen in al geïnfecteerde koppels vaak op
bij drachtige jaarlingen. Door het inbrengen van een besmet
dier kan in een vrij koppel zonder immuniteit een heuse ‘abortusstorm’ ontstaan.
Een Chlamydia-infectie kan dus serieuze gevolgen hebben voor
uw bedrijfsvoering. Indien uw bedrijf een publieksfunctie heeft,
of als u bij verkoop wilt aantonen dat u uw dieren controleert
op C. abortus, kunt u zelf ook op een laagdrempelige manier
gericht onderzoek doen.
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