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Bakgrunn 

Det ble i 2010 og 2011 gjennomført en feltstudie av lammedødelighet i Norge. Feltstudien var 
et ledd i prosjektet «Hvorfor øker perinatal dødelighet hos lam i Norge?», og inkluderte blant 
annet obduksjoner av dødfødte lam og lam som døde i nyfødtperioden. Målet med 
obduksjonene var å identifisere dødsårsaker og beskrive patoanatomiske funn hos disse 
lammene. Her presenteres obduksjonsfunn hos levendefødte lam som døde i nyfødtperioden, 
obdusert i 2010. 
 
Materiale og metoder 
Lam som døde før de var seks dager gamle fra 17 besetninger lokalisert i Akershus, Oppland, 
Aust-Agder, Buskerud, Rogaland og Hordaland, ble obdusert ved Norges veterinærhøgskole 
(Oslo og Sandnes) og Veterinærinstituttet (Oslo) våren 2010. Detaljer om søye og 
lammingsforløp ble notert på et skjema som fulgte med lammene til obduksjon. Bare lam som 
hadde pustet, dvs. de som hadde lunger helt eller delvis fylt med luft, ble inkludert i studien 
som presenteres her. Obduksjonene ble utført i henhold til en standard protokoll som 
inkluderte registrering av vekt, kjønn og funn ved utvendig undersøkelse og ved undersøkelse 
av indre organer. Det ble rutinemessig gjennomført bakteriologisk undersøkelse av 
vevsprøver fra lever og lunge og av løpeinnhold. Andre organer (for eksempel tarmpartier) 
ble undersøkt hvis det var mistanke om patologiske forandringer. Standard histologiske 
undersøkelser ble rutinemessig utført på lever, lunge, nyre, hjerte og milt. Andre organer ble 
undersøkt hvis det var mistanke om patologiske forandringer.  Fosterhinnene ble undersøkt i 
de tilfellene hvor denne var tilgjengelig. Hjernen fra de døde lammene (og fosterhinner der 
denne var tilgjengelig) ble undersøkt for infeksjon med Toxoplasma gondii ved hjelp av real-
time PCR. 
 
Resultater og diskusjon 
Totalt ble 163 lam obdusert (gjennomsnittlig 10 lam per besetning). Majoriteten av lammene 
var etter søyer av rasen Norsk Kvit Sau (93%), og 21% av lammene var etter årsgamle søyer. 
De fleste lammene (63%) var fra kull med tre eller flere lam. Gjennomsnittsvekt ved 
obduksjon var 3,8 kg (variasjonsbredde 1,6–8,2 kg).  
 
Infeksjoner var dødsårsaken hos 53 lam (33%). Av disse hadde 28 sepsis, 10 hadde 
lungebetennelse, og 9 hadde mage-tarminfeksjon. Tre lam hadde infeksjon oppstått i 
fosterlivet; av disse var ett lam positivt for Toxoplasma gondii ved PCR, og to hadde 
patologiske funn og dyrkningsresultater forenlig med systemisk infeksjon med Listeria 

monocytogenes. Ti (19%) av lammene som døde av infeksjoner, hadde tilleggsfunn som 
indikerte en vanskelig fødsel. Tabell 1 viser dyrkningsresultater fra lam med sepsis, 
lungebetennelse og mage-tarminfeksjon.   
 
Hos trettifire lam (21%) ble det gjort funn som indikerte at lammet hadde vært utsatt for 
traume. Hos 21 (61%) av disse lammene ble traumene vurdert å være relatert til 
fødselsprosessen; hos de resterende ble det antatt at traumet var oppstått i tiden etter fødsel. 
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Vurderingene ble gjort på grunnlag av lammets alder ved dødstidspunktet, traumenes karakter 
og anamnestiske opplysninger. Dominerende patologiske funn i begge grupper var multiple 
ribbeinsbrudd med blødninger til brysthulen og i noen tilfeller lungeruptur. Hos et lam hadde 
det frakturerte ribbeinet perforert hjertet, noen som førte til tamponade (blødning til 
hjertesekken) og påfølgende hjertestans. Leverruptur(er) med blødning til bukhulen ble funnet 
hos 13 lam av de 21 lammene med fødselsrelatert traume. Tilsvarende funn ble gjort hos 2 av 
13 lam med traumer som var antatt å ha oppstått i tiden etter fødsel. 
 
Tabell 1 Dyrkningsresultater fra 47 lam med henholdsvis sepsis, lungebetennelse og mage-tarmbetennelse. 

Agens Sepsis Lungebetennelse Mage-tarmbetennelse 
        
Escherichia coli 22 2 5 
Mannheima haemolytica  - 1 - 
Pasteurella spp. 2 2 - 
Staphylococcus aureus 3 1 - 
Listeria grayi 1 - - 
Clostridium perfringens - - 1 
Gram negative stavbakterier  - 2 - 
Blandingsflora - 2 1 
Ingen vekst - - 2 

 
Syv lam som døde like etter fødsel, hadde patologiske forandringer forenlig med en 
stresspåkjenning oppstått under fødsel (aspirasjon av fostervann eller tarmbek og lite luft i 
lungene). Et av disse lammene ble funnet med fosterhinnen over nesa. 
 
Medfødte misdannelser ble funnet hos 15 lam (9%). Åpenbare misdannelser relatert til 
skjelettet som medførte at gårdbruker avlivet lammet like etter fødsel, dominerte. To lam 
hadde en skjevhet i nakkevirvlene. Tre lam hadde åpenbare misdannelser i kjevepartiet 
(brachygnathia); to av dem hadde i tillegg til kjevemisdannelsen flere deformiteter i indre 
organer, den tredje hadde i tillegg senekontraktur (forkortede sener) på begge frambein. Tre 
lam hadde misdannelser kun i ekstremitetene; to av disse hadde artrogrypose (vedvarende 
bøyestilling av et ledd) og en tredje hadde senekontraktur på begge frambein. Tre lam manglet 
kanalisering av tarmparti (atresia jejuni eller atresia ani), og et lam hadde feilutvikling av 
overgangen mellom abomasum (løpen) og duodenum (tolvfingertarm) som førte til 
obstruksjon i mage-tarmsystemet. Et lam hadde mellomgulvsbrokk, og et lam hadde åpent 
navlebrokk. Et lam hadde hydrocephalus internus (forstørrede hulrom i hjernen).  
 
Seksten av lammene (10 %) hadde funn forenlig med matmangel. Alle hadde fravær av fett 
rundt hjertet og nyrer som de eneste påvisbare forandringene. Ti av disse var fra trilling-, 
firling- eller femling-kull.  
 
Patologiske funn hos de resterende lammene inkluderte melk i luftveiene (3), løperuptur (1), 
ruptur av urinblæra (1), tynntarmsdreining (2) og inkarserasjon av tynntarmen gjennom en 
ruptur i tarmkrøset (1).  
 
Hos 30 lam (18 %) var det ingen spesifikke funn.    
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Fødselsvansker synes å være en medvirkende årsak til at lam døde like etter fødsel (Figur 1.) 
 

 
Figur 1. Antall obduserte lam i 2010 fordelt etter alder (antall dager) ved død. Fordelingen av fødselsforløp i 

relasjon til alder ved død er også vist. 

   

De fleste av lammene i denne undersøkelsen døde de aller første dagene etter fødsel. Dette 
samsvarer med undersøkelser fra utlandet (Huffman et al., 1985; Nash et al., 1996). De fleste 
lammene var fra kull med tre eller flere lam. Risikoen for å dø er tidligere rapportert å være 
størst for lam fra kull med mer enn to lam (Christley et al., 2003; Nash et al., 1996). I vår 
studie var gjennomsnittlig levetid for lam med traumatiske skader 0,8 dager mens 
gjennomsnittlig levetid for de med infeksjon, var 2 dager. Dette samsvarer med undersøkelser 
fra utlandet, der det er vist at traumer, særlig de som har oppstått i forbindelse med fødsel 
(Holst et al., 2002), er en viktig medvirkende årsak til død kort tid etter fødsel. Ervervede 
infeksjoner blir gradvis viktigere fra 1-2 dagers alder (Wiener et al., 1983). 
 

Konklusjon 

I denne undersøkelsen var infeksjoner, traumer (relatert til fødselsvansker eller oppstått etter 
fødsel), medfødte misdannelser og sult de vanligste årsakene til at lam døde i nyfødtperioden. 
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