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Forskningen kring tuberkulos har
mycket att ta igen, den har legat i träda
länge. I västvärlden betraktades tuber-
kulos under flera decennier som näst in-
till utrotad – trots att den i utvecklings-
länderna var, och är, den enskilt största

bakteriella dödaren. Först då hotet kom
närmare inpå oss i och med att tuberku-
los åter började öka i västvärlden, fram-
för allt i USA, som en »reemerging dis-
ease» vaknade intresset för tuberkulos-
forskningen.

Enligt WHOs beräkning 1991 var då
en tredjedel (minst) av jordens befolk-
ning infekterad med tuberkulos, minst
10 miljoner människor nyinfekterades
och 3–4 miljoner dog varje år i sjukdo-
men. Nu sprids tuberkulosen snabbare:
en starkt bidragande faktor är HIV-pan-
demin, viruset får immunsystemet i
gungning så att latent tuberkulos akti-

veras. Dessutom har tuberkuloskon-
trollprogram kollapsat i många av tredje
världens länder, där bl a inbördeskrig
brutit ned ländernas infrastruktur. Det
forna Sovjetunionens sönderfall är yt-
terligare en faktor i spridningen.

Det faktum att allt fler reser allt mer
i världen ökar också smittöverföringen.

40 procent multiresistenta 
WHO deklarerade 1992 tuberkulos

som en »global emergency». Världs-
banken har förklarat att utveckling av
nya effektiva vacciner är den mest kost-
nadseffektiva åtgärden för att bekämpa
sjukdomen.

Larmrapporter från bl a New York
om tuberkelbakterier som är resistenta
mot många antibiotika är en viktig in-
grediens i det ökande intresset. Men re-
sistensproblemen har under lång tid
funnits i stor utsträckning i Afrika och
Asien: i vissa områden i Etiopien är upp
till 40 procent av tuberkulosfallen orsa-
kade av multiresistenta stammar.

– Somliga av bakteriestammarna ger
tuberkulos som i praktiken är omöjlig
att behandla med dagens preparat. Vi
riskerar att komma tillbaka till preanti-
biotika-eran, ett mycket skrämmande
perspektiv, säger Stefan B Svenson, pro-
fessor i bakteriologi på Biomedicum,
Statens lantbruksuniversitet i Uppsala.

Stefan Svenson driver såväl basal
som klinisk tuberkulosforskning till-
sammans med docent Gunilla Källe-
nius, för närvarande laborator och chef
för bakteriella luftvägsblocket vid
Smittskyddsinstitutet i Solna, där det
nationella referenslaboratoriet för tu-
berkel- och andra mykobakterier ingår.
Detta laboratorium är dessutom utsett
av WHO att vara ett internationellt refe-
renslaboratorium, bl a för Estland.

– Vi arbetar med basala patogenes-

Tuberkulos – en tickande bomb 

NY VACCIN-BUKETT
HEJDAR ÖKANDE HOT

Forskningen är nu intensiv för att mota hotet från
den tickande tuberkulosbomben: bl a utvecklas DNA-
och konjugatvaccin för att få fram såväl preventiva som
terapeutiska vacciner, en »nygammal» drog har visat
sig högintressant, diagnostiska snabbtest utvecklas… 

Men det är bråttom – i bl a Baltikum, det forna
Ryssland och USA har tuberkulos orsakad av multire-
sistenta stammar ökat, i u-länderna är tuberkulos den
enskilda bakteriella infektionssjukdom som dödar
flest. 
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TECKNING: FOLKE NORDLINDER

Sannolikt krävs en »bukett» vacciner
baserade på olika tekniker (t ex
konjugatvaccin och DNA-vaccin) – för
att tillsammans ge ett tuberkulosvaccin
som är både profylaktiskt och
terapeutiskt: dvs som både
förebygger infektion och håller kvar
en tuberkulosinfektion på ett latent
stadium. Idag finns gott hopp om
att vi ska få fram ett sådant vaccin
inom överskådlig tid, berättar
Stefan Svenson.



studier, utveckling av nya metoder för
snabbdiagnostik (t ex dipstick-test i
urin) och resistensbestämning samt mo-
lekylärgenetisk epidemiologi inom ett
av EUs Biomed-projekt. Vi samarbetar
med andra ledande grupper såväl inom
landet som internationellt. Med stöd
från bl a Sida har vi också omfattande
projekt igång i Etiopien och Guinea
Bissau, berättar Stefan Svenson.

Estland –
ett skräckscenario
Sverige har ännu ett gott läge – en-

staka tuberkulosfall förekommer. Men

den tickande bomben finns i vår närhet:
i framför allt de baltiska staterna och
forna Sovjetunionen. 

Stefan Svenson har tillsammans med
bl a docent Sven Hoffner, chefsmikro-
biolog och ansvarig för det nationella
tuberkuloslaboratoriet vid Smitt-
skyddsinstitutet, ett nära utvecklings-
samarbete med Estland; de har där bl a
hjälpt till att bygga upp ett s k P3-hög-
risklaboratorium i Tartu.

– Estland är ett skräckscenario, här
ökar antalet tuberkulosfall alarmeran-
de. Uppåt 30 procent av den nya fallen
är rifampicillinresistenta, och över 10
procent orsakas av multiresistenta
stammar, berättar Stefan Svenson.

De nordiska hjärt–lungföreningarna
har därför nyligen, i samråd med Inter-
national Union Against Tuberculosis
and Lung Diseases (IUATLD), föresla-
git de nordiska regeringarna en aktions-
plan för hjälp till de baltiska staterna,
berättar Stefan Svenson.

Dags för nytt vaccin
– Effektiva vaccinationsprogram är

det mest verkningsfulla sättet att be-
kämpa infektionssjukdomar, inte minst
från en kostnadsaspekt, poängterar Ste-
fan Svenson och nämner som exempel
den goda effekten av det nya barnvacci-
nationsprogrammet mot Haemophilus
influenzae typ B. 

– Med effektiva vacciner minskar
behovet av antibiotika. Det blir billigare
för samhället och bromsar uppkomsten
av antibiotikaresistenta mikroorganis-
mer.

Men utvecklingen av tuberkulosvac-
cin har stått still i nästan hundra år. Det
enda idag tillgängliga tuberkulosvacci-
net är BCG-vaccinet, ett av de allra
äldsta vaccinerna, det utvecklades kring
förra sekelskiftet.

– BCG-vaccinet är det mest använda
vaccinet globalt sett. Det är också det
mest omdiskuterade vad gäller skydds-
effekt. Många studier har gjorts under
åren med högst varierande resultat –
skyddseffekter från 0 till över 80 pro-
cent har rapporterats!

Senare har dessa fältstudier analyse-
rats med moderna metaanalystekniker,
bl a vid enheten för internationell hälso-
och sjukvårdsforskning (IHCAR) på
Karolinska institutet i Stockholm. 

– Slutsatsen är att BCG-vaccination
ger signifikant, om än inte fullständigt,
skydd mot disseminerad tuberkulos hos
små barn. Däremot ger den ytterst be-
gränsat eller inget skydd mot klassisk
tuberkulos – som i u-länderna främst
drabbar människor i den mest produkti-
va åldern 20–45 år.

Liknande metaanalyser, med i stort
samma slutsatser, har gjorts också vid
flera ansedda universitet i USA, på upp-
drag av National Institute of Health.

Nytt vaccin
– ingen lätt uppgift
Det är därför oerhört viktigt att få

fram ett nytt, effektivt vaccin. Många
forskargrupper världen över arbetar nu
på nya typer av tuberkulosvacciner.

