
Vaccination Principle: “to prime a presumptive 
patient in order to achieve a fast and effective 
secondary immune response at first contact with an 
infectious microorganism.” (and thus to prevent the 
development of disease)

Vacciner

Edward Jenner (1749-1823)
Immunologins och vaccinets fader.

Smittkoppsvaccinet: “has saved more
lives than the work of any other man”



Observation: British dairy farmer Benjamin Jestey
noticed that "milkmaids" did not become infected with 
smallpox, or displayed a milder form. 

Jestey took the pus from an infected cow's udder and 
inoculated his wife and children with cowpox, thereby 
making them immune to smallpox.

By injecting a human with the cowpox virus Edward
Jenner found that immunized individuals were also 
immune to smallpox. 

Concluded that vaccination provided immunity to smallpox 
without the risks of variolation. 

Jenner’s findings were published in 1798. 

Global eradication of smallpox (1980)

Vaccination



Olika Vaccin – Heterotypic vaccination

Heterologa vacciner, e.g. kokoppor skyddar mot smittkoppor—optimalt



Edward Jenner 1749-1823

1796



Om inte vacciner fanns.....

Skulle Polio orsaka förlamning hos 10-tusentals barn. 

Skulle Röda hund orsaka skador och mental 
retardation hos 20,000 nyfödda. 

Mässling skulle orsaka miljontals infekterade barn, 
med minst 3,000 dödsfall per år. 

Difteri skulle orsaka ett mycket högt antal dödsfall
hos barn i skolåldern

Haemophilus influenzae type b (Hib) skulle
orsaka meningit hos > 15,000 barn, med risk för
permanenta hjärnskador. 

Kikhosta skulle orsaka stort antal dödsfall bland 
nyfödda barn. 



Hur utvecklar vi immunitet?



Immunisering: inducering av en immunerespons

Specifika antikroppar

Injicering av renat
antigen 

Antiserum

Immunrespons



Fördelning av sjukdomsfall i populationen
Vaccinerade vs icke-vaccinerade



Aktiv & passiv immunisering

Aktiv immunisering
 Introduktion av främmande agens

 Naturlig: infection

 Artificiell: vacciner, microber, toxoids

Passive immunisering
 Överföring av prefabricerade antikroppar när man inte har tid att

inducera en aktiv immunisering
 Naturlig: moder till foster

 Humaniserade mAbs

 Ig molekyler från djur

Ger: Snabb verkan, inget minne, övergående skydd



Antikropparnas ursprung

 Serum från människor

 Serum från andra djurslag (anti-
toxiner framförallt)

 ”Humaniserade” monoklonala
antikroppar från mus

 Rekombinanta antikroppar



Passiv immunisering - komplikationer

 IgE, mastcellsdegranulation, 
anafylaxi

 IgG eller IgM + komplement, 
typ III reaktioner

Immunsvar mot de tillförda antikropparna



Antigen kontra Immunogen

 Antigen kan binda till antikropp och/eller T-cell 
receptor

 Immunogen kan framkalla bildning av antikropp 
och/eller cellförmedlad immunitet

 Termerna används oftast dock likvärdigt…



Immunogenicitet

Immunogen

 Främmande partikel som trigger kroppens immune system

 Alla immunogener är antigener, men alla antigener är inte bra 
immunogener!

Ett bra immunogen 

1. Är tillräckligt stor (atomic mass) för att kännas igen av APCs och T celler

2. Är tillräckligt olika våra egna celler eller metaboliter

3. Har en väl definierad sekundär och tertiär struktur



Immunogenicitet

 Immunogen

 Protein antigener

 Polysaccharider

 Vissa Ag inducerar inte en normal immunerespons

 Kolhydrater

 Nucleinsyror

 Lipider

 Små organiska molekyler

 Lipider och nukleinsyror fungerar som antigen bara I 
combination med protein and polysackarider



Immunogenicitet

Antigenets dos
 För liten eller för hög dos kan inducera tolerans eller inget svar i djur

Administrationen av antigenet
 Ag som kommer i kontakt med slemhinnor inducerar vanligtvis IgA
 Intramuskulär och intravenös immunisering inducerar IgG and IgM

Genetik
 Antal och kvalitet hos MHC protein generna varierar i populationen 

hos olika djur. Detta påverkar förmågan att utveckla ett 
immunologiskt svar hos individuella djur .

