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De första försöken på männi-
ska att genom immunterapeu-
tisk eller profylaktisk vaccina-
tion erhålla skydd mot HIV vi-
sar att det fortfarande finns
många svårigheter att övervin-
na. Levande attenuerade vacci-
ner ger inte långvarig skyddsef-
fekt, ej heller är de helt säkra.
Den hittills mest lovande ut-
vecklingen rör DNA-vaccin,
med vilket man teoretiskt sett
skulle kunna utrota de infekte-
rade cellerna innan de hunnit
producera sina första viruspar-
tiklar.

Det brådskar att komma
igång med vaccinprövningar i
länder där spridningen ökar,
även om en hög effektivitet inte
kan garanteras.

Vacciners viktigaste uppgift är att
bilda både ett antikroppssvar mot fria
mikroorganismer och ett cellmedierat
svar som angriper infekterade celler.
Det senare är särskilt viktigt vid latenta
virusinfektioner. När virus proteiner
produceras i cellen bildas både nya vi-
ruspartiklar och små viruspeptider som
presenteras på de infekterade cellernas
yta. På grund av denna peptidexpone-
ring kan mördarceller känna igen de av-
vikande cellerna, och en cellcytolytisk
aktivitet uppstår. Detta är den viktigas-
te försvarsmekanismen för alla intracel-
lulära parasiter såsom virus och vissa
bakterieinfektioner. En genomgången
infektion ger upphov till denna immu-
nitet. 

Levande men attenuerade vacciner
har därför framgångsrikt använts för att
skapa en stark och långvarig immunitet.

Subkomponenter av ett virus, eller av
peptider som representerar särskilt im-
munogena proteindelar, kan också vara
effektiva (Tabell I).

Avdödade HIV-vacciner
Jonas Salk, som utvecklade det av-

dödade poliovirusvaccinet, har även ta-
git fram ett HIV-vaccin. Det består av
avdödade hela viruspartiklar, med un-
dantag för höljet, vilket avlägsnats.
Med detta vaccin avser man att restimu-
lera det HIV-specifika minnet. Det har
fördelen att det immunsuppressiva höl-
jet ej ingår i vaccinet. En nackdel är
dock att neutraliserande antikroppar ej
kan bildas, eftersom denna typ av anti-
kroppar reagerar enbart med virusexpo-
nerade delar. Det är även svårt att erhål-
la cytolytisk immunitet med avdödade
partiklar. Fixering av utmognande virus
har nyligen visats ge oväntat bra an-
tikroppssvar vid immunisering.

Liksom när det gäller levande HIV-
vaccin har man ställt sig tveksam till att
använda avdödat vaccin där hela nu-
kleinsyran finns kvar, om än i inaktive-
rad form. Vaccinet prövas därför im-
munterapeutiskt på 2 500 HIV-infekte-
rade patienter, dock ännu inte på friska
personer [1]. Hos oinfekterade personer
kan man tänka sig detta vaccin som en
booster efter induktion av minnesceller.

Levande attenuerade vacciner
Exempel på användbara levande at-

tenuerade vacciner är barnvaccinerna
mot mässling, röda hund och påssjuka.
HIV-vaccinet har varit effektivt, men
risken är alltid att det kan revertera och
bli infektiöst. Denna risk anser man sig
inte kunna ta med HIV, där ju både le-
vande och levande attenuerade virusge-
ner integreras i cellens DNA. 

Trots detta är en liten grupp ameri-
kanska läkare beredd att låta vaccinera
sig med ett levande attenuerat HIV-vac-
cin. Man har ansett att den infektion
som skulle kunna uppkomma dels skul-
le vara långsamt förlöpande och därför
i princip ofarlig, dels skulle skydda mot
nya HIV-infektioner [2]. 

Flera fakta talar emot detta. Vid för-
sök på apa med apans HIV-liknande vi-
rus SIV eller HIV-2 har levande attenu-
erat virusvaccin gett ett mycket bra ini-

tialt skydd under flera år till vuxna djur
[3, 4]. Om ett liknande vaccin gavs till
nyfödda djur utvecklade dock majorite-
ten sjukdomen och dog i ett aidsliknan-
de tillstånd. Efter flera år har det visat
sig att även de äldre vaccinerade djuren
tycks kunna få men av vaccinet [5]. Det
verkar därför som om levande attenue-
rade vacciner varken ger full långvarig
skyddseffekt eller är säkra.

Man trodde tidigare att kanske en
HIV-1-infektion kunde skydda mot in-
fektion med HIV-2, eller vice versa. An-
ledningen till detta skulle vara att det fö-
religger så stor likhet mellan virusty-
perna att en korsreagerande immunitet
uppstår. Detta är fallet avseende de två
typerna av herpes simplex-virus. Där
tycks en tidigare infektion med herpes
simplex typ 1 kunna ge lägre frekvens
av infektion med herpes simplex typ 2.

Vad HIV beträffar verkar det som om
en tidigare infektion med t ex HIV-2
inte ger fullgott skydd mot HIV-1 efter-
som båda kan förekomma hos samma
patient. Anledningen till detta är okänd,
men man måste anta att en effektiv mu-
kosaimmunitet inte uppstår vid den
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första infektionen, och att virus num-
mer två tillåts infektera lokalt i slemhin-
nan och där etablera latens. Virus kan
senare sprida sig till lokala lymfkörtlar.

Infektion med en subtyp av HIV-1
ger inte heller skydd mot en andra sub-
typ, även om den senare förökas lång-
sammare [6]. Man måste då även kon-
statera att korsreagerande antikroppar
eller cellulär immunitet inte alltid för-
mår motstå ett nytt virusangrepp.

