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PM till besiktningsveterinarer eller an nan personal 
Angaende uttagning av material, konsorgan fran sugga, for obduktion 

lnstitutionen for Kliniska Vetenskaper, avd for reproduktion, tar emot ktinsorgan (framforallt fran sugga) for 
obduktion som en service at Gard och Djurhalsan (tidigare Svenska Djurhalsovarden). Denna verksamhet ar till 
hjalp for djurhalsoveterinarer vad galler utredning av reproduktionssttirningar i besattningar. 

For att underlatta hanteringen av materialet skickar vi ut "hinkar" till slakterier. Eftersom transporten fran 
slakteriet till institutionen for kliniska vetenskaper oftast tar minst ett dygn, ar det till star hjalp att fa prover 
uttagna pa farskt material. 

Uttagning av konsorgan vid slakt 
Hela ktinsorganet skall tas ut, dvs forutom livmoder och aggstockar, aven cervix, vagina, yttre ktinsorgan 
samt urinblasa. Andtarmen skall sedan skaras bort (minskar risken for kontaminering och postmortala 
forandringar). 
Om flera djur slaktas samtidigt ar det viktigt att ktinsorganen marks med identitet. 

Uttagning av prover 
Remiss med uppgifter om djur och anamnes skickas oftast, via djuragaren, med djuret till slakteriet. 
Av remissen skall det framga vilka prover som skall tas pa materialet. Om det ej finns uppgifter pa 
provtagning skall det anda tas biopsier fran uterus. 

Biopsi 
Fran uterus tas biopsier fran bada hornen, ca 2 dm fran corpus-delen, se figur pa omstaende sida. Biopsin 
bar ej vara sttirre an 1 x 1 cm och alla skikten i livmodervaggen skall vara med. Biopsin laggs i riklig mangd 
10% formalin ( ca 50x mer fixeringsltisning an biopsi). Plastburkar och formalinltisning finns i utskickad 
"hink/kyllada". Burkarna marks med identitet. 

Bakteriologiska prov 
!bland tinskar den remitterande veterinaren att bakteriologiskt prov skall tas fran uterus. Prov for
bakteriologisk understikning skall tas langt ut i hornen, se figur pa omstaende sida. lnnan livmodern klipps
upp skall ytan pa livmodern brannas av liksom instrument. Provet skall tas som ett "skrapprov" i slemhinnan
med steril skalpell och darefter foras over pa tops med transportmedium (ex Culturett).
Det bakteriologiska provet skickas tillsammans med tivrigt material (ktinsorgan och biopsier) i kyllada till
institutionen for kliniska vetenskaper. Harifran vidarebefordrar vi provet till SV A.

Packning av material 
ldentitetsmarkt ktinsorgan (plastforpackad utan andtarm), remiss och prover packas i hinken tillsammans 
med "kylklampar". Kylladan skall, om ej annan transport finns tillganglig och ar lamplig, skickas per post 
som foretagspaket. 
Returfraktsedel bifogas enligt tiverenskommelse. 
OBS Bokning av retur frakt bar ske fore 14.00 pa telefonnummer 0771-333310 

Adressen ar: 
SLU, VHC godsmottagning, kliniska vetenskaper, KV-lab, Almas alle 4 c, 756 51 Uppsala 

Postadress: SLU, Godsmottagning VHC. Inst for kliniska vetenskaper, KV-lab 

Leveransadress: SLU, VHC Godsmottagning, Almas alle 4C, 756 51 Uppsala  

E-post: kv-lab@slu.se