 Olika individer har varierande repertoarer av T och B cells 
receptorer.



 Priming = initial 
immunisering

 Mängd Ak = titer

 Tricket: hitta den optimal 
dosen Ag!



 Booster immunisering

 Snabbare respons

 Hög titer erhålles vid lägre
antigen dos

 “Heavy chain switch”

 Affinitets utmognad



Aktivering av icke immunogena antigen

Kolhydrat (antigenet av intresse)Protein

Koppla ett protein till det icke-immunogena antigenet av intresse

Immunogent icke-immunogent

Framställning av antikroppar mot (makro)molekyler som inte
presenteras på ytan av MHC



B-cell receptorn kan känna igen
och binda polysackariden

Ag internalieras
och processas

Aktivering av icke immunogena antigen

Haemophilus influenza: polysackaridkapsel

Polysackariden presenteras inte av MHC



T-cellerna aktiverar B-cellerna

B-cellerna producerar
polysackarid Aks

MHC presentation av proteinet

Aktivering av icke immunogena antigen



Haptener
• små organiska molekyler som själv inte inducerar ett
antikroppssvar
• fungerar som antigen men är inte immunogent om det inte
kopplat till en bärar molekyl som bidrar till 
immunogeniciteten, e.g. urushiol

Aktivering av icke immunogena antigen



Adjuvant

Adjuvant = 
immunstimulerande ämne

 Depå-effekt (APCs)

 PRR aktivering 
(inflammation)

 Inflammasom-aktivering 
(inflammation)

 Antigen-presentation 
påverkan

Alum
Emulsioner
(MF59)

TLR agonister



Typer av adjuvant

 Oorgansika ämnen: alum, aluminium hydroxide, aluminium 
phosphate, kalcium phosphate hydroxide

 Mineral olja: paraffin olja

 Bakteriella produkter: avdödade bakterier, exv Bordetella
pertussis, Mycobacterium bovis, toxoids

 Icke bakteriella organiska föreningar: squalene, thimerosal

 Saponiner från växter: Quillaja, Soybean, Polygala senega

 Cytokiner: IL-1, IL-2, IL-12

 Combination: Freund's complete adjuvant, Freund's incomplete
adjuvant

http://en.wikipedia.org/wiki/Alum
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_hydroxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_phosphate
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcium_phosphate_hydroxide&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_paraffin_(medicinal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Squalene
http://en.wikipedia.org/wiki/Thimerosal
http://en.wikipedia.org/wiki/Quillaja
http://en.wikipedia.org/wiki/Soybean
http://en.wikipedia.org/wiki/Polygala_senega


Vad är ett ”bra” immunogen?

 Främmande (grad av främlingskap)

 Molekylvikt >5 000-10 000 Dalton

 Kemisk komplexitet – ju mer, desto bättre

 Innehåller en eller flera T-cells epitoper (proteiner ger 
T -cells beroende svar = immunologiskt minne), 
(kolhydrater, steroider och lipider är dåliga 
immunogener)



Epitoper

T-cells epitoper
+  MHC klass I (8-10 aa) 
eller MHC klass II (13-18 aa)

B-cells epitoper
-Konformations eller linjära 
epitoper
-Fria eller cellyte-bundna 
molekyler



Annat som påverkar

Människans genotyp:

 MHC klass I och II

 TCR, BCR

 Immunregulatoriska molekyler

Injicerad dos:

 Immunsvar bara inom 
ett visst dosintervall
-vilken  väljs?

Dos
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m

u
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ar



Vaccinologi

Medicinsk konsekvens vid vaccinering:

Vaccinering anses vara det mest effektiva (även mest

kostnads effektivt) metoden att förhindra infektionssjukdom

Sociologiska/Etiska/Ekonomisk konsekvenser:

*Tveksamheter vid vaccinering pga påverkan på friska individer

*Anti-vaccinations grupper (anti-vaccers).

*Kostnad för utveckling och risk för ekonomiska överväganden

och “good-will”), exv stämningar (ffa USA)



Målsättning  med vaccinering

A. Utrotning exv Smittkoppor
“ Herd immunity”
vissa sjukdomar har minskat i antal pga
riktade vaccinationsprogram

B. Skydd mot symptom, exv Difteri (Corynebacterium)
tetanus (Clostridium)

Vaccinering mot toxiner—Toxoid

C. Blockering av överföring av mikroorganismen
vektoriellt överförd: Malaria

Borrelia



Herd immunity

 “Samhälls immunitet”

 Generellt sett inbegriper detta smittsamma infektioner

 Vaccination av en tillräckligt stor del av populationen för att ge en
möjlighet att skydda icke vaccinerade personer, dvs ej immuniserade.

 Icke vaccinerade personer är indirect skyddade av de som är
vaccinerade

 Om ett stort antal individer är immuna eller mindre känsliga så kan ett
infektionsutbrott snabbt kunna förhindras.

 Ju större proportion immune och resistenta individer ju mindre är
risken att en icke immuniserad person blir infekterad, dvs kommer I 
kontakt med en infekterad individ. s individual

 Således är det av största vikt att så liten del av populationen som
möjligt är ovaccinerade-dvs detta förbehålles de som inte på ett säkert
sätt kan vaccineras!



http://www.niaid.nih.gov



• Proportionen av immuna individer i en population som ligger över den 
nivå där sjukdomen inte längre existerar:

 Detta varierar med följande faktorer: 

 Patogenesen, som är korrelerat till mikroorganismens virulens

 Vaccinets effektivitet (efficacy)

 Interaktionerna mellan individerna i en given population

 Inget vaccin kan garanteras fullständigt skydd, men spridningen
mellan personer är mycket högre i icke vaccinerad befolkning

 Stora problem uppkommer när det av olika skäl inte är möjligt att
vaccinera eller när stora delar av populationen vägrar att vaccinera sig 
(exv anti-vaccers)!

Herd immunity threshold 



Målsättning med vaccinering

A. Utrotning eg Smittkoppor
“ Herd immunity”
vissa sjukdomar har minskat i antal pga
riktade vaccinationsprogram

B. Skydd mot symptom, exv Difteri (Corynebacterium)
tetanus (Clostridium)

Vaccinering mot toxiner—Toxoid

C. Blockering av överföring av mikroorganismen
vektoriellt överförd: Malaria

Borrelia



1) Vacciner mot Virusinfektioner

Immunitet mot virusinfektioner är i stort sett lika som för 
Bakterieinfektioner och således beroende av utvecklingen
av både ett,

humoralt immunsvar
cellmedierat immunsvar

om än i varierande grad!



Vacciner

humoralt immunsvar - neutralisation

Från: http://www.virology.ws/2009/07/24/virus-neutralization-by-antibodies/



Vacciner

humoralt immunsvar – neutralisation

1. Aggregering av viruspartiklar

2. Blockera receptormedierad vidhäftning

3. Blockerad endocytos/upptag

4. Blockerad avklädning



Vacciner

cellmedierat immunsvar (avdödande)

1.APC, Cytotoxiska T-lymfocyter, T-hjälparceller

1.[Fagocyter]

2.[NK-celler]



Typer av virusvacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)
- subunitvacciner (influensa)
- peptidvacciner (influensa, hep B)
- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)
- virulenta virus (smittkoppor)
- hybridvirus (rota)



Typer av vacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)

