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Poliomyelitt: virus og epidemiologi

• Poliovirus: RNA-virus innen picornaviridae; 3 serotyper (1, 2 og 3). 

• Svært smittsomt (tarm/kontakt). Formeres i tarmen, angriper siden 
sentralnervesystemet. Barn <5 år mest utsatt

• Mange infiseres, få blir syke, lammelser er sjeldne (200 : 10 : 1). Alle 
infiserte er dog smittsomme

• Urgammelt helseproblem (>1500 år f Kr); beskrevet i England 1789, 
epidemier Europa og USA på 1800 tallet. I 1952 >20.000 lammelser i USA 

• I Norge kjent siden 1820. Verdens først beskrevne polioepidemi var i Sør-
Odal i 1868. 

• På 1900-tallet ble >23 000 ble rammet av polio i vårt land; siste utbrudd 
tidlig på 1950-tallet. Poliomyelitt ble nominativt meldingspliktig i 1975 



Utviklingen av inaktivert poliovaksine (IPV) 

• I 1955 ble IPV ble lansert i USA av Jonas Salk

• IPV er basert på poliovirus av serotypene 1, 2 og 3 som etter formering 
i cellekultur er inaktivert med formaldehyd

• IPV kan inneholde spor av formaldehyd, streptomycin, neomycin eller 
polymyxin B, evt fenoxyethanol (men ikke tiomersal) 

• IPV brukes alene eller i kombinasjoner (difteri, stivkrampe, kikhoste, 
hepatitt B eller Haemophilus influenzae b)

• Primær serie: 3 injiserte doser; i Norge ved 3, 5 og 12 måneder. 
Oppfriskningsdoser (booster) ved 7-8 år og ved 15-16 års alder.

• Nåværende IPV-produkter langt mer effektive enn de tidligste versjoner



Stor initial suksess for Salks IPV

• Våren 1955 viste utprøving på 400 000 barn i USA at Salks IPV var 90% 
effektiv mot poliovirus type II og III, og 60-70% mot type I. 

• Industriell produksjon av IPV var allerede forberedt og finansiert 
(March of Dimes/National Foundation for Infantile Paralysis) 

• I løpet av 2 timer (!) var Salks vaksine godkjent for bruk i USA

• 5 mill barn i USA ble vaksinert før utgangen av juli 1955

• Salks IPV ble eksportert til flere land i Europa. Noen land (NL,DK, S) 
startet egen produksjon av IPV. 



Utviklingen av levende, orale vaksiner (OPV)

• Samtidig med Salks IPV ble orale vaksiner (OPVs) utviklet i USA av Cox 
og Koprowski (Lederle) og Sabin (Univ. of Cincinnati). Disse vaksinene 
ble testet utenlands (Nord Irland, Kongo, Sør-Amerika og i USSR)

• OPV er basert på levende, svekkete poliovirus: Langvarig dyrking i  
cellekulturer fører til at naturlige poliovirus får redusert 
spredningsevne og mister evnen til å angripe nervevev 

• OPV gir rask effekt, langvarig immunitet allerede etter èn dose, og 
ekstra miljøeffekt ved at vaksine-virus utskilles i avføringen og dermed 
kan smitte/immunisere andre



OPV erstatter IPV

• Blant OPV-kandidatene var Sabins vaksine den beste. I 1960 ble denne 
vaksinen godkjent i USA, og i 1968 hadde OPV helt erstattet IPV i det 
amerikanske vaksinasjonsprogrammet

• Den primære OPV-serien (3 doser à 2 dråper ) gis fra 4-8 ukers alder 
med 1-2 måneders mellomrom. I endemiske områder gis ofte en dose 
allerede i første leveuke

• Opprinnelig inneholdt OPV alle serotypene (1, 2 og 3). Etter at 
poliovirus type 2 nå er utryddet, benyttes bivalent OPV (1 og 3) og 
monovalent OPV (1 eller 3)



IPV og OPV: Fordeler og ulemper

IPV og OPV er stort sett like effektive, men… 

• OPV beskytter bedre mot virusangrep via slimhinner (herd effekt), er 
billigere og lettere å administrere 

• OPV må oppbevares i fryser, hvilket er problematisk enkelte steder

• I sjeldne tilfeller kan OPV revertere til virulens, såkalte vaksinederiverte 
poliovirus (VDPV) og eventuelt forårsake vaksineassosiert paralytisk 
polio (VAPP). 

• IPV kan ikke fremkalle VDPV eller VAPP, men forebygger disse 

• Injeksjon er mer krevende enn oral vaksinasjon og kan ved mangelfull 
hygiene medføre blodsmitte





Poliomyelitt og poliovaksinering i Norge

• I Norge ble Salks IPV brukt fra 1956 til 1965 og Sabins OPV fra 1965-
1979. Hele tiden siden har vi benyttet IPV

• Det siste norske tilfellet av polio etter innenlands smitte med vill-type 
poliovirus ble rapportert i 1969

• I perioden 1975-2015 var det 5 tilfeller forårsaket av vill-type poliovirus, 
alle importtilfeller (1975, 1981, 1982, 1987 og 1992) - tre av dem 
smittet i Pakistan. 

• Av de fem pasientene var to voksne, to innvandrerbarn (etter besøk i 
foreldrenes hjemland), og en et utenlandsk adoptivbarn. Ingen av 
tilfellene førte til videre innenlands spredning. 



Akutt poliomyelitt per 100 000 innbyggere i Norge 1904-2015.
Poliovaksinering innledet 1965. 

Statistisk sentralbyrå (1904-74) og MSIS (1975-2015).



Global utrydding av polio
Besluttet av WHOs høyeste myndighet (World Health Assembly) i 1988.

• Elimineringen omfatter poliovirus-indusert og naturlig forekommende poliovirus 
(virustypene 1, 2 og 3). 

• Høy global dekning med OPV er en  forutsetning for eliminering

• I 1992 var globalt 79% av alle ett-årige barn vaksinert med minst 3 doser OPV 

• I endemiske områder anbefaler WHO a) rutine-vaksinasjon b) nasjonale 
vaksinasjonsdager (alle < 2 år får 2 doser, uansett tidligere vaksinasjon); c) 
“opprydnings-vaksinasjon» i risikomiljøer samt d) hurtig massevaksinasjon ved 
utbrudd eller mistenkelige tilfeller

• I land hvor polio er blitt borte, gis tilleggsdoser av OPV til barn <18 måneder for å 
forlenge immuniteten



Strategier for global utrydding av polio

1. Vaksinasjons-kampanjer 2. Aktiv sykdomsovervåkning
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En massevaksinerings-kampanje (India)

• I løpet av 6 dager:
• 640,000 vaksinasjonsposter

• 2.3 millioner frivillige

• 200 million doser av OPvaksine

• 6.3 mill ispakninger i 2 mill vaksine-
bæreposer

• 191 mill hjem besøkt

• 172 mill barn vaksinert



Resultater av polioResultater av polioResultater av polioResultater av polio----utrydningskampanjen fram til 2012utrydningskampanjen fram til 2012utrydningskampanjen fram til 2012utrydningskampanjen fram til 2012

• 99% reduksjon av poliotilfeller 

• >10 mill tilfeller av parese, og 1.5 mill dødsfall forhindret

• 1994 WHO region Nord- og Syd-Amerika poliofrie

• 1999 vild-type av poliovirus type 2 utryddet

• 2000 WHO region Vestre Stillehavsregion poliofri

• 2002 WHO region Europa poliofri

• 2012 India poliofri for første gang (ikke virusfri)

• Stor optimisme, men problem med vaksineutløst polio  



Global utrydding:

Store framganger, men også store skuffelser
• Krig, terror og falske rykter gjør områder utilgjengelige for poliovaksinasjon f.eks. i 

Pakistan (spes. Peshawar), Afghanistan og i Chad-bassenget.

• 2003-2004 i Nigeria. «Vaksinen inneholder HIV og steriliserer våre piker». 
Vaksinasjonssvikt førte til polioepidemi som i 2006 var spredt til 20 land i Afrika og 
Asia, og til paralytisk polio hos 5000 barn. Tilsvarende problem i India i 2006. 

• I 2008 – 2009 ble vill-type poliovirus spredt fra Nord-Nigeria til 10 land i Vest-
Afrika og to land i Sentral-Afrika. Resultatet var 178 poliotilfeller.

• I Pakistan ble 8 vaksinatører drept i 2012, og i 2016 ble 15 mennesker drept 
utenfor et poliosenter. Og 200 000 barn nås ikke av vaksinen i Waziristan. (OBS: 
CIAs falske vaksinasjonsprogram for å få informasjon om Osama Bin Laden!)

• Økning av poliotilfeller og ny internasjonal spredning i 2012 (expand)

• Borgerkrigen i NØ Nigeria har ført til sammenbrudd av vaksinasjonstjenester og til 
3 nye tilfeller av polio i juli og august 2016.



«Polio Eradication and Endgame Strategic Plan 2013-2018»

Planen presentert april 2013.  Vil samtidig utrydde alle

typer av poliovirus, vildtype 1 og 3 og vaksineviruset CVDPV2

Budsjett: 5.5 billioner US$ over 6 år

Økonomisk modellering viser at når først polio er utryddet globalt, vil 
man over de neste 20 år kunne spare 40-50 bill US $, og størst 
innsparing i fattige land 

I tillegg vil menneskeheten spares for ufattelige og unødvendige 
lidelser

Om den globale utrydningskampanjen mislykkes, kan opp til 200 000 
nye poliotilfeller inntreffe innen 10 år





Dagens situasjonen i Nigeria
• I august 2016, to år etter siste registrerte tilfelle av vild-type polio i Afrika, ble to tilfeller av 

paralytisk polio (og et poliosmittet barn) påvist i Borno-provinsen av Nigeria. 

• Illustrerer faren for poliosmitte i hele Lake Chad-regionen (Chad, Nord-Camerun, sørlige 
Niger og områder av Den sentralafrikanske republikk). Ulike kriser fører til massemigrasjon i 
denne regionen.

• I Chad-regionen har 600 000 barn < 5 år vært utilgjengelige for poliovaksinasjon. Disse 
utgjør det siste reservoir for poliovirus i Afrika. 

• WHO hevder at gjentatte vaksinasjonskampanjer som når praktisk talt alle barn vil raskt 
kunne stoppe utbruddet 

• Vaksineringen har startet i pasientenes nærmiljø. Massevaksinering som skal nå over 1 mill 
barn i Borno og 10 mill i nærliggende deler av Chad-regionen har kommet i gang



Status for polio 20 september 2016

• Globalt er verden nær ved total utryddelse av polio. Fire av de 6 WHO 
regionene er sertifisert poliofrie, og bare type 1 av de tre vill-typene av 
poliovirus kan fortsatt påvises

• WPV per 20 sept 2016 : 26 tilfeller av vill-virus polio er påvist hittil i 
2016 (41 ved samme tid, og 74 totalt i 2015). Pakistan (14), Afghanistan 
(9) og Nigeria (3) 

• cVDPV per 20 sept 2016 : Laos 3 (8), Madagascar 0 (10), Myanmar 0 
(2), Guinea 0 (7), Ukraina 0 (2)

• Stikkprøver på poliovirus i avløpsvann har fortsatt vært positive i 
områder av Afghanistan og Pakistan (og ville sikker vært positive i deler 
av Chad-bassenget).  

•



WHOs aktuelle skjema for poliovaksinasjon

-Land som nå bare bruker OPV bør legge til minst en dose IPV 

-Polio-endemiske land og land med høy risiko for import og spredning av 
vill-type poliovirus bør gi en fødselsdose av OPV og senere 3 OPV-doser 
og minst en IPV-dose 

-Land med høy vaksinasjonsdekning (90-95%) og liten risiko for import av 
vill-type poliovirus bør gi 1-2 doser av IPV fulgt av minst 2 OPV-doser. 

-Land med garantert høy vaksinasjonsdekning og liten risiko for import av 
poliovirus kan benytte et rent IPV-skjema 

Vill-type 2 av poliovirus er utryddet, men poliomyelitt som følge av type 2 
vaksinevirus forekommer (9 tilfeller i 2015). WHO har derfor bestemt at type 2-
komponenten nå skal fjernes fra all OPV, som dermed blir bivalent. 



Vaksinemotstandere om poliovaksinering

• “Mens de som tror på vaksiner som det ultimate eksempel på at en vaksine
utrydded en grusom sykdom som ikke lenger finnes blant oss, forteller
vitenskapen og historien knyttet til denne vaksinen en helt annen historie. Fra 
Dr. Scheibners forskning kan vi tydelig se vise fakta i poliovaksineringens historie: 

• 1. Det har funnets mer enn en type av poliovaksine gjennom tidene som følge av
det faktum at tidliger vaksinevarianter viste seg å være ineffective of skadelige. 

• 2. Forekomsten av polio var synkende før poliovaksinering ble innført. 

• 3. Det er lett å vise at den påståtte vaksine-effekten skyldes manupulerte data, 
ikke en reell nedgang i sykdomsinsidensen. (Se også Dr. Suzanne Humphries 
utmerkete gransking av dette spørsmålet i artikkelen: Did Vaccines Really 
Eradicate Polio?)

• 4. Poliovaksinens historie er en fortelling om kontaminering som forårsaket skade
og død for utallige mennesker.”

• (hentet fra: The REAL History Behind the Polio Vaccine, August 16, 2016 ) 



Vaksinemotstandere har aldri opplevd dette


