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Abortindsendelse

Følgende materiale skal indsendes for at få fuldstændige undersøgelsesresultater:
•  Hele fostre
•  Hel placenta eller stykker heraf, som indeholder flest mulige kotyledoner
•  Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen.

Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforår-
sagende agens hyppigt kan diagnosticeres i placenta og i nogle tilfælde udeluk-
kende i placenta. Det anbefales at sende de fostre inkl. placenta, som bedst repræ-
senterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen. 
Sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet er højest ved ind-
sendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

Prøvematerialet skal sendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Køben-
havns Universitet, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Ridebanevej 3, 1870 
Frederiksberg C. Tlf.: 9350 9280 kl. 8.00-16.00 på hverdage.

Der skal anvendes indsendelsesblanketten »Kvægaborter« og »KU pakkelabel« 
(afkrydset »Overvågning – andet«), som kan findes under henholdsvis www.vetssi.
dk/blanket og www.vetssi.dk/forsendelse.
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Kvægaborter undersøgt % af total

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diagnostisk
 gruppe 1a 35 33 28 24 20 37 43 34 42 38 43 38 33 35 32 - - -

BVD 13 <1 14 14 9 9 9 9 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Neosporoseb 10 19 - - - 14 16 15 21 25 16 17 10 19 19 21 16 17

Bakteriel infektion 7 12 12 9 8 11 16 8 14 8 17 11 21 15 10 - - -

Svampeinfektion 5 1 1 2 2 4 2 3 3 4 9 10 1 0 1 8 0 0
Diagnostisk 
gruppe 2a 12 38

72c 76c 80c

7 8 8 10 7 8 15 42 31 39 - - -

Diagnostisk 
gruppe 3a 6 9 6 9 3 4 11 1 8 - 10 12 - - -

Diagnostisk 
gruppe 4a 46 20 50 40 55 45 44 48 39 21 25 17 - - -

Antal total 186 162 286 244 251 258 233 189 192 169 150 89 139 72 69 52 55 58

Tabel 1. Sammendrag af diagnostiske fund i kvægaborter undersøgt på Statens Veterinære Serumlaboratorium/DTU Veterinærinstituttet fra 1992 til 2019.

- = data ikke tilgængelig.
aSammenlagt indenfor den respektive diagnostiske gruppe. For gruppe 1 tilsvarende den diagnostiske rate.
bNeosporose diagnostik blev påbegyndt i slutningen af 1994.
cSammenlagt for diagnostiske grupper 2 til 4.

negativ. Maternale antistoffer mod BVD-vi-
rus blev ikke påvist, ligesom Brucella spp. 
ikke blev fundet ved dyrkning. I de reste-
rende aborter fra gruppe 1 fandtes infekti-
on med bakterier eller svampe. Sådanne 
anses generelt som sporadiske abortår-
sager. 

I 38 % af de indsendte tilfælde fandtes in-
flammation i placenta og/eller fosterorga-
ner, dog uden at der kunne identificeres en 
specifik ætiologi (gruppe 2, tabel 2). Pla-
centitis og føtal bronkopneumoni var de 
hyppigste histologiske fund. Baseret på 
anamnestiske oplysninger om et defineret 
øget antal aborter på relativ kort tid blev to 
besætninger med potentielle abortudbrud 
identificeret. Fra hver af de to besætninger 
blev der indsendt to aborttilfælde. I den 
ene besætning diagnosticeredes neo-
sporose, hvilket vurderedes som værende 
årsag til abortudbruddet. I aborttilfældene 
fra den anden besætning diagnosticeredes 
abort forårsaget af henholdsvis Trueperella 
pyogenes og Staphylococcus aureus. Det 
interessante er, at her blev der således ikke 
fundet en entydig årsag til udbruddet, idet 
begge bakteriespecies udelukkende sæt-
tes i forbindelse med sporadiske aborter. 
Fundene i disse to besætninger illustrerer 
kompleksiteten i abortdiagnostik.

Baseret på indsendelsesmønstret, dvs. 
hvor mange aborttilfælde der blev ind-
sendt fra den samme besætning, blev fem 

besætninger identificeret med et potentielt 
abortudbrud, hvorfra der i alt var indsendt 
13 aborttilfælde. I fire af disse besætninger 
var alle undersøgte aborttilfælde forårsa-
get af neosporose (i alt 11 aborter), mens de 
to aborter fra den femte besætning var 
sporadiske aborter forårsaget af henholds-
vis T. pyogenes og S. aureus (samme be-
sætning som omtalt i det foregående af-
snit). Neosporose blev dermed identificeret 
som den eneste årsag til potentielle abort-
udbrud. >