Bästa vacciner i djurför sök
Levande attenuerade virusvacciner

av SIV har gett det bästa och mest lång-
variga skyddet mot apans aidsvirus.
Vaccinet måste dock vara helt säkert at-
tenuerat och ej kunna revertera till in-
fektiös form. Även avdödade vacciner
som innehåller hela viruspartiklar har
kunnat ge skydd. Hos en del av dessa
vacciner har skyddet visats bero på att
immunitet samtidigt utbildats mot vi-
rusburna cellproteiner [7]. HIV tar vid
utmogningen från celler med sig an-
märkningsvärda mängder cellproteiner,
något som kanske skulle kunna utnytt-
jas i vaccintillverkningen.

Vacciner som består av färre virus-
komponenter – såsom enstaka glyko-
proteiner, proteiner eller peptider som
tillv erkats syntetiskt – har haft en säm-
re eller ingen skyddande effekt.

DNA-vaccin lovande utveckling
Den hittills mest lovande vaccinut-

vecklingen rör DNA-vaccin. Här väljs
gener som representerar de delar av
mikroorganismen som man särskilt
önskar immunisera med [8, 9]. Dessa

kan väljas direkt från kliniska isolat

eller från kända vaccinstammar. De in-
fogas i en enkel plasmidbärare från bak-
terier, och förses med genetiska ut-
tryckselement för att kunna producera
proteiner i djur- och humanceller. Där-
efter kan ett antal sådana plasmider
kombineras i samma vaccindos så att en
heltäckande genetisk uppsättning er-
hålls (Figur 1). Man undviker de
element som är oönskade; för HIV und-
viks »long terminal repeats»-regioner
(LTR), och enzymet integras så att inga
virusgener skall kunna infogas i kromo-
somalt DNA. 

Den resulterande vaccinblandningen
kan användas för vaccinering mot tidi-
ga regulatoriska delar av virus, vilket
medför att man skapar cytolytiskt akti-
va celler mot infekterade celler. Teore-
tiskt skulle man då kunna utrota de in-

fekterade cellerna innan de hinner pro-
ducera sina första viruspartiklar.

Vad gäller de klassiska virala struk-
turproteinerna kan de lätt modifieras
med DNA-teknik till att representera
aktuella virusstammar och subtyper av
dem, eller till att innehålla blandningar
av geografiskt spridda isolat. Detta har
varit högaktuellt för HIV, eftersom oli-
ka subtyper, »clades», spritt sig i olika
länder/världsdelar: subtyp B i USA och
Europa, typ E i Thailand, HIV-2 i Väst-
afrika och Indien. En lokaliserad epide-
mi av HIV kan bestå av huvudsakligen
en subtyp, tex den nyligen utbrutna in-
travenösa Kaliningrad-epidemins re-
kombinanta subtyp. 

De flesta subtyper sprids emellertid
sexuellt i alla länder; i Sverige har vi nu
alla subtyper [10]. Hur denna utveck-
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Tabell I. Vaccinstrategier vid HIV-profylax.

Vaccintyp Klinisk fas Fördel Nackdel

För antikroppssvar
Virus ytproteiner Fas 1 och 2 Säker, enkel Alltför snäv

HIV-peptider Fas 1 Enkla, stabila, reproducibla Begränsad epitopstorlek

Pseudovirioner Snart fas 1 Naturlig presentation Oprövat

Avdödat HIV Ej hos homo Beprövad Säkert?

För cellmedierat svar
DNA Fas 1 och 2 Naturlig presentation Expressionsberoende,

dos okänd

Vektorburen Fas 2 Naturlig proteinsyntes, Immunitet mot vektor
t ex poxvirus kända bärare

Levande attenuerat Ej hos homo Icke-virulent infektion Inte säkert ofarligt
HIV
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Figur 1. Till vänster schematisk bild av naturligt infektiöst HIV-virus 
med intakt virusnukleinsyra (två blå slingor) samt blå höljeproteiner.

Till höger: Genetiskt HIV-vaccin visar en blandning av plasmider med separata
HIV-gener infogade (olika höljegener för olika subtyper A–E, RT för enzymet
omvänt transkriptas, gag för interna strukturproteiners gener, R för regula-
toriska gener). Dessa plasmider ersätter virus egen genetiska information; 

de bildade proteinerna kan inte ge någon infektion, enbart immunitet.



ling fortsätter är svårt att förutsäga, och
därför är det komplicerat att pröva ut ett
alltför snävt HIV-vaccin.

DNA-vacciner har varit mycket
framgångsrika i att ge skydd mot infek-
tion och sjukdom i de djurförsök som
gjorts. Således har effektiva immunise-
ringar gjorts mot influensavirus, hepatit
B och C, herpesgruppens virus och HIV
[9]. Eftersom HIV-1 inte infekterar
andra djur än schimpans har det varit
svårt att visa skyddseffekt med HIV-
DNA-vaccin. Skydd har dock visats i en
artif iciell modell, där HIV suttit på ytan
av tumörceller som slutat växa efter
HIV-vaccineringen. Även schimpanser
hade en mindre eller ingen virusväxt ef-
ter HIV-DNA-vaccinering med gp160
[11]. 

I kliniska försök återfinns idag
DNA-vaccin från Merck, Sharp & Doh-
me med influensa, Apollon (Lederle)
med HIV-1 och herpes simplex, ameri-
kanska armén med malaria, och i Stock-
holm med HIV-1.

Vaccinvektorer
Vektorteknