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De poliomyelitis-epidemie, die in de nazomer van 1952 ook in Nederland heers-
te, heeft allerwegen in hoge mate de aandacht getrokken. De omstandigheid, 
dat de Inspecteurs van de Volksgezondheid er aanleiding in vonden, circulaires 
te zenden aan medici en tandartsen, waarin o.a. werd geraden, tandextracties te 
beperken tot de strict noodzakelijke gevallen, is oorzaak geweest, dat deze ziekte 
ook in tandheelkundige kringen in het centrum van de belangstelling is komen 
te staan. Het is in verband hiermede nuttig, het vraagstuk van de poliomyelitis 
aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Voor een juist inzicht in de huidige stand van de kennis dezer ziekte met haar 
bijzondere eigenschappen en deels nog onbekende aspecten is een historisch 
overzicht onontbeerlijk. 

De eerste nauwkeurige beschrijving van de kinderverlamming dankt men aan 
v. Heine (1838). In karakteristieke gevallen is het verloop, kort geschetst, 
ongeveer als volgt: Na een incubatietijd van 7 tot 14 dagen treden acute ziekte- 
verschijnselen op, bestaande uit hoofdpijn, keelpijn, dikwijls ook gastro-enteritis 
en braken; zij gaan gepaard met koorts (39°-4o°). Na enige dagen zakt de 
temperatuur, niet zelden verdwijnen ook de algemene verschijnselen van ziek 
zijn, om echter na wederom enkele dagen in heftiger mate terug te komen, dit-
maal vergezeld van nekstijfheid, spierstijfheid, locale of algemene overgevoelig- 
heid van de huid en veelal ook psychische stoornissen, kortom yerschijnselen die 
doen denken aan een aandoening van het zenuwstelsel. Deze leiden tenslotte tot 
de bekende slappe verlammingen, die, voorzover ze van blijvende aard zijn, voor 
de betrokken patiënt zo noodlottige gevolgen hebben. 

Uit deze summiere beschrijving blijkt reeds, dat in het ziekteproces twee stadia 
zijn te onderscheiden: a. een initiaal en b. een paralytisch stadium. 

Enige decennia na de beschrijving van v. Heine volgde de ontdekking, 
dat aan genoemde verlammingen veranderingen van het ruggemerg ten grond- 
slag liggen: in 1863 kon C o r n i 1 aantonen dat in de eerste plaats het voorste 
gedeelte van de grijze stof van het ruggemerg, de zg. voorhoorncellen, worden 
aangetast, motorische cellen, die de willekeurige spieren innerveren. 

Aan deze eigenschap dankt de ziekte de benaming poliomyelitis (polios = 
grijs, myelos = merg) anterior acuta. Bij de als gevolg van deze aandoening op-
tredende verlammingen is sprake van een localisatie-principe: in de regel worden 
de benen sterker getroffen dan de armen en proximale spiergroepen eerder dan 
distale; zelfs bestaat er een voorkeur voor bepaalde spieren. 

Waren aldus van neurologische zijde waardevolle bijdragen tot de kennis van 
de ziekte geleverd, in dezelfde tijd of kort daarna herkenden. S t r ü m p e 11 en 
Marie het besmettelijke karakter ervan (1864). Voordien was zij slechts in 
enkele, verspreide gevallen waargenomen. In 1890 beschreef M e d i n de eerste 
epidemie (174. gevallen). Het duurde tot het begin van de twintigste eeuw, dat de 
grotere epidemieën in Europa bekend werden. 

Uit deze periode stamt tevens de ontdekking van het virus: In 1909 konden 
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L a n d s t e i n e .r en P e p p e r de besmettelijkheid experimenteel aantonen, 
door de infectie van mensen op apen over te brengen. 

Aldus kwam men omstreeks 1915 tot de algemene conceptie dat poliomyelitis 
wordt veroorzaakt door een sterk neurotroop virus dat door neuronendestructie in 
bepaalde delen van het ruggemerg veelal blijvende slappe paralyses teweeg brengt. 

De tot nu toe verkregen gegevens verschaften echter nog geen inzicht in de be-
smettingsweg. Tot goed begrip daarvan is het gewenst de epidemiologie te bestu-
deren. Zoals in de eerste decennia van deze eeuw meer en meer bleek, is de ziekte 
over de gehele wereld verspreid. Jonge kinderen worden het meest getroffen. Zo 
bleek tijdens een epidemie in 1912 dat 73%  van de patiënten jonger was dan 4 
jaar. Bij epidemieën in latere jaren trad echter een verschuiving naar hogere leef-
tijden op (age shift). Bij een in 1943 heersende epidemie kon men vaststellen dat 
51% der patiënten jonger was dan 4 jaar. Ook had men al spoedig ontdekt dat 
de ziekte het meest in de nazomermaanden, Augustus en September optreedt. 
Deze voorkeur deelt zij met verschillende epidemische darmziekten zoals typhus. 

Kenmerkend voor poliomyelitis-epidemieën is voorts het sporadische karakter. 
Hiermede wordt bedoeld dat ook in tijden van epidemie de gevallen betrekkelijk 
verspreid optreden. Als voorbeeld kunnen enkele in Nederland geregistreerde 
cijfers dienen. 

In 1924 registreerde men 39 gevallen in 24 gemeenten. 
„ 1948 	 ,, 81 	,, 	,, 59 

Tijdens de epidemie van 1938 vond men 599 gevallen in 205 gemeenten. 

	

1944 ,, 	,, I218  ,, 

Van de in bovenstaande tabel genoemde 1218 gevallen in 1944 kwamen er 
612 in Amsterdam voor. Deze waren verspreid over 58o huizen in 374  straten. 
De 163 getroffen schoolkinderen waren verspreid over 132 scholen; in 109 scholen 
was slechts sprake van één geval. Spreken deze cijfers al duidelijke taal betreffen-
de het sporadische karakter van de ziekte, zij geven uiteraard geen duidelijker 
inzicht in de besmettingsweg van het virus. Men kan op grond ervan tot tweeërlei 
opvatting geraken: 
1. het virus is niet zeer besmettelijk zodat alleen bijzondere voorwaarden de be-

smetting mogelijk maken (gelijk bv. bij geslachtsziekten het geval is); 
2. het virus is wel zeer besmettelijk maar lang niet iedereen wordt ziek. 

Laatstgenoemde opvatting gaat uit van de omstandigheid dat bij gezonde 
personen evenwicht bestaat tussen het aanvallende agens en de individuele weer- 
stand. In de meeste gevallen zal de weerstand hoog genoeg zijn om infectie te ver-
hinderen; slechts warmeer zij, door welke oorzaken dan ook, verlaagd is, zal het vi-
rus de barrière kunnen doorbreken en de ziekteverschijnselen kunnen uitlokken. 

Op grond van tijdens de epidemieën gedane waarnemingen kwam men om-
streeks 1915 tot de onder 2. genoemde opvatting; sindsdien beschouwt men 
poliomyelitis als een commensale infectie, hetgeen dus zeggen wil dat, evenals het 
geval is bij tuberculose, velen zijn besmet, doch dat lang niet allen ziek worden. 
Toeneming van het aantal gevallen houdt dus verband met een daling van de 
weerstand. In de jaren tussen 1915 en 1920 werd de juistheid van deze opvatting 
bevestigd, sedert men meer aandacht ging besteden aan de personen die zich in 
de directe omgeving van de lijders bevonden. Inderdaad bleek zich bij dezen een 
vrij groot aantal latente gevallen voor te doen, in die zin, dat de ziekte zich bij 
hen beperkte tot verschijnselen die tot het initiale stadium behoren, en die men 
voorheen wellicht als influenza zou hebben geduid. Dit onderzoek bracht tevens 
een herziening van het klinische beeld met zich, waarbij men alle overgangen 
van het initiale tot het paralytische stadium leerde onderscheiden. 

Nieuwe gezichtspunten aangaande de besmettingsweg dankte men aan voort- 
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gezette onderzoekingen van L a n d s t e i n e r en P o p p e r, die, gelijk ver-
meld, het virus hadden geïsoleerd. Uit experimenten op apen leidden zij af, dat 
het virus zich via het neusslijmvlies, de reukzenuw, de tractus en de bulbus ol-
factorius naar het centrale zenuwstelsel zou bewegen. Deze opvatting werd aan- 
vankelijk algemeen aanvaard en dientengevolge heeft men tot omstreeks 193o 
poliomyelitis beschouwd als een aerogene commensale infectie, waarbij dus voor- 
namelijk het neusslijmvlies als porte d'entrée zou fungeren. 

Er waren evenwel zekere aanwijzingen, die twijfel aan de juistheid dezer op-
vatting deden ontstaan. Zij was bijvoorbeeld niet geheel in overeenstemming 
met het sporadische karakter van de ziekte, evenmin met de nazomertop. Voort-
gezet virusonderzoek leverde bovendien nieuwe waarnemingen op. Enerzijds 
ontdekte men, dat het virus niet in alle gevallen in de reukzenuw kon worden 
vervolgd, anderzijds vond men het bij onderzoek van lijkenmateriaal, ook in het 
slijmvlies van de pharynx, de tonsillen, zomede in de ingewanden en de faeces. 
Hetzelfde bleek bij herstellenden het geval: tot q: weken na de besmetting kon 
het virus aldus nog in 50% der patiënten worden aangetoond. Al deze factoren 
maakten het onwaarschijnlijk, dat de besmetting uitsluitend langs aerogene weg 
zou kunnen worden verbreid en dit gold temeer, omdat men bij apen ook via het 
voedsel infectie kon bewerkstelligen. Bovendien werd het virus o.a. in rioolwater 
en op vliegen gevonden. Hoewel nu de mogelijkheden van aerogene besmetting 
hiermede geenszins uitgesloten zijn, is men er op grond van deze bevindingen in 
de dertiger jaren toch toe overgegaan, poliomyelitis in de eerste plaats te be-
schouwen als een faecale commensale besmetting. 

Men neemt dan aan dat het virus ook via de tonsil en de darmmucosa het cen-
trale zenuwstelsel kan bereiken. Het virus schijnt zich langs de zenuwvezels voort 
te bewegen met een snelheid van 21/2  cm per uur, gelijk ook door electronen-
microfoto's is bevestigd. Hoe het echter langs deze weg precies in de zenuw te-
recht komt, kon niet worden verklaard, ook de age shift bleef nog onduidelijk. 

Intussen waren ook aangaande de immuniteit in de loop der jaren verschillende 
gegevens aan het licht gekomen. Op grond van de waarneming dat een tweede 
infectie zelden voorkomt heeft men wel aangenomen dat de eerste besmetting een 
levenslange immuniteit waarborgt. Zekerheid daaromtrent is echter bezwaarlijk 
te verkrijgen, wat ook verband houdt met de moeilijkheden, verbonden aan het 
virus-onderzoek, dat lange tijd uitsluitend op apen kon worden verricht. Men 
slaagde er evenwel in, antilichamen aan te tonen en te titreren: a. bij reconvales-
centen, b. bij 75%  der gezonde volwassenen. Bij zeer jonge kinderen is de im-
muniteit passief, pas op latere leeftijd wordt eventueel een actieve immuniteit 
verworven. Dit alles leidde tot de algemene conceptie : bij poliomyelitis is sprake 
van een sterk circulerend virus, dat velen besmet; weinigen worden (als kind) 
ziek, de meesten verwerven een levenslange immuniteit. 

Er deden zich inmiddels bijzondere ervaringen voor, die het probleem compli-
ceerden. In de eerste plaats had men ontdekt dat er verschillende stammen van 
het virus bestaan; op het ogenblik kan men er minstens een tiental onderscheiden, 
In 1939 werd in het dorp Lansing een virus met afwijkende eigenschappen ge-
isoleerd. Kon men voor die tijd de titerbepaling van antilichamen uitsluitend 
door middel van apen als proefdieren verrichten aangezien slechts deze dieren te 
besmetten waren, met het Lansing-virus gelukte het thans ook, de besmetting via 
apen over te brengen op katoenratten, muizen en hamsters. Dat dit het voordeel 
van veel goedkopere proefdieren voor de neutralisatie-tests met zich bracht, zij 
hier slechts volledigheidshalve vermeld. De ontdekking van verschillende stam-
men had tevens een gewijzigd inzicht in het klinische beeld tot gevolg: In plaats 
van één ziekte met één verwekker is bij poliomyelitis eigenlijk sprake van een 
groep van ziekten met een groep van verwekken. Hiermede hangt samen de er- 
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varing dat de aanwezigheid van antilichamen niet altijd een waarborg tegen het 
uitbreken van de ziekte biedt, een omstandigheid die onvoldoende verklaard 
werd door de redenering dat de antilichamen niet altijd in staat zijn het binnen-
dringen van het virus in het zenuwstelsel te beletten. 

