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Munn- og klovsykeHvorfor får utbrudd av munn- og

klovsyke så stor oppmerksomhet?

I den senere tid har det vært stor oppmerk-
somhet omkring munn- og klovsykeepide-
mien i Storbritannia. Munn- og klovsyke be-
traktes av mange som den viktigste dyresyk-
dommen i verden. Sykdommen er ekstremt
smittsom med høy morbiditet, men lav leta-
litet, og den medfører store produksjonstap.
Land som er fri for sykdommen har handels-
restriksjoner for dyr og animalske produkter
fra land der sykdommen opptrer. Munn- og
klovsyke har betydelige økonomiske, poli-
tiske og sosiale aspekter, samtidig som det
også er dyrevernsmessige og etiske forhold
forbundet med sykdommen og bekjempel-
sen av den.

I de siste 50 år har det vært få epidemier
av munn- og klovsyke i Vest-Europa sam-
menliknet med de 100 foregående år. Det var
en stor epidemi i England i 1967–68 og i
Danmark (Fyn-epidemien) i 1982. Siste ut-
brudd i Norge var i 1951–52 der fire beset-
ninger, en i Vestfold og tre i Østfold, ble 
angrepet. 

Munn- og klovsykevirus tilhører gruppen
aftovirus i picornavirusfamilien (pico �
liten, dvs. lite RNA-virus) og er et av de
minste virus som er kjent. Andre virus i den-
ne familien er bl.a. enterovirus der poliovi-
rus og virus som forårsaker hånd-, fot- og
munnsykdom hos mennesker, hører hjem-
me. Det sistnevnte virus er distinkt forskjel-
lig fra munn- og klovsykevirus. 

Inkubasjonstiden for munn- og klovsyke
er vanligvis 2–5 dager, men kan i sjeldne til-
feller være kortere eller lengre (1–14 dager).
Klovdyr, dvs. drøvtyggere og gris, både hus-
dyr og viltlevende dyr, angripes. Munn- og
klovsyke gir en systemisk infeksjon. Syk-
dommen hos storfe viser seg ved feber og
blæredanninger (vesikler) i og omkring
munnhulen, ved klovene og på jur og spener.
Kort tid etter at blærene er dannet, vil de
briste og etterlate seg sår som ofte er inn-
gangsport for pyogene bakterier. Hos storfe
kan blærene være store og flyte sammen slik
at store deler av epitelet på tungen løsner og
faller av. Forandringene fører til at dyrene
slutter å ete, de kan halte, de sikler, og de kan
ikke holde neseborene rene pga. smerter i
tungen. Hos unge dyr kan sykdommen føre
til myokarditt og eventuell død. Letaliteten
er lav, vanligvis mindre enn 5 % (1). 

Når komplikasjoner ikke inntreffer, til-
heles de egentlige munn- og klovsykelesjo-
ner i løpet av uker. Friske smittebærere fin-
ner man blant drøvtyggere i inntil to år etter
infeksjon. Melkeproduksjonen synker kraf-
tig under et utbrudd, og vil sjelden komme
opp igjen på et normalt nivå. Likeledes går
det utover kjøttproduksjonen, slik at det di-

rekte produksjonstap blir stort. Sekundær-
infeksjoner er vanlige i form av mastitt, be-
tennelse i klovene, pneumonier og sårinfek-
sjoner. Produksjonstapet er således enormt.
Det er rapportert at mennesker i sjeldne til-
feller har fått en mild form av sykdommen i
form av bl.a. feber og blemmer på munn og
på hender (2). 

Ved mistanke om munn- og klovsyke tas
prøver bl.a. av vesikkelinnhold som sendes
på spesiell måte til spesiallaboratorier i ut-
landet (Danmark) som Norge har avtale
med. Diagnosen stilles på grunnlag av anti-
genpåvisende ELISA-test som vanligvis tar
få timer, og verifiseres ved virusdyrking. 

Storfe smittes ofte aerogent, viruset opp-
tas da med innåndingsluft og oppformeres i
svelg og luftvei, mens gris ofte smittes gjen-
nom infiserte skyller. 

Infiserte dyr skiller ut virus hovedsakelig
gjennom luftveiene og i melk. Spytt innehol-
der store mengder viruspartikler. Smitte kan
skje både direkte og indirekte gjennom
vann, fôr, strø, redskaper, transportvogner,
melkeredskaper, fottøy osv. Ved relativ høy
fuktighet og spesielle vind- og værforhold
kan smittestoffet spre seg fra gård til gård og
over store avstander, det er angitt avstander
på over 250–300 km over hav (3, 4). Dyr
kan bringe smittestoff med seg. Dette gjel-
der særlig friske smittebærere som småfe og
dyr, som har gjennomgått sykdommen, eller
som er i inkubasjonsperioden. Animalske
produkter er spesielt aktuelle som smittekil-
de. Ellers kan mennesker, andre dyr og gjen-
stander fungere som vektor. Hos mennesker
kan virus holde seg infektivt på hud og slim-
hinner i flere dager. Det er uklart hvor lenge
viruset kan holde seg smittefarlig på klær,
men i inntørket tilstand, f.eks. på sko, er det
sannsynlig at det kan holde seg infektivt i
lengre tid (1). Kjæledyr kan være passive
smittebærere. Det har vært antydet at trekk-
fugl kan overføre sykdommen, noe man ikke
har dokumentasjon på har skjedd. 

I visse deler av verden benyttes vaksina-
sjon (inaktiverte vaksiner) for å forebygge
eller få kontroll over sykdomsutbrudd. Også
Norge har tilgang på vaksine fra en interna-
sjonal vaksinebank dersom man skulle finne
ut at det er aktuelt med vaksinasjon. Dette kan
komme på tale dersom utbrudd skjer i et om-
råde med stor dyretetthet, og da i en viss om-
krets rundt den (de) infiserte besetning(er) for
derved å forsøke å begrense spredningen
(ringvaksinasjon). Vaksinasjon ble imidler-
tid ikke benyttet, verken i England eller i
Danmark, under utbruddene i henholdsvis
1966–67 og 1982. Vaksinasjon har tidligere
vært benyttet i en del europeiske land, men

rutinemessig vaksinering er nå forbudt i EU.
Under den store epidemien i Europa i
1951–52 da det også var utbrudd i Norge,
ble det forsøkt (i enkelte land) å kontrollere
sykdommen med vaksinering, uten at det
lyktes. Sykdommen spredte seg raskere enn
dyrene kunne bli vaksinert, dessuten opp-
stod det varianter av virus som vaksinen
ikke var virksom overfor (1). På denne bak-
grunn har man i vestlige land bekjempet
sykdommen med «stamping out» dvs. avli-
ving av alle dyr i infiserte besetninger, samt
nedgraving eller brenning av kadaverne,
desinfeksjon av infisert materiale, og dras-
tiske restriksjoner når det gjelder handel og
kommunikasjon. Ved slik bekjempelse unn-
går man også at dyrene lider, da de fleste dyr
avlives før de viser symptomer. Bekjempel-
se av munn- og klovsyke er hjemlet i hus-
dyrloven og det foreligger en spesiell og 
detaljert instruks for hvordan dette skal
gjennomføres. Det er sannsynlig at det vil bli
utviklet bedre vaksiner i en ikke altfor fjern
fremtid. 

På grunn av erfaring med smitte mellom
gårder via mennesker og transportbiler, og
ut fra kunnskap om virusets evne til å holde
seg infektivt, pålegges ofte desinfeksjon av
biler og fottøy hos personer som kommer fra
infiserte områder og land. Det kan reises
spørsmål ved effekten av slike tiltak, men
det er i alle fall et signal om at her må man
være uhyre aktsom for å unngå innførsel av
en meget alvorlig og særdeles smittsom
dyresykdom. 
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