– Men det är ingen lätt uppgift. Vi
har fortfarande för liten kunskap om pa-
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En trög, långsamväxande bakterie är
den, Mycobacterium tuberculosis, och
därför svårstuderad. Men nu pågår
intensivt forskningsarbete för att bl a
kartlägga tuberkelbakteriens metabolism
och hur den fungerar i olika stadier: t ex
under latensstadiet då den håller sig
gömd inne i infekterade celler. Dessutom
sekveneras nu bakteriens hela genom –
viktig kunskap inte minst för
vaccinutvecklingen. 
Här har tuberkelbakteriens cellvägg
börjat splittras sönder – antibiotika har
angripit för att döda den.

Nygammal drog 
dödar »ugly bugs»
En unik infallsvinkel i tuberkulos-

forskningen har Stefan Svenson i en
»nygammal» drog.

– Jag är som en ekorre, jag spar
mina saker. Just den här drogen använ-
de jag i min forskning i början av
1970-talet. Då jag testade igenom allt
vad jag hade i mitt »skafferi» fann jag
att denna drog är mycket effektiv på att
dräpa multiresistenta tuberkelbakteri-
er och andra »ugly bugs», t ex multire-
sistenta pneumokocker, streptokock-
er, stafylokocker och ett antal gramne-
gativa bakterier som Salmonella och
Shigella.

Nu pågår ett utvecklingsarbete för
att modifiera substansen, den är i sin
ursprungsform något toxisk. 

– De nya derivaten har visat sig ha
upp till tre gånger så hög effektivitet,
och jag tror att vi här kanske har funnit
ett nytt kemoterapeutikum som kan bli
viktigt i bekämpandet av bl a multire-
sistent tuberkulos, säger Stefan Sven-
son. 



togenesen vid tuberkulos och om de im-
munologiska mekanismer som ger
skydd mot aktiv tuberkulös sjukdom,
understryker Stefan Svenson.

Mycobacterium tuberculosis är en
sällsamt trög, långsamväxande bakterie
– och därför svårstuderad.

En viktig internationell satsning,
inte minst för vaccinutvecklingen, är
det anslag som givits för att sekvenera
tuberkelbakteriens hela genom. Arbetet
leds av Stewart Cole vid Pasteur-institu-
tet i Paris. 

– Alla data om sekvenser är direkt
tillgängliga från deras huvuddator i Pa-
ris, berättar Stefan Svenson.

Vaccin
som hindrar nysmitta
– Det allra bästa vore ett vaccin som

förhindrar infektion. Det kanske inte är
möjligt att uppnå nu, men det är i alla
fall ett konkret mål. Eftersom den domi-
nerande infektionsvägen är smitta via
aerosol till lungorna, är det viktigt att
utveckla ett vaccin som ger gott muko-
saskydd i de övre luftvägarna.

– Vi arbetar nu med ett sådant pro-
jekt för att finna ett preventivt vaccin för
intranasal administrering. Vi testar oli-
ka konjugatvaccin: vi har valt delar av
ytkomponenter, antigener, från myko-

bakterien som vi kopplat till starkt im-
munologiskt aktiva bärarmolekyler.

Hur hålla kvar slummern?
Men dessutom behövs vaccin för re-

dan infekterade personer. Tuberkulos
orsakas ju av en intracellulär parasit
som under många år kan hållas i ett la-
tent stadium slumrande inne i infektera-
de celler. Det gäller att få fram ett vac-
cin som vidmakthåller kroppens im-
munitetsfunktioner så att infektionen
förblir latent.

– Här är det sannolikt viktigare med
ett rätt balanserat cellmedierat immun-
försvar som upprätthålls av olika T-cel-
ler, inklusive cytolytiska T-celler och
rätt cytokinbalans. Här har DNA-vaccin
stora fördelar, eftersom det framför allt
påverkar det cellförmedlade immun-
svaret och främst utlöser cytolytiska T-
celler.

Dessutom behövs ett terapeutiskt
vaccin för individer som redan utveck-
lat aktiv tuberkulossjukdom.

– Ett sådant vaccin måste sannolikt
kompletteras med annan immunbe-
handling, t ex olika cytokiner för att
återställa den immunologiska balansen.
Självklart behövs här också korrekt be-
handling med läkemedel mot tuberku-
los, så att infektionen återigen kan kont-
rolleras av immunsystemet, poängterar
Stefan Svenson.