Nieuwe gezichtspunten met betrekking tot de besmettingswegen deden zich 
voor naar aanleiding van de isolering van het Coxsackie-virus uit de faeces van 
polio-patienten uit het dorp Coxsackie in de staat New-York (1948). Dit virus, 
dat ook bij lijders aan andere infecties als Bornholmse ziekte (een acute epide-
mische myositis, voorkomend in Scandinavië, IJsland, Engeland en Amerika) 
werd aangetoond en dat bij apen poliomyelitis kon verwekken, bleek ook bij 
muizen verlammingsverschijnselen teweeg te kunnen brengen; het merkwaardige 
hierbij was dat dit virus werd teruggevonden in de spieren en in het bloed. Ver-
dere onderzoekingen hieromtrent verricht zijn door Jun ge blut  en in Neder-
land door V e r 1 i n d e en zijn medewerkers (Leon-stam). Ook zij konden aan-
tonen dat dit virus kon worden teruggevonden op andere plaatsen dan in de 
darmslijmvliezen en het centrale zenuwstelsel, en wel met name in het bloed, de 
lymphe en de spieren. Deze bevindingen hebben bijgedragen tot een nieuwe wij-
ziging in de opvattingen betreffende de besmettingsweg. Men kan zich voorstel-
len dat poliomyelitis veroorzaakt wordt door een faecale commensale besmetting 
met een virus dat als porte d'entrée het darmslijmvlies heeft; de besmettingsweg 
loopt dan van de mucosa via het bloed en de lymphe naar de spieren. Via de 
eindringetjes bereikt het vervolgens de zenuwen die deze spieren innerveren, om 
tenslotte in het centrale zenuwstelsel te belanden. Deze hypothese is uiteraard 
vooral voor het Coxsackie-virus en Leon-virus van toepassing en, hoewel er aan-
wijzingen zijn dat zij juist is, mag men zonder voortgezet onderzoek niet aanne-
men, dat deze gang van zaken voor alle virus-stemmen geldt. 

Wat zijn nu de practische consequenties van al deze gegevens voor de cliniek? 
Welke factoren bepalen waarom een bepaalde patiënt een paralytisch geval 
krijgt en een andere niet? Bij de beoordeling hiervan kan men onderscheid maken 
tussen twee aspecten: 

1. Men kan uitgaan van het feit dat de virulentie van verschillende virustypen 
ongelijk is. Zo is het Lansing-virus in vergelijking met andere virus-stammen be-
trekkelijk weinig virulent gebleken (antilichamen zeer frequent). 

2. Een belangrijke factor is natuurlijk de weerstand van het individu. Bij een zo 
gecompliceerde besmettingsweg als waarvan bij deze infectie sprake is, laat zich 
deze factor echter bezwaarlijk definiëren. Gebleken is evenwel dat verschillende 
omstandigheden hierbij van invloed zijn: 
a. de constitutie. Bepaalde constitutietypen (status dysrhaphicus, d.i. onvoltooide 

sluiting van een embryonaal kanaal, waarvan afwijkingen als spina bifida 
het gevolg zijn) hebben een grotere kans op besmetting. Deze constitutionele 
weerstandsvermindering is van grote betekenis, daar zij de weg kan wijzen 
tot een beter begrip van het infectie-mechanisme; 

b. inspanning en afkoeling doen beide de weerstand dalen, gelijk ook door experi-
menten bevestigd is. Klinisch is waargenomen dat vooral inspanning in de pe-
riode tussen het initiale en het paralytische stadium ongunstige gevolgen heeft; 

c. het jaargetijde is van invloed (nazomertop). 

Hiernaast mogen de resultaten van een aantal onderzoekingen niet onvermeld 
blijven: 

Zo stelde A y c o c k vast dat op 4200 kinderen van 3-16 jaar, bij wie tijdens 
een polio-epidemie de tonsillen waren verwijderd, 17 gevallen van poliomyelitis 
voorkwamen, d.i. 0,4%. Bij 156.00o controle-kinderen (dus zonder tonsillectomie) 
waren in diezelfde periode 232 gevallen voorgekomen, ofwel 0,15% Het per-
centage in eerstgenoemde groep was dus drie maal zo groot als in de tweede. Deze 
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uitkomsten leidden tot de stelling dat wonden in de omgeving van mond- en 
keelholte de invasie van het virus bevorderen. 

