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Bakgrunn 
Diaré brukes i en del tilfeller som indikasjon på høy endoparasittbelastning og grunnlag for 
behandling med anthelmintika. Dette gjelder også søyer på sommerbeite. Hyppig behandling 
øker faren for utvikling av anthelmintikaresistens, og bør unngås. Denne undersøkelsen ble 
gjennomført for å se på eggtall hos voksne søyer på innmarksbeite, og for å vurdere diaré som 
en indikator på parasittbelastning og behandlingsbehov. 
 
Materiale og metode 

Sommeren 2012 ble det tatt avføringsprøver i 4 besetninger i Nord-Rogaland. Alle 
besetningene hadde sauer på innmarksbeite hele beitesesongen, og alle hadde søyer med 
diaré.  
 
Det ble tatt avføringsprøver to ganger i beitesesongen (juli og august). Det var satt som krav 
at det skulle ha gått minst 4 uker fra siste behandling til prøvetakning. Denne avstanden 
varierte fra 27 til 35 dager ved første prøvetakning, og fra 28 til 36 dager ved andre 
prøvetakning.  I alle besetningene var søyene behandlet rundt lamming (april). I besetning 1 
var søyene i tillegg behandlet i begynnelsen av mai. Ingen av søyene ble behandlet i 
prøvetakningsperioden. 
 
Ved hver prøvetakning ble det tatt avføringsprøver av 5 søyer med diaré og 5 søyer uten diaré 
som gikk på samme beite.  Inklusjonskriteriene i diaré-gruppa var at søyene var tydelig 
tilgriset med avføring i ulla rundt halen og nedover lårene, og at avføringen ikke var 
perleformet. For hver søye med diaré ble det valgt ut ei kontrollsøye som ikke var tilgriset 
bak. Søyene ble matchet med hensyn på alder og hvor mange lam de gikk med. Vi ønsket ikke 
å ha med åringer, men i besetning 4 ble det av praktiske årsaker tatt med 2 åringer i 
diarégruppa og 3 åringer i kontrollgruppa. Gjennomsnittlig alder på søyene i diarégruppa og 
kontrollgruppa var henholdsvis 3,2 år og 3,4 år.  
 
De samme søyene ble prøvetatt i juli og august så fremt dette var praktisk mulig. Hvis det var 
søyer som ikke var tilgjengelige ved andre prøvetakning ble det funnet erstatningsdyr. Fire av 
diaré-søyene fra første prøvetakning hadde normal avføring ved andre prøvetakning, og ble 
ekskludert fra andre prøvetakning. Da forekomsten av diaré var betydelig redusert fra første 
til andre prøvetakning, var det ikke mulig å finne erstatningsdyr for disse fire søyene. Totalt 
ble det tatt 35 prøver av søyer med diaré (26 individer) og 35 prøver av kontrollsøyer (27 
individer). Dette tilsvarer 20 par ved første prøvetakning, og 15 par ved andre prøvetakning. 
 
For å sammenligne eggtall hos søyer med og uten diaré, ble det benyttet en parvis, tosidig T-
test. Analysen ble gjort separat for prøvetakning 1 og prøvetakning 2.  
 
For å vurdere smittepresset på beitet ble det i tillegg tatt avføringsprøver av fem lam. Det ble 
valgt lam som ble vurdert som typiske lam i flokken med tanke på størrelse og eventuell 
forekomst av diaré. 
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Avføringsprøvene ble lagt i kjøleskap fram til sending, og sendt til laboratoriet ved første 
anledning. Prøvene ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo, der de ble undersøkt for forekomst 
av nematodeegg ved modifisert McMaster -metode. Resultatene ble oppgitt som egg av 
strongylidetype, Nematodirus battus, Nematodirus sp. og Strongyloides papillosus. I de 
statistiske analysene er totalsummen av epg (egg per gram avføring) for alle disse gruppene 
benyttet.  
 

Resultater 

Alle søyene hadde lave eggtall ved begge prøvetakningene (tabell 1). Det var noe variasjon i 
eggtall ved de to prøvetakningene. Det var spesielt fremtredende at epg hos lamma var høyere 
ved prøvetakning 2. Det ble ikke gjort noen systematisk registrering av diaré på 
besetningsnivå, men det var et generelt inntrykk at forekomsten av søyer med diaré var høyest 
ved første prøvetakning. 
 
Høyeste eggtall hos ei søye var 880 epg, noe som tilsier at alle søyene som ble prøvetatt kun 
hadde en lett infeksjon (<1000 epg) (Hektoen et al. 2012).   
 