»Kombinationsvaccin» idealet
Självklart vore ett »kombinations-

vaccin» bäst, dvs ett vaccin som både
förebygger infektion via mukosa-ytor
och förhindrar utveckling av aktiv sjuk-
dom hos redan infekterade individer,
betonar Stefan Svenson.

– Mycket forskning pågår nu värl-
den över. Den snabba utvecklingen av
nya tekniker inom vaccinologin, land-
vinningar inom immunologin och den
accelerande kunskapen om patogene-
sen vid tuberkulos ger gott hopp om ett
sådant vaccin – på sikt, säger Stefan
Svenson.

Med största sannolikhet krävs en
»bukett» vacciner baserade på olika
tekniker – för att tillsammans ge ett tu-
berkulosvaccin som både förhindrar ny-
infektion och håller kvar en tuberkulos-
infektion på ett latent stadium.

Men det tar tid. EUs »Task force for
vaccines and viral diseases» beräknade
i sitt slutdokument sent förra året att
vaccinutveckling i allmänhet – från
första laboratorieresultat till färdig pro-
dukt – tar 12–15 år och ungefär 2,5 mil-
jarder kronor i anspråk.

Senaste rönen 
Allt större satsningar görs nu inter-

nationellt på tuberkulosforskningen.
Även i Sverige satsas allt mer, med stöd
från bl a Hjärt–Lungfonden, Medicins-

ka forskningsrådet, Sida och WHO, po-
ängterar Stefan Svenson. 

De senaste rönen på forskningfron-
ten presenteras och diskuteras denna
vecka, då  »Third International Confe-
rence on the Pathogenesis of Mycobac-
terial Infections» hålls i Saltsjöbaden
den 27–30 juni. 

– På mötet presenteras en hel serie
framsteg från många olika grupper värl-
den över, det finns en mängd lovande
forskningsresultat. 

Meningen med dessa återkommande
konferenser, som Stefan Svenson och
Gunilla Källenius initierat och varit
med om att arrangera vart tredje år se-
dan 1990, var från början att sammanfö-
ra det lilla antal forskare som då fanns –
då intresset för tuberkulos i västvärlden
var klent. 

Nu har intresset ökat explosionsar-
tat. Idag är kontakterna mellan forskare
inom forskningsfältet mycket goda, vil-
ket är till hjälp för en – förhoppningsvis
– snabb utveckling för bekämpandet av
tuberkulos, betonar Stefan Svenson.

Birgit Wilhelmson 
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Vaccinkandidater testas 
i högrisklaboratorium
Smittskyddsinstitutet är en av de få

forskningsinstitutioner i världen som
har tillgång till ett s k P3-högrisklabo-
ratorium, med möjlighet att utföra
skyddsförsök på djur – en stor fördel.
Ett liknande P3-laboratorium planeras
nu vid Lantbruksuniversitetet i Uppsa-
la.

– I dessa laboratorier kan vi utvär-
dera våra vaccinkandidater med hjälp
av högvirulenta Mycobacterium tu-
berculosis från humanisolat. Vi har
just testat ett konjugatvaccin: ett vac-
cin där specifika ytkomponenter, anti-
gener, från tuberkelbakterien kemiskt
kopplats ihop med ett starkt immuno-
logiskt aktivt protein. De preliminära
resultaten visar att denna typ av vaccin
ger visst skydd. 

– Men jag ser ändå med större för-
hoppning fram mot de DNA-vacciner
vi nu undersöker. De baseras på att ge-
ner från tuberkelbakterien klonas in i
en vektor. 

Detta konstruerade DNA (som allt-
så innehåller utvalda gener från tuber-
kelbakterien) injiceras i försöksdjur
och tas upp av dess celler. Tuberkelge-
nerna uttrycks sedan av dessa celler
som då presenterar de olika genpro-
dukterna på ett sådant sätt att framför
allt cytolytiska T-celler som är speci-
fika för dessa antigener aktiveras.


