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Hva er mædi - pesesjuke
• Lungebetennelse – kronisk

• Kortpustet, kan ha hoste
• Tunge stående lunger
• https://tv.nrk.no/program/FREP43006475

• Avmagring
• Virusinfeksjon

• Mange år fra smitte til symptomer
• Livslang infeksjon

• Utvikler seint antistoff
• Krevende å påvise virus
• Kan ha få positive dyr i hver besetning
• Ingen behandling eller vaksine
• Virus overlever ikke ute i miljøet
• Visna (CAE) hos geit – virus i slekt

• Sau kan få CAE



Hvordan påvise en sjukdom

• Kroppens antistoffsvar på virusinfeksjon
• Smittestoffet – her virus
• Arvestoffet til et smittestoff direkte fra vev
• Arvestoffets struktur sammenlignet med andre 

virus (globalt)
• Vevsforandringer  - her i lungene 



Smittespredning - mædi
• Dråpesmitte, nesekontakt

• Råmelk

• Salg av smittede dyr

• Flytting av dyr – værringer, utstillinger

• Beitekontakt – NB sanking, transport
Foto: Colourbox



Mædi – historie i Norge
• Island: 1939
• 1973: Mædi påvist i Norge
• 1970-72: Import av texel-sau fra 

Danmark
• Importflokker i 15 fylker: Oppland, 

Buskerud og Akershus
• 1972-76: Mædi påvist i 10 fylker –

bekjempelse
• 1997 – Nasjonalt 

overvåkingsprogram



Figur 2. Resultater av serologisk undersøkelse av besetninger knyttet til utbruddet av mædi.
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Mædilunger fra Verdal 2002

Foto: Veterinærinstituttet



Antall besetninger knyttet til utbruddet av mædi i 2002 som var 
pålagt restriksjoner på salg og flytting av dyr på ulike 

tidspunkter. 
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Hva er situasjonen nå:

• Oppdaget positive reagenter fra en besetning i OK 
programmet april 2019 - slakteri
• Blodprøver tatt på slakteri
• I 2 av 4 prøver positive/forhøyet antistoffnivå

• Bekreftet med nye blodprøver- 28.06.2019
• 12 av 26 prøver positive antistoffer
• Innsendt lunger samt blodprøver fra 2 dyr



Mørke fortettede områder i fremre del av lungene og bakover i hovedlappene (piler). I en av de fremre 
lungelappene var det tydelig emfysem (E). I tillegg fantes små knuter forårsaket av lungeorm i bakre del av 
lungene (pilhode).

Snittflate fra en av hovedlappene. Mørke fortettede områder (piler) strekker seg innover i hovedlappene. 

Foto: Helene Wisløff, Veterinærinstituttet

Lunge fra søye med mædi 2019
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Mikroskopibilde fra fremre del av lungene. Svært fortettet 
lungevev med fortykket glatt muskulatur (piler) og forøket 
mengde lymfoid vev (L). 

Lunge fra søye med mædi 2019



Mikroskopibilde fra hovedlapp. Fortykket glatt muskulatur (piler) og forøket 
mengde lymfoid vev rundt en bronkiole (L). 

Lunge fra søye med mædi 2019



Påvise arvestoff og slektskap

Undersøkt
• To blodprøver 

• Lungevev og lymfeknute

Resultat
• Karakter på en del av virus viser at 

nærmest beslekta small ruminant
lentivirus isolat S-1PE (GenBank
EU818772) fra norsk sau i 2005

• Gruppe A>mædi-/visnavirus
Gjerset et al., 2009



Diagnosegrunnlag for mædi -
2019
• Antistoffpåvisning
• Lungeforandringer
• Arvestoff som i mædi (PCR)
• Slektskap tilbake til et virus fra sau i Norge i 2005
• Epidemiologisk forbindelse til utbrudd i 2002-2005



Hva blir viktig fremover:

• Kartlegge utbredelsen
• Må kanskje finne ett eller noen få dyr i en besetning
• Blodprøvetesting av voksne dyr
• Følge med på symptomer

• Kartlegge kontaktmønster
• Kjøp og salg
• Værring-samarbeid
• Annen forflytning mellom flokker
• Beitesamarbeid



Takk for oppmerksomheten!