HeLa/poliovirus

formalinavdödning

- subunitvacciner (influensa)
- peptidvacciner (influensa, hep B)
- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)
- virulenta virus (smittkoppor)
- hybridvirus (rota)
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- subunitvacciner (influensa)

- peptidvacciner (influensa, hep B)
- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)
- virulenta virus (smittkoppor)
- hybridvirus (rota)



Typer av vacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)

- subunitvacciner (influensa)

- peptidvacciner (influensa, hep B)

- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)
- virulenta virus (smittkoppor)
- hybridvirus (rota)



Typer av vacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)

- subunitvacciner (influensa)
- peptidvacciner (influensa, hep B)

- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)
- virulenta virus (smittkoppor)
- hybridvirus (rota)



Typer av vacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)
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- virulenta virus (smittkoppor)

- hybridvirus (rota)



Typer av vacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)
- subunitvacciner (influensa)
- peptidvacciner (influensa, hep B)
- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)

- virulenta virus (smittkoppor)
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Typer av vacciner

Inaktiverade vacciner - avdödade virus (polio)
- subunitvacciner (influensa)
- peptidvacciner (influensa, hep B)
- viruslika partiklar (HPV)

Levande vacciner - attenuerade virus (polio, trippel)

- virulenta virus (smittkoppor)

- hybridvirus (rota) [RotaTeq, 
Merck]

5 reassortant-virus
human, bovin
VP7 (G1, G2, G3, G4, G6)

VP4 (P7, P1A)



Problem vid vaccinutveckling

Proteinernas immunstimulerande förmåga

Stabilitet

Icke-neutraliserande antikroppar

Antigen drift, antigent skifte

Integrering av viralt DNA

Rekombinering och mutationer i attenuerad vaccinvirusstam

Biverkningar



Några stora historiska succéer!

a) Smittkoppor
b) Rabies
c) Polio



a) Smittkoppor - Smallpox



Eberhard Zacharias
Munck af Rosenschöld
(1775-1840)

”Hela kroppen från huvud till fötter är betäckt med otaliga 

sammanflytande koppor som bränner som eld. Ansiktet är 

fasligen uppsvullet och vanställt, ögonen är berövade ljuset. 

Det tillsvullnade rosslande svalget andas en rutten stank. Ur 

ögonen flyter tårar och var, ur munnen beständigt en skarp 

saliv, ur tarmarna ruttna exkrementer ofta blandade med var 

och blod. Hela kroppen är en böld. Man ser inte mer en 

människa i den sjuke.”



Smittkoppsutrotning - förutsättningar

Ingen djurreservoar

Livslång immunitet

Få subkliniska fall

Man är inte smittsam före tydliga symptom

Effektivt och väl beprövat levande vaccin

Världssamfundet kraftigt engagerat



1980

1963 inträffade det senaste/sista smittkoppsutbrott i Sverige. 
I Stockholm insjuknade 27 personer varav fyra avled. 
Primärfallet var en svensk sjöman nyss hemkommen med 
flyg från Australien via bland annat Indonesien och Indien. 



Atlanta, Georgia, USA

Novosibirsk, Ryssland

Självklart finns det ampuller
kvar i USA och Ryssland!!!!!



Kanin – ryggmärgshomogenat

Louis Pasteur & Émile Roux

b) Rabiesvaccin (1885) – 1:a attenuerade virusvaccinet

Louis Pasteur

"Rabies prophylaxis after a bite is 
justified. There is cause to create a 
rabies vaccine establishment". [1886]

Institut Pasteur [1888]



Idag – avdödat humant helcellsbaserat rabiesvaccin (1967)

Rekombinant rabiesvaccin – V-RG (vacciniavirus + rabiesglykoprotein)



c) Polio



Förlamningar, ofta asymmetriska

Respiratorstöd vid andningsförlamning.

Post-poliosyndrom långt senare i livet, svaghet i tidigare drabbad muskulatur.

Polio---enterovirus som kan drabba nervsystemet



Poliovirusvacciner

Polio infektioner:

Fram till 50-talet

Utbrott, ffa på sommaren, oralt-fekalt

Passiv immunisering

Poliovirusisolering - Enders, Weller, Robbins [1948]

Hilary Koprowski – attenuerat [1950]

Två vacciner kom att dominera:
[poliovirus typ 1, 2 & 3]

Jonas Salk – avdödat [1952] IPV
Albert Sabin – attenuerat [1962]OPV



Poliovirusvacciner

Sverige

Början av 50-talet – 5000 fall per år

Karolinska institutet i samarbete med
Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL)

Carl Kling, Sven Gard, Tore Wesslén, Bertil Melén,
Erik Lycke, Margareta Böttiger, Gunnar Olin m. fl.

Utvecklade ett effektivt & avdödat poliovaccin
Använts i Skandinavien
Sverige – allmän vaccination mot polio 1957



poliovirus typ 1, 2 & 3
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Socialstyrelsen



Polio-utrotning WHO

Förutsättningar Påbörjad 1988
Planerad utrotning 2018

1988 – 350 000 fall
2009 – 1 606 fall
2012 – 223 fall
2013 – 362 fall
2015 – 106 fall
2018 – 12 [senaste 12 månaderna]

Amerikanska kontinenten poliofri 1994, Europa 2002, SE Asia 2014



Polio

Nästan utrotat, men utbrott i Syrien pga dålig
vaccinationstäckning I krigsdrabbade områden?!



2) Bakteriella Vacciner

1) Levande attenuerade vacciner

Tuberculos: BCG (Bacillus Calmette-Guerin)
Typhoid vaccine—kemisk mutagenes av Salmonella typhi

2) Avdödade och inaktiverade mikroorganismer som vaccine—
används när attenuering inte fungerar eller risk för att det reverterar
till vildtyps bakterie
Bacillus anthracis (avdödad)
Coxiella burnetti (inaktiverad) Q –fever

3) Cell fraktionering/subkomponentvacciner—ger immunitet till 
cellytestrukturer e.g. polysaccharidcapsule
meningococcer
pneumococcer
Haemophilus (HIB-vaccine, fungerar utomordentligt bra)

4) Toxoid—formaldehyde behandlat toxin:
difteri (Corynebacterium diphteriae)
tetanus (Clostridium tetanus)
också toxin--subunit frånVibrio cholerae



Önskvärd prestanda hos vacciner

Effektivt-- inducera tillräcklig och rätt sorts respons, ffa långvarig

Ofarligt---- Extremt viktigt! Potentiella skador kan orsaka
stora kostnader och negativ PR, dvs samhället får
negativ inställning till vaccinering (Svininfluensa
vaccineringen som orsakade narkolepsi).
Läkemedelsindustrin har hitills väldigt litet intresse
för vaccinutveckling

Stabilitet----krävs kyl- och/eller fryskedja?

Behövs Adjuvant?

Kostnad---- för U-länder. Sponsorer, exv WHO, Gates etc.



Säkerhets problem

A. Levande attenuerade vacciner
*attenueringen måste vara irreversibel
* får inte vara beroende av 100% kapacitet hos personens 

försvarssystem och/eller specifika immunsystem
(personer med allvarliga immunologiska defekter 
exkluderas från vaccination)

* får inte påverkas av värdens metabolism, inkluderande normal 
floran 

*får inte orsaka ett “persistent carrier state”

B. Avdödade/inaktiverade och subkomponentvacciner

Problem: exv.
*kontaminering med levande mikroorganismer
* kontaminering med toxins



Vaccination mot TBC (BCG)

Albert Calmette och Camille Guerin 
utvecklade ett tuberculos vaccine 
genom attenuering Mycobacterium 
bovis stam(1909-1919)

Humant vaccin sedan 1921.
Bacillus Calmette–Guerin (BCG) 
BCG är globalt sett det mest
använda (Dock inte I USA and 
NL) 



Lübeck katastrofen(1929-1931)

 Från december 1929 till April 1930, 

vaccinerades 251 nyfödda barn i Lübeck. De 

erhöll tre orala BCG vaccineringar

 Av 251 barn avled 72 i tuberculosis (de flesta 

efter 2 till 5 månader men någon så sent som 

efter 1 år)

 135 barn blev sjuka, men blev friska efter lång 

tid.

 Totalt så påverkades 207 av de 251 barnen  

(82.5%)



Subunit/subkomponent vaccin

Singel antigen eller en blandning av antigen

Säkrare  

Ofta mindre effektivt än helcells vacciner

Ofta dyrt att framställa

Kräver alltid booster

Hur tackla dessa problem?
Multipla doser (booster)

Adjuvant



Bacterial Vaccines (forts)

Bioteknologiska metoder: Gen kloning Expression Protein rening

Clone potential immunogenic proteins from pathogenic 
microorganisms in suitable expression vector

Large scale production

Large scale purification

Vaccine

a) Kostnad
b) kontaminering
c) multipla antigen

Kikhosta
(Bordetella pertussis)
Lymes Borrelios 
(Borrelia burgdorferi)

Problem:



Kandidat antigen för profylax/skydd mot bakterier

 Ytlokaliserat

 Kraftig immunolgisk respons

 Inhiberar tillväxt eller avdödar bakterie

 Förhindrar utveckling av 
infektionssjukdom

 Icke toxiskt

 Enkel och kostnadseffektiv produktion



Teknologiskt flöde för identifiering och 
validering av kandidat Antigen/Immunogen

I. Collection, characterisation and selection of sera

II. Genomic libraries, antigen identification and confirmation

PATHOGEN

PROTEOME

III. Antigen validation

IV. Animal studies and clinical trials

+

GENOME                     ANTIGEN SCREEN        CLONE SELECTION       SEQ. ANALYSIS

ANTIGENOME

+++
CONSERVED           HIGHLY IMMUNOGENIC      SURFACE EXPOSED             TARGET FOR 
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+
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”Rise and fall of Lyme Borrelia vaccine”

Bakgrund:

Sedan 80-talet ett mycket stort intresse för utveckling av ett effektivt vaccin 
mot Lyme borrelios – inte minst bland intresse organisationerna i USA. 

En stor utmaning för Borrelia forskare! Ffa beroende på; komplex biologi-
Som inkluderar vektorerna (dvs fästingar), olika djur och fåglar,
Olika Borrelia arter och ett komplext infektions förlopp.



Spirochete anatomin

from K. Hovind-Hougen et al., 1986

Outer membrane proteins:

virulence
vaccine and diagnostic



B. burgdorferi yttermembrane proteiner

1- whole cell

2- outer membrane

proteinsOspA

1 1 12 2 2 2 2 2

Hsp 60

Flagellin

OspB

OspC

CBB Immuno-blots



Kandidat antigen för profylax/skydd mot 
Lyme borrelios

 Ytlokaliserat för stark immunolgisk
respons

 Inhiberar tillväxt eller avdödar Borrelia

 Förhindrar utveckling av Lymes borrelios

 Icke toxiskt

 Enkel och kostnadseffektiv produktion



Borrelia outer-membrane proteins

OspCOspA

YM
C

CC

C

P13P66

P66

IM



Unfed tick

By EUCALB

Adapted from 
Bowman et al, 1996

OspC+ OspA-Engorging tick

Reservoir host

Osp proteins are differently
Expressed in different 

environments

OspA+ OspC-

Vilket antigen är bäst?

OspA or OspC



Egenskaper hos OspA

 Ytlokaliserat lipoprotein

 OspA är mycket immunogent i gnagare, 
hund och människa

 OspA uttrycks av Borrelia i fästingar men 
inte i djur (mammalier). 

 OspA antikropparna påverkar Borrelia 
tillväxten

 Aktiv immunisering med OspA skyddar mot 
Borrelia infektion i mus, hund och apa



OspA expression varierar i fästingar och djur

OspA

OspC



rOspA

Vaccination med rOspA

Antibody production



anti-OspA

Antikroppar mot OspA dödar
Borrelia i fästingen



Result från Vaccinationsstudien
(GSK och Pasteur-Merieux parallellt 1997-1998)

 Immunisering med rOspA skyddar mot 
Lymes borreliosis

 66% effectivitet efter 2 immuniseringar; 
92% efter 3 immuniseringar (100% i
individer under 60 år).







Vaccinet mot Borrelia burgdorferi borrelios 
kommersiellt tillgängligt i USA 1999-2001

Vaccinet terminerades 2002 av kommersiella skäl enligt GSK, men 
samtidigt pågick mer än 20 juridiska tvister där vaccinerade 
individer sa att de hade fått biverkningar och/eller skador av 
vaccinet.

Men alla kom till förlikning innan det gick till domstol!

OBS! Inga negativa effekter dokumenterades eller rapporterades 
under vaccinationsstudien

Valneva AG, Wien Österrike har ett OspA baserat vaccin (korsskydd
och flera varianter) i FasI/FasIIa studie med bra resultat



Experimentellt - DNA vaccin

DNA vaccinering- inbegriper insertion av DNA, med 
påföljande expression (uttryck) av protein och aktivering av
immunsystemet inne i mammalie cellerna. Expression av
DNA från virus, parasiter eller bakterie. Även cancergener!

Expression vector



DNA-vaccinerings metod
 1) isolera den immunogena bakteriegenen 

 2) Klona genen i en lämplig expression plasmid (designad för 
expression både i pro- och eukaryota celler)

 3) Transformera, producera & rena plasmid DNA

 4) Immunisera med plasmid DNA som uttrycker det immunogena
proteinet 

Pros
a) DNA-injektion “naturligt protein”
(men problem med post-translationell
modifiering)
b) Stimulerar både B- & T-celler
c) Förhoppningsvis långtids effekt
d) Enkelt att producera
e) Stabilt
f) Man kan testa många gener samtidigt
(konstruera DNA-bibliotek)

Cons
a) produktion av farliga proteiner (virulens

gener)
b) Felaktig modifiering(s)
c) Kan bara administrieras intra musculärt



http://www.jibtherapies.com/content/7/1/3/figure/F1
http://www.jibtherapies.com/content/7/1/3/figure/F1


DNA Vaccinstudier

När kommer något ut på marknaden och vad? 



Vaccination i Sverige

Difteri (Corynebacterium diphteriae)
Tetanus (stelkramp, Clostridium tetani)
HIB (Haemophilus influenzae typ B)
Kikhosta(Bordetella pertussis)
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae)
Polio
Mässling
Påssjuka
Röda hund (German measles)
HPV (humant pappilomvirus)
Hepatit B (endast riktad vaccinering)
Tuberkulos (endast riktad vaccinering)

www.sjukvårdsrådgivning.se

Andra tillgängliga vacciner:
Hepatit A och B 
TBE (Tick borne encephalitis)
Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)
Salmonella typhi, Vibrio cholera , Bacillus anthracis, mfl



Kontraindikationer för vaccinering

 Infektionssjukdom med feber
 Störningar i immunsystemet
 Livshotande eller svår reaktion på tidigare 

vaccindos
 Krampsjukdom som är under utredning
 Graviditet (relativ kontraindikation)
 Kraftig överkänslighet mot någon av vaccinets 

beståndsdelar

OBS!  Lindrig infektion med lite feber (PRAKTISK GRÄNS 38C) utgör inget hinder för vaccination



https://www.lif.se/globalassets/pdf/broschyrer/vardet-av-vacciner-201804.pdf

Tack till 
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För ett antal av bilderna i denna presentation



Tack för er uppmärksamhet!

93

Frågor?