 
Tabell 1: Gjennomsnittlig eggtall (epg) og laveste (min) og høyeste (max) eggtall hos enkeltdyr i hver av 

prøvetakningsgruppene ved prøvetakning 1 (juli) og prøvetakning 2 (august). 

    epg* Prøvetakning 1 epg* Prøvetakning 2 

Besetning Dyregruppe Antall dyr Gjennomsnitt (min, max) Antall dyr 
Gjennomsnitt (min, 

max) 

1 

Søyer m/diaré 5 16 (0, 40) 3 20 (20, 20) 

Søyer u/diaré 5 128 (0, 520) 3 10 (0, 20) 

Lam 5 528 (80, 1000) 5 808 (320, 1200) 

2 

Søyer m/diaré 5 40 (0, 200) 5 4 (0, 20) 

Søyer u/diaré 5 128 (0, 360) 5 252 (0, 880) 

Lam 5 310 (0, 640) 5 1952 (100, 6640) 

3 

Søyer m/diaré 5 52 (0, 100) 2 60 (20, 100) 

Søyer u/diaré 5 8 (0, 40) 2 20 (0, 40) 

Lam 5 224 (100, 440) 6 1200 (40, 4820) 

4 

Søyer m/diaré 5 100 (0, 240) 5 64 (0, 180) 

Søyer u/diaré 5 76 (20, 180) 5 176 (60, 500) 

Lam 5 812 (40, 1680) 6 1637 (120, 3800) 
epg*: egg per gram avføring. Summen av egg av gastrointestinale nematoder. 
 
Ved første prøvetakning var gjennomsnittlig eggtall 52 epg hos søyer med diaré (n= 20) og 85 
epg hos søyer uten diare (n=20). Ved andre prøvetakning var gjennomsnittlig eggtall 35 epg 
hos søyer med diaré (n=15) og 147 epg hos søyer uten diare (n=15). Det var ingen signifikant 
forskjell i eggtall mellom gruppene ved første prøvetakning (p=0,386) eller ved andre 
prøvetakning (p =0,113).  
 

Diskusjon  

Lam som utsettes for nematoder utvikler gradvis immunitet. Utvikling av immunitet varierer 
med nematodeart, men vil være relativt god ved 4-5 måneders alder (Gjerde 2011). Med 
unntak av perioden rundt lamming (spring rise), vil man forvente at søyene har god immunitet 
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og lave eggtall. Det er derfor som forventet at vi finner generelt lave eggtall. Dette styrker 
også anbefalingene om at voksne søyer normalt ikke bør behandles i beitesesongen med 
mindre man påviser høye eggtall (Hektoen et al. 2012). I denne undersøkelsen var det ikke 
signifikant forskjell i eggtall mellom søyer med og uten diaré. Dette er i samsvar med 
undersøkelser fra Australia (Jacobsen et al. 2009). 
 
Diaré kan ha mange årsaker, deriblant ernæringsrelaterte forhold, parasitter, bakterier og 
virus. Gastrointestinale nematoder kan forårsake diaré gjennom ulike mekanismer (Gjerde 
2011, Larsen et al. 1999, Jacobsen et al. 2009). Det vanligste er diaré hos dyr som ikke har 
utviklet aldersimmunitet, eventuelt hos eldre dyr med nedsatt immunitet (for eksempel sjuke 
søyer). En slik diaré kjennetegnes av høye eggtall. Nematodene kan imidlertid også forårsake 
diaré hos immunkompetente dyr. Diaréen skyldes da en hypersensitivitetsreaksjon mot tidlige 
fjerdestadiums larver (Larsen et al. 1999). Da disse dyra har god immunitet utvikler larvene 
seg imidlertid ikke til voksne, eggproduserende parasitter, og slike dyr vil ha lave eggtall.  
 
Søyene i diaré-gruppa hadde lave eggtall, noe som utelukker diaré som følge av dårlig 
immunitet. Smittepresset i beitet vil påvirke sannsynligheten for hypersensitivitetsbetinget 
diaré (Larsen et al. 2000). For å få en indikasjon på nivået av larver i beitet ble det tatt 
avføringsprøver av lam. Man skal imidlertid være klar over at det kun trengs et forholdsvis 
lite antall larver for å indusere diaré på merinosau, noe som gjør det vanskelig å vurdere 
resultatene. I vår undersøkelse var gjennomsnittlig eggtall for lammene forholdsvis lave, men 
enkelte lam hadde høy parasittbelastning, noe som tyder på at det var noe smitte i beitene.  
 
Forekomsten av hypersensitivitetsbetinget diaré er i hovedsak dokumentert hos merinosau 
(Larsen et al. 1999, Jacobsen 2006), men kan forventes å finnes på andre raser. 
Hypersensitivitetsbetinget diaré er ikke studert hos de norske rasene, og vi vet derfor lite om 
betydningen.  
 
I denne undersøkelsen ble det ikke gjort andre undersøkelser med tanke på årsak enn 
eggtelling. Vi vet derfor ikke hvilken betydning ernæringsrelaterte faktorer, bakterier, virus 
eller andre parasitter har i disse besetningene. Det er vist at diaré kan ha sammensatte 
årsaksforhold (Jacobsen 2006), dette kan heller ikke utelukkes her.  
 

Konklusjon 

Søyene hadde generelt lave eggtall, og det ble ikke funnet forskjell i eggtall hos søyer med og 
uten diaré. Dette viser at diaré er en dårlig indikasjon på behovet for anthelmintikabehandling 
av søyer. Behandling av søyer i beiteperioden bør minimaliseres, og kun utføres etter 
påvisning av høye eggtall. I slike tilfeller er det imidlertid viktig å finne bakenforliggende 
årsaken til at søyene har høye eggtall og rette opp disse forholdene. 
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