Een ander onderzoek wees uit dat vaccinatie (kinkhoest-diphtherie) tijdens een 
epidemie leidt tot een grotere frequentie van verlammingen in de extremiteit 
waarin de injectie had plaats gevonden. Hieruit kan men afleiden dat de barrière, 
gevormd door de overgang van de spier naar het zenuwstelsel door de injectie is 
verzwakt. Overigens is niet aangetoond dat de in epidemie-tijd gevaccineerde 
kinderen in het algemeen meer poliomyelitis krijgen; evenmin staat vast of bv. in-
jecties met geneesmiddelen eenzelfde effect teweeg brengen. 

Over de betekenis in dit opzicht van tandheelkundige ingrepen, met name 
extracties, zijn niet veel concrete gegevens bekend. Hoogstens kan men, wat de 
extracties betreft, in de literatuur verspreide casuïstische mededelingen aantref-
fen, naar analogie van tonsillectomie en soortgelijke operaties. 

Ais en b e r g meent op grond van proeven op apen dat ook de geëxponeerde 
pulpa als porte d'entrée voor polio-virus in aanmerking kan komen. Naar aan-
leiding hiervan verrichtte hij een statistisch onderzoek bij kinderen en vond bij : 

375 patiënten 257 geëxponeerde pulpae, d.i. 68% 
400 controles 103 	,, 	 ,, 	„ 25%• 

De waarde van deze op het oog sprekende cijfers is gering, daar men niet weet of 
de 400 gezonde controle-kinderen aan dezelfde infectie-kansen waren blootgesteld. 

De mogelijke betekenis van de pulpa als porte d'entrée leidde voorts tot de 
overweging dat in gebieden met fluoorhoudend drinkwater, waar dus de caries-
frequentie over het algemeen geringer is, ook minder poliomyelitis zou moeten 
voorkomen. Statistische onderzoekingen dienaangaande leverden inderdaad een 
positief resultaat op. In een gebied met minder dan t ppm fluoorgehalte van het 
drinkwater werden in to jaren tijds 9200 gevallen op 12.000.000 inwoners ge-
registreerd, d.i. 0,08%. In een ander gebied met meer dan I ppm vond men over 
dezelfde periode een frequentie van 400 gevallen op 900.000 inwoners, d.i. 0.04%. 
Ook deze schijnbaar sprekende cijfers zijn misleidend, daar geen nadere gegevens 
omtrent de geregistreerde gevallen beschikbaar zijn en in de ene groep bovendien 
een aantal grote steden is opgenomen. In verband met het sporadische karakter 
van de ziekte zijn deze cijfers dan ook zeer aanvechtbaar. 

Niet onvermeld mag naar aanleiding van het voorgaande blijven een uitgebreid 
en zeer nauwgezet onderzoek van F i n n, die drie groepen van personen met. 
betrekking tot de aanwezigheid van geëxponeerde pulpae nauwkeurig met el-
kander vergeleek, nl. a. 70 lijders aan poliomyelitis, b. t tg familieleden uit de 
directe omgeving van de patiënten en c. 773 willekeurige schoolkinderen. Bij alle 
drie groepen trof hij in 4.5% der gevallen geëxponeerde pulpae aan. Uit deze 
cijfers volgt, dat er voorshands geen argumenten zijn om aan te nemen dat de 
blootgelegde pulpa de kans op poliomyelitis verhoogt. 

Aangaande de therapie en de prophylaxe kunnen de beschouwingen kort zijn. 
Een doeltreffende therapie bestaat nog niet; ndch met een serum, ndch met 
chemotherapeutica kan men voorlopig iets uitrichten. Ook de prophylaxe is nog 
grotendeels onbekend. Immunisatie komt nog niet voor toepassing in aanmer-
king; hoogstens kan men de patiënten isoleren. Op grond van bovenvermelde 
bevindingen kan men in tijden van epidemie slechts zorgen voor de vermijding 
van mensenmenigten en van overmatige inspanning. Ook is het uitvieren van 
aanvankelijk onschuldig lijkende keel- en darminfecties aan te bevelen. Voorts 
doet men er goed aan, in zulke perioden ingrepen als tonsillectomie, tandextractie 
en vaccinatie te beperken tot de strict noodzakelijke gevallen. Dit zijn evenwel 
alle maatregelen van min of meer negatieve aard. De beste positieve maatregel be-
staat voorlopig nog uit het scheppen van mogelijkheden tot voortgezet onderzoek. 
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