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Innledning 

Data fra Sauekontrollen viser at forekomsten av dødfødte lam har økt kontinuerlig over en 
lengre tidsperiode. I 2010 var 4,7 % av alle lam dødfødte, mens frekvensen i 2000 var 3,3 %. 
Det samme materialet viser at andelen søyer som hadde minst ett dødfødt lam, økte fra 5,5 % i 
2000 til 8,1 % i 2010. Dette er noe av bakgrunnen for et forskningsprosjekt som pågår 
angående perinatal lammedød. I tillegg til å påvise faktorer som har betydning for tap av 
nyfødte lam, er det også et mål å belyse årsaker til at søyer får ett eller flere dødfødte lam. 
 
I utgangspunktet er det naturlig å anta at ulike typer faktorer kan ha innvirkning på den 
drektige søya og resultere i at ett eller flere fostre dør. Det kan dreie seg om faktorer i 
omgivelsene, egenskaper ved søya eller defekter hos fosteret. I noen tilfeller kan fosterdød 
tenkes å være en følge av mangelfull tilførsel av næringsstoffer og oksygen, for eksempel som 
følge av utilfredsstillende placentafunksjon. Dette og visse andre faktorer kan forårsake 
fosterdød uten at fosteret selv viser patologiske forandringer som avdekker dødsårsaken. I 
andre tilfeller vil fosteret kunne rammes direkte, for eksempel ved visse infeksjoner, og dette 
vil oftest kunne påvises ved obduksjon og supplerende undersøkelser av det dødfødte lammet. 
 
Det er tidligere utført undersøkelser i Norge og i andre land der det ved obduksjon er kartlagt 
dødsårsaker til perinatal lammedød. Noen har skilt ut de dødfødte som egen gruppe, men der 
det er gjort, er ”dødfødsel” ofte angitt som årsak i seg selv uten at bakenforliggende årsaker er 
klarlagt nærmere. Nøyaktig beskrivelse av patologiske funn hos dødfødte lam er publisert i 
kun et fåtall, relativt begrensede undersøkelser. 
 
Her beskrives funn gjort i en feltundersøkelse utført i tilknytning til forskningsprosjektet 
”perinatal lammedød”. 
 
 
Materiale og metoder 

Som ledd i den feltmessige delen av prosjektet ble det i 2010 og 2011 foretatt obduksjon av 
lam som var dødfødte, eller som døde i løpet av de fem første døgn etter fødsel. Det 
foreliggende materialet omfatter 217 dødfødte lam som ble obdusert i 2010. Disse var fra 16 
besetninger lokalisert i Akershus, Oppland, Aust-Agder, Buskerud, Rogaland og Hordaland – 
majoriteten fra de tre sistnevnte. Obduksjonene ble foretatt ved Norges veterinærhøgskole 
(Oslo og Sandnes) og Veterinærinstituttet (Oslo). I tillegg til makroskopisk bedømmelse etter 
en fastlagt, detaljert protokoll ble det rutinemessig foretatt histopatologisk undersøkelse av 
snitt og bakteriologisk undersøkelse av prøver fra flere organer. Hjerne fra samtlige kasus, 
samt fosterhinner der slike var tilgjengelig, ble undersøkt med henblikk på Toxoplasma med 
PCR (polymerasekjedereaksjon). Lam klassifisert som dødfødte hadde ikke luft i lungene. 
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Resultater 
 
I Tabell 1 gis en oversikt over hoveddiagnosene for de obduserte dødfødte lammene. Flere 
lam hadde i tillegg andre patologiske forandringer av varierende alvorlighetsgrad. 
 
 
Tabell 1. Oversikt over hoveddiagnoser for 217 dødfødte lam obdusert i 2010. 

  
  % av alle 
Hoveddiagnose Antall lam obduserte lam 
Død under fødsel 
 Traumatiske skader 37 17,1 
 Andre årsaker enn traumatiske skader 59 27,2 

Død før fødsel 
 Infeksjon i fosteret 24 11,1 
 Inflammasjon i placenta 2 0,9 
 Alvorlig misdannelse 1 0,5 
 Ingen vesentlige patologiske funn 94 43,3  
 
 
Nittiseks lam viste klare tegn på å ha dødd under fødsel. Av disse var 96 % fra kull med minst 
to lam og 74 % fra kull med tre eller flere lam. Fødselshjelp var gitt til 62 % av lammene. 
 
Av de 37 lammene med traumatiske skader fantes ribbeinsbrudd som hadde resultert i 
betydelig blødning til brysthulen, hos 12. Seksten hadde leverruptur med betydelig blødning 
til bukhulen. De resterende ni hadde både ribbeinsbrudd og leverruptur eller en kombinasjon 
av slike skader og andre traumatiske skader. 
 
Hos 59 lam, der det ikke forelå dødelige traumatiske skader, fantes fostervann eller en 
blanding av fostervann og tarmbek i lungene, noe som klart indikerte at de hadde dødd som 
følge av komplikasjoner under fødsel. 
 
Det ble påvist infeksjon hos 24 lam, derav 13 med Toxoplasma, fire med funn av Listeria 

monocytogenes, to med Salmonella enterica subsp. diarizonae, én med Trueperella pyogenes, 
én med Erysipelothrix rhusiopathiae, én med Serratia liquefaciens og én med renkultur av en 
ikke nærmere identifisert anaerobiont. Lammene med S. enterica subsp. diarizonae var et 
tvillingkull, der altså begge lam var dødfødte. Ett lam viste sikre histopatologiske tegn til 
infeksjon uten at det var spesifikk bakteriell vekst ved dyrkning. Det ble videre påvist 
betennelsesaktige forandringer i placenta knyttet til to lam. 
 
Ett lam hadde alvorlige misdannelser. Blant annet manglet underkjeve, og det var 
feilutvikling av fremre del av fordøyelsessystemet. 
 
Hos 43 % av de obduserte lammene ble det ikke påvist alvorlige patologiske forandringer som 
kunne forklare at de døde før fødsel. Bortsett fra ett lam var disse fra kull med to eller flere 
lam, og 72 % var fra kull med minst tre lam. En betydelig andel (86 %) hadde levendefødte 
søsken. Fødselsvekten varierte fra knapt 1 kg til 6,5 kg; 36 % veide under 3 kg. Antall værlam 
og søyelam var tilnærmet likt. Lammene var fra 13 av de 16 besetningene og den 
besetningsvise fordelingen innen denne undergruppen tilsvarte omtrent fordelingen av 
totalmaterialet. 
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Diskusjon 
 
Det foreliggende materialet stammer fra 16 besetninger fra ulike deler av landet, men kan 
naturligvis ikke anses som representativt for sauepopulasjonen i Norge. Variasjon fra år til år 
innen den enkelte besetning med hensyn til eksponering for faktorer som kan påvirke risikoen 
for dødfødte lam, bidrar også til forsiktighet med hensyn til generalisering av funnene. 
 
En betydelig andel (44 %) av de obduserte lammene døde under fødsel. Cirka 40 % av disse 
hadde alvorlige, ferske skader som åpenbart hadde oppstått under fødsel. For de øvrige 
lammene som døde selve under fødselen, hadde det oppstått andre komplikasjoner som 
resulterte i at blodforsyningen fra mordyret var blitt brutt før lammet kunne puste fritt. Den 
store betydningen av fødselsvansker som årsak til dødfødsler, bekreftet ved at nær to 
tredjedeler av de aktuelle søyene hadde fått fødselshjelp, viser at godt tilsyn og optimal 
inngripen ved behov er svært viktig i lammingstida. 
 
Infeksjoner utgjorde en relativt beskjeden andel av hoveddiagnosene. Toxoplasma ble påvist 
hos 6 % av samtlige obduserte lam. Toxoplasma er en velkjent årsak til abort hos søye, og 
infeksjon med denne encellede parasitten kan også forårsake dødfødsel eller svakfødte lam. 
Ved introduksjon av smitte i drektighetstida kan enkeltbesetninger rammes hardt. Av 
bakteriene som ble påvist, er L. monocytogenes, T. pyogenes (tidligere benevnt 
Arcanobacterium pyogenes) og Erysipelothrix rhusiopathiae vanlig forekommende i 
husdyrmiljø og kan, slik det her er vist, sporadisk forårsake fosterdød. S. enterica subsp. 
diarizonae er påvist i flere sauebesetninger her i landet. Det har vanligvis dreid seg om friske 
bærere. Hvor patogen bakterien er, er noe omdiskutert. Det er interessant at den her ble påvist 
som sannsynlig årsak til dødfødte tvillinger. 
 
Det kan oppfattes som skuffende at det hos en meget stor andel av lammene (43 %) ikke ble 
gjort funn som kunne forklare hvorfor de var dødfødt. Omtrent tilsvarende prosentandel av 
uforklarlig fosterdød er rapportert i enkelte omfattende undersøkelser i humanmedisinen, der 
imidlertid den totale forekomsten av fosterdød er lavere. Vår undersøkelse viser at drektighet 
med flere fostre er en klar risikofaktor for dødfødsel. Der det ikke kunne påvises en åpenbar 
dødsårsak, dreide det seg i nær tre fjerdedeler av tilfellene om lam i kull med trillinger eller 
flere fostre. En stor epidemiologisk undersøkelse basert på registreringer i Sauekontrollen, der 
flere risikofaktorer ble klarlagt, viste blant annet en markant økning i risiko med stigende 
antall lam (Waage og Holmøy, 2012). Det er ikke unaturlig å anta at evnen til å bære flere 
levedyktige lam fram til fødsel har visse fysiologiske grenser som varierer fra søye til søye, 
avhengig av genetiske og miljømessige faktorer. At dødfødte lam i gruppen av uforklarlig 
fosterdød ofte kan ha bakgrunn i fysiologiske begrensninger, underbygges av at de i vår 
undersøkelse vanligvis fantes i kull der det også var levendefødte lam. Flere av lammene med 
uforklarlig død var tilnærmet fullt utviklet, noe som tyder på at de døde svært nær fødsel. 
 
 
Konklusjon 
Mange dødfødte lam døde under fødsel; dette bekrefter at godt tilsyn og kvalifisert hjelp ved 
behov er viktig i lammingstida. Infeksjoner fantes relativt sjelden og skyldtes da i hovedsak 
Toxoplasma. I et betydelig antall tilfeller ble det ved obduksjon ikke avdekket noen 
dødsårsak; dette indikerer at faktorer som påvirker den drektige søyas evne til å bære fram 
levedyktige lam er av stor betydning og bør undersøkes nærmere. 
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