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Synspunkter som kommer til 
uttrykk i dette foredraget er mine 

egne, og representerer ikke: 

• WHO  

• Norske myndigheter 

• Leger uten grenser  



Dagens temaer 

• Litt selvopplevd fra epidemiens episenter, og 
om Ebola-utbruddet som rystet verden 

• Epidemiologi 

• Hva kan vi gjøre? 

– Ebola-vaksiner 

– Behandling 
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Ingen har hittil overlevet en nålestikkskade fra en ebolapasient 
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Av og til gode nyheter! 

Foto: MSF 



«Bevis på at man er frisk» 

Foto: MSF 
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Hjem, men til hva? 

Foto: MSF 



Dilemma: 
• Var dette som å slukke 

brann med vannpistol? 

• Er det riktig å utsette 
hjelpearbeidere og soldater 
for denne risikoen? 





Epidemiologi 



Ebolavirus 
ssRNA-virus, Filovirus, oppdaget i 1976 

Foto: Wikipedia 



Tidligere 
Ebolautbrudd 

• Kongo: 1976, 1977, 1995, 2001, 
2002 

• Sudan: 1976, 1979, 2004 

• Uganda: 2000. 2001, 2007, 2008 

• Kenya: 1980 

• Elfenbenskysten: 1994, 1995 

• Gabon: 1996, 1997 

 

Totalt 2.292 tilfeller og 1.524 dødsfall 
(66,5%), før det aktuelle utbruddet. 
Inntil da var det begrensede utbrudd 

på avsidesliggende steder. 
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En stund så 
det 

skummelt 
ut: 

Illustrasjon: Time, november 2014 



«The Ebola outbreak has reached its peak» 

Tolbert Nyeswah,  
Assistant Health Minister for 
Preventive and Curative Services 
i et intervju med Newsweek 29.8.14 
 
Han hadde ikke rett da, men fikk rett 
senere.  
 
Da det internasjonale samfunn kom 
med sin altfor sene respons var 
epidemien allerede avtagende 



TV2.no 



Et land kan «frikjennes» 42 dager etter det siste tilfellet 
 

• Liberia ble erklært 
ebolafritt i 
begynnelsen av mai 
2015, 

• Siste tilfelle 
friskmeldt i Sierra 
Leone  24.8.15  

• 3 tilfeller i Guinea i 
uken 10.-16.8.15 

 



Status per august 2015: 

• Det aktuelle utbruddet hadde 28000 tilfeller 

• 11300 dødsfall 

• 869 tilfeller hos helsearbeidere (per 24.5.15) 

• 507 døde helsearbeidere (per 24.5.15) 

Andre tap: 

Skoler og sykehus var stengt i mange måneder. 

Barn ble foreldreløse, jenter ble seksuelt misbrukt. 

Avlinger ble ikke høstet, jorder ble ikke sådd.  

Alt slags næringsliv ble rammet.  



Vi vet ikke hvor lenge de fysiske 
plagene vil vare: 

• «Post-ebola-symptomer» hos overlevende: 
leddsmerter, svimmelhet, synsforstyrrelser, 
konsentrasjonsvansker og hodepine 



Ebolaviruset er ikke utryddet 

• Smittereservoiret i naturen er der fortsatt 

• Friske mennesker kan være bærere av viruset 

• Viruset kan finne «virgin soil», og bryte ut på 
nytt 



På den positive siden: 

• Verden fikk en vekker 

• Forhåpentlig vil man iverksette en raskere 
respons neste gang 

• Bedre overvåkning 

• Mer forskning, som muliggjør: 

– Ringvaksinering?  

– Behandling? 



Vi vet ikke hvorfor det gikk så «bra» 

• Den medisinske intervensjonen kan ikke 
forklare det: 

– Vi hadde ingen effektive behandling 

– Vi isolerte på langt nær alle smittebærerne 

– Situasjonen hadde allerede snudd da den 
internasjonale responsen for alvor var iverksatt 



I prinsippet vil en eksponentiell 
vekst fortsette så lenge det er 

mange nok å smitte 

• Svekkes viruset når det smitter fra menneske 
til menneske? 

– Hvor mange smitteledd var det fra desember 2013 
til august 1914? 

– Hvorfor ble viruset i så fall svekket i alle 
smittekjedene samtidig? 

• Er det bare en liten del av befolkningen som 
kan få Ebola-sykdom? 

– Hvorfor så vi da at hele landsbyer ble rammet? 





Thomas Eric Duncan 
gjorde det mange ville 

ha gjort 

Han svarte «nei» på 
spørsmålet om han hadde 
vært i kontakt med 
ebolapasienter da han gikk 
på flyet 

 



Ved et Ebolautbrudd: 
Hva er det mest logiske å gjøre om 

man bor i Liberia og har råd og 
anledning? 

Å ta med familien på en lang ferie i utlandet 

 



Hva ville enhver god bestemor ha gjort? 



2014 



Smitter via alle kroppsvæsker,  
«ikke via luft» 



Evidens for at dråpesmitte er mulig: 
Jaax et al., 1995 

• Under et eksperiment med ebolasmittede 
aper var tre usmittede kontroll-aper stallet 
opp i det samme rommet 

• To av disse fikk ebola 

• Ingen direkte eller indirekte kontakt 

• Forskerne konkluderte med sannsynlig 
dråpesmitte 

Jaax N, Jahrling P, Geisbert T, Geisbert J, Steele K, McKee K, Nagley D, Johnson E, Jaax G, 
Peters C. Transmission of Ebola virus (Zaire strain) to uninfected control monkeys in a 
biocontainment laboratory. Lancet. 1995 Dec 23-30;346(8991-8992):1669-71 
 
 



Evidens for at dråpesmitte er mulig: 
Johnson et al., 1995 

 
• Fire aper måtte inhalere en aerosol med 

kontrollert innhold av ebolavirus 

• De som fikk den minste dosen fikk 400 
viruspartikler 

• Alle fikk ebolainfeksjon 

Johnson E, Jaax N, White J, Jahrling P. Lethal experimental infections of 
rhesus monkeys by aerosolized Ebola virus. Int J Exp Pathol. 1995 
Aug;76(4):227-36. 



Vi ser hele familier bli utradert. 

• Hvor mye utveksling av kroppsvæsker er det 
egentlig i en familie? 

• Vi vet ikke hvor smittsomt ebolavirus er, men 
MSF og andre behandler det i praksis som 
ekstremt smittsomt 

• Likevel ble en fransk sykepleierske og en norsk 
lege smittet med ebolavirus i Afrika. Én 
sykepleier ble smittet på sykehus i Spania og 
to i USA 



WHO mangler ingen ting på å 
kunne konkludere med at 

ebolavirus etter all sannsynlighet 
kan smitte via dråpesmitte 

• Alle retningslinjer for å forebygge ebolaspredning tar 
høyde for at luftsmitte er mulig 

• Likevel står WHO fast ved at det ikke kan smitte slik, 
muligens av hensyn til muligheten for å skape unødig 
smittefrykt 

• Personlig mener jeg at informasjonen som gis til 
publikum skal stemme med det de faglige 
holdepunktene tilsier 



Vi kjenner ikke attack rate og case fatality rate 
• Ebola Zaire sies å ha en dødelighet på 50-90% 

– På ELWA2 døde 96%, alle fikk i.v. væske 

– På ELWA3 var dødeligheten 60-70%, nesten ingen fikk i.v. 
væske 

• Det er påvist 10% prevalens av Ebola-antistoffer, 
både i endemiske og ikke-endemiske områder i Afrika 

• 13,5 % blant pygmeer i DR Kongo i et område hvor 
Ebolainfeksjon aldri hadde vært påvist 

• Kan det være mange som får et «snev» av 
Ebolainfeksjon, eller ikke symptomer i det hele tatt? 

• Kan det være andre filovirus, som ikke er farlige, men 
får kroppen til å danne kryssreagerende antistoffer? 

• Gir naturen oss her mulige vaksinekandidater? 



Viruset blir lett ødelagt av 
desinfeksjonsmidler 

• Klor 

• Sprit 

• Sollys 

• Såpe 

 

• Tid: Om det ikke er frysetørrebetingelser kan 
viruset bare leve noen dager utenfor 
vertsorganismene 



Det smitter sannsynligvis ikke før symptomene bryter 
ut: Det er 1000 x så mye virus i blodet dag 1 som dag 0 

Jonathan S. Towner,  et al. Rapid Diagnosis of Ebola Hemorrhagic Fever by Reverse Transcription-PCR in an Outbreak Setting and 
Assessment of Patient Viral Load as a Predictor of Outcome; J Virol. Apr 2004; 78(8): 4330–4341 



Inkubasjonstiden er svært variabel 

Meltzer et al. Estimating the Future Number of Cases in the 
Ebola Epidemic — Liberia and Sierra Leone, 2014–2015. 
MMWR. Supplements September 26, 2014 / 63(03);1-14 
 
 



Inkubasjonstiden er svært variabel 

Meltzer et al. Estimating the Future Number of Cases in the 
Ebola Epidemic — Liberia and Sierra Leone, 2014–2015. 
MMWR. Supplements September 26, 2014 / 63(03);1-14 
 
 



Hva kan vi gjøre? 



Hva skal til for å stoppe epidemien 
med konvensjonelle midler? 
• Identifisering av alle smittebærere og 

deres kontakter 

• Alle med kliniske symptomer må 
isoleres  

• Friske, men mulig smittede, bør 
observeres/settes i en form for 
karantene i 21 dager (i praksis 
ugjennomførbart i Liberia mens det 
sto på som verst) 

 



Menneskerettigheter og 
smittevern 

Karantene og isolasjon av 
smittebærere strider ikke imot 

menneskerettighetene 



Hva hadde vi trengt? 

• En enkel og billig hurtigtest 

• Innleggelse, og antiviral 
behandling av alle ebolasyke 

• Vaksinering av alle kontakter 

• Vaksinering av alt helse- og 
hygienepersonell 

• Massevaksinering? 
 



Et effektivt budskap 
når man skal samle 

inn penger, 
men den viktigste 

kampen foregår nok i 
laboratorier i USA 



Hva kan vi tilby Ebolapasientene i dag? 
I Afrika: 

• Mat og ORS. Antibiotika og malariamedisin, i 
tilfelle det skulle være noe annet enn Ebola 

I USA og Europa: 

• Omtrent det samme, men vi kan i tillegg: 

– Gi intravenøs væske om de er for kvalme til å drikke 

– Behandle symptomer: Smerter, kvalme, diaré, feber 

– Stelle dem som ikke klarer å stelle seg selv 

– Overvåke klinisk kjemiske parametre og diagnostisere 
ko-infeksjoner  

– Gi eksperimentelle medisiner 

 



Våre viktigste pasienter var de som 
ennå ikke hadde fått Ebola 

• Isolasjon av smittede familiemedlemmer 

• Trygg behandling av døde 



Vaksiner i støpeskjeen: 
• Den første ebolavaksinen (VLP) ble publisert allerede 

i 2006, effektiv på aper 

• GSK: Chimp adenovius type 3 (ChAd3), med genetisk 
materiale fra Ebolavirus, fase 1 studier september til 
desember 

• Public health Agency of Canada, en vaksine basert på 
rekombinant Vesicular Stomatisis Virus (rVSV) 

• Bavaria Nordic arbeider med en adenovirus serotype 
26 Ebolavaksine, planlegger å starte fase 1 studier i 
2015 



Vaksiner i støpeskjeen: 
• Den første ebolavaksinen (VLP) ble publisert allerede 

i 2006, effektiv på aper 

• GSK: Chimp adenovius type 3 (ChAd3), med genetisk 
materiale fra Ebolavirus, fase 1 studier september til 
desember 

• Public health Agency of Canada, en vaksine basert på 
rekombinant Vesicular Stomatisis Virus (rVSV) 

• Bavaria Nordic arbeider med en adenovirus serotype 
26 Ebolavaksine, planlegger å starte fase 1 studier i 
2015 

• Birger Sørensen og Gunnar Bjune har foreslått en 
peptidvaksine, som kan produseres i Norge 



Hva er en vektorvaksine? 
• Man tar et levende virus, og setter inn gener 

fra andre organismer 

• Man kan velge et virus som ikke er særlig 
patogent for mennesker, eller et patogent 
virus som mangler de genene som skal til for 
at de kan formere seg 

• Om virusvektoren er berøvet sin evne til å 
formere seg kan vaksinedosen styres, som ved 
en drept vaksine 

• Vaksinen kan produseres i cellekulturer som 
har de manglende virusgenene 



Kimære organismer:  
En gammel ide! 



Kimære organismer:  
Har vi lov til å klusse med liv? 



Kan genteknologien løpe løpsk? 

• Det finnes ingen angreknapp 



Fordeler med en vektor-vaksine 

• Stimulerer immunforsvaret til: 

– Antistoffproduksjon 

– Cellulær immunitet 

– Immunologisk hukommelse 

– Ikke behov for adjuvans 



Et norskt alternativ? 

• Birger Sørensen og Gunnar Bjune har foreslått 
en peptidvaksine, som kan produseres i Norge 

 



Klassekampen 26.11.14 



Hva er en peptidvaksine? 

• Man identifiserer en peptidsekvens som ut fra strukturen 
erfaringsmessig kan være immunogen 

• Peptidet kan så bestilles kommersielt:  

– Ikke dyrt 

– Kort leveringstid 

• Man tilsetter et adjuvans, for eksempel aluminium eller 
skvalen 

• Tester toksisitet og immunogenitet 

• I en ekstrem nødssituasjon:  

– Potensielt kort utviklingstid.  

– Ellers: Mange års utviklingstid, flere milliarder Kr. 



Mine innvendinger mot 
vektorvaksinene mot Ebola 

• Levende vaksiner kan ikke gis til 

– Gravide 

– Immunsvekkede (herunder underernærte) 

– Barn, i utprøvingsfasen 

• Krever kuldekjede på -80°C.  

    

 I Afrika klarer man knapt nok å gjennomføre en 
kuldekjede fra +4 til +8°C. 



Jeg mente at Sørensens og Bjunes 
forslag ble for raskt avvist 

• En peptidvaksine ville være verdt å forsøke: 

– Det ville koste lite 

– Ingen vesentige risiko for at vaksinen vil være 
skadelig 

– Ingen problemer med kuldekjede 

– Kan oppskaleres til masseproduksjon av et billig 
produkt 

• Ulemper med peptidvaksine er dårligere 
immunogenitet, spesielt cellulær immunitet 
og immunologisk hukommelse 



Trengs det en alternativ 
Ebolavaksine? 

• Det trengs en reserveplan, det er store muligheter 
for at de levende vaksinene kan mislykkes 

• Levende vaksiner kan ikke gis til gravide og 
immunsvekkede 

• Mer utprøving må til før de kan gis til barn. For 
eksempel er 43% av befolkningen i Liberia under 14 
år 

• Vi kjenner ikke befolkningenes immunstatus for 
vektorvirusene. Om de har antistoffer mot dem, vil 
vaksinene sannsynligvis ikke virke 



Prosjekt hvor FHI har medvirket: 
 • rVSV ZEBOLA-vectored vaccine expressing 

Ebola surface glycoprotein: 

• Ringvaksinering rundt ebolatilfeller i Guinea: 

– 4123 kontaktpersoner fikk én dose av vaksinen 
med en gang, 3528 kontaktpersoner måtte vente i 
21 dager. Av de som fikk vaksinen med en gang, er 
ingen blitt smittet, mens 16 i den andre gruppen 
fikk ebolainfeksjon (P<0,05). 

• 100 % effektivt. Forsøket ble avsluttet, da man 
anså det som uetisk å fortsette. 

Henao-Restrepo et al. The Lancet. July 31, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61117-5 



Norges bidrag: 

• Styringsgruppen var ledet av John Arne 
Røttingen, Folkehelseinstituttet 

• Fire personer fra FHI i felt 

• UD støttet prosjektet økonomisk 

 

Etter den opprinnelige planen skulle FHI også: 

• Utvikle frysetørret formulering 

• Teste holdbarhet ved forskjellige 
lagringsforhold 



Et gjennombrudd 

• Gir oss muligheten til å kvele et utbrudd i 
starten 

• Kan tilbys helsearbeidere, som vil være blant 
de første som blir utsatt for smitte 

• I eksperimentelle studier på aper har VSV-
vaksinen vist å kunne gi beskyttelse selv etter 
at man er blitt smittet 

• Virker imidlertid bare på Zaire-varianten av 
Ebola, og ikke på Sudan-varianten 



Massevaksinering med  
rVSV Z-EBOLA-vectored vaccine?  

• Neppe. Til det er behovet/risikoen under 
normale forhold for liten 

• Reisevaksinering av turister blir neppe aktuelt, 
men kanskje for helsearbeidere som skal 
arbeide i Afrika 

• Kanskje registrering allerede i januar 2016 

• Fortsatt levende virus, med kuldekjede -80°C 

• Er det mulig å lage frysetørret, levende rVSV Z-
EBOLA-vectored vaccine? 

 



Lisensieringen kommer an på hva  FDA 
bestemmer 

• Var den norskledete studien godt nok designet?: 

– «Open label, cluster randomized» 

– Altså ikke randomisert og dobbelt blind, som regnes 
som den mest robuste måten å designe en studie på 

• Må en eventuell frysetørret formulering testes 
fra bunnen av? Sannsynligvis ja! 

• Kan en «hurtigbehandling» av 
registreringsprosedyren forsvares når det ikke 
lenger er en akutt, global fare? 

• Det beste kan bli det godes fiende 



Behandling av Ebolainfeksjon 



Hasle G. Tidsskr Nor Legeforen -  
Publisert først på nett 24. september 2014 
doi: 10.4045/tidsskr.14.1129 



WHO åpnet for bruk av eksperimentelle medisiner: 
For forsiktig, og for sent? 

• Zmapp: Komplisert produksjon, ekstremt dyrt.  
– Syv personer, hvorav to amerikanere allerede var i bedring 

– Av de resterende fem døde to 

– Lageret tok fort slutt 

• Blodoverføring/serum fra konvalesente pasienter 
– Oppspore, teste for malaria, hiv, hepatitt B og C 

– Ved 70 % dødelighet blir det svært få aktuelle blodgivere 

 

Graf fra Fisman et al., 2014 



I støpeskjeen: 
• Antivirale medisiner 

– Nukleosidanaloger 

• Ca-c3Ado. Testet på mus i 1999, 100 % effektiv om det 
ble gitt innen to dager etter at musene ble smittet 

• BCX4430. Publisert i 2014. Testet på aper, 17 av 18 
overlevde. Vurderes for fase 1 

– siRNA 

• TKM-Ebola. Er under fase 1-utprøvning 

– Glucosidase-inhibitorer: hemmer virusets 
morfogenese. Imino sukker, IHVR19029.  

– Lectiner: Binder seg til karbohydrater. Scytovirin.  



FINNES DET FLERE MEDISINER 
SOM ER BEREGNET PÅ NOE ANNET 

ENN EBOLA, OG SOM ER 
UTPRØVET TIL BRUK PÅ 

MENNESKER? 
 



De mest lovende 1 

• Favipiravir. Klart til fase 3-utprøving, som 
influensamedisin 

– Bivirkninger og farmakokinetikk hos mennesker er 
klarlagt 

– Alle musene som fikk favipiravir 6 dager etter 
smitten overlevde. Det var etter at de begynte å 
få symptomer, og forandringer i leververdiene. De 
som fikk favipiravir 8 dager etter smitten gjorde 
det ikke bedre enn kontrollgruppen 

 



De mest lovende 2 

• Brincidofovir. Klart til 
Fase 3-utprøving mot 
CMV-infeksjon 

• Ble brukt på Duncan, 
den liberianske 
pasienten i Dallas, Texas 
(han døde, riktignok) 

Cytosin 

Brincidofovir 



Off lable bruk av gamle medisiner 

• Klorokin: 9 av 10 mus i behandlingsgruppen 
overlevde. Musene fikk 90 mg klorokin per kg 
to ganger daglig. En tilsvarende dose hos 
mennesker ville gitt en overhengende fare for 
livstruende hjertearytmier 



Klomifen 

• Lisa M. Johansen et al.: FDA-Approved Selective Estrogen Receptor 
Modulators Inhibit Ebola Virus Infection. Sci. Transl. Med. 5, 190ra79 
(2013) 

 

Editor’s summary: 

The authors performed an in vitro screen to identify classes of compounds 
with antiviral activity against Zaire ebolavirus (EBOV). They found that 
SERMs, which have many uses that range from fertility treatments to breast 
cancer therapy, could inhibit EBOV infection both in vitro and in a mouse 
model. Somewhat surprisingly, this effect was not through on-target 
interactions with the estrogen receptor—the inhibition was still present in 
cells that lacked estrogen receptor expression. Instead, the compounds likely 
act late in viral entry, preventing viral fusion. These data support the off-
target testing of SERMs for Ebola virus infection and suggest that screens of 
FDA-approved drugs to treat infectious diseases could yield fertile results. 

 



Klomifen mot Ebola virus? 
• E selektiv østrogen reseptor 

modulator, btukt til å behandle 
infertilitet på grunn av anovulasjon 

• Også på doping listen! 

• Pris: Ca 100 kr for 20 tabletter 50 mg 

• Mer enn 30 år gammel medisin, fåes 
på registreringsfritak i Norge (FDA-
approved) 

• Toksisitet og bivirkninger godt 
karakterisert, fase 1 og delvis fase 2 
er altså allerede gjort 

• En klinisk pilotstudie kunne vært 
startet så snart tillatelse var blitt gitt 
fra WHO og lokale 
legemiddelmyndigheter Foto: Wikipedia 



Alternativene 

• Bruke registrerte medisiner off lable 

• Bruke eksperimentelle medisiner 

• Gjøre kliniske utprøvninger av begge 
kategoriene: Enten dobbelt blindt 
placebokontrollert eller med «historiske 
kontroller» 

– Historiske kontroller er problematisk om 
dødeligheten endrer seg 



I den aktuelle nødssituasjonen 
kunne man ha gjort dobbeltblinde, 

randomiserte kliniske studier 
• Hva er best? Å plage friske aper, eller å gi noen 

syke mennesker en sjanse? 

• MSF startet på nyåret med å prøve ut 
Brincidofovir, men da var det ikke lenger noen 
pasienter å teste det ut på 

• Vi mistet denne sjansen til å få kunnskaper 
som kan brukes ved neste epidemi 

 



Kan dette 
skje igjen? 

Var Svartedauden et 
filovirusutbrudd? 

«Mor, det kommer 
en kjerring»  
Theodor Kittelsen 



Hva Svartedauden var eller ikke var 

• Det fantes ingen behandling 

• Befolkningen ble slått av skrekk  

• De som kunne, flyktet fra byene 

• Noen ganger bare for å bli skydd og fordrevet 
der de kom 

• Stinkende, overfylte massegraver, 

• Lik i gatene, barn som prøvde å die sine døde 
mødre 

• Det finnes rikelig med samtidige beskrivelse av 
tragedier og grusomheter 

 



Ebola-epidemien har minnet oss 
om at verden er sårbar 

• På 1300-tallet foregikk transporten med skip, 
med hest eller til fots. Nå er ingen steder mer 
enn en dagsreise unna 

• Det er umulig å stenge alle grenser 

• Vi trenger et WHO eller andre organisasjoner 
med offensiv internasjonal kapasitet 

• Vi trenger nød-spilleregler for utprøvning av 
intervensjoner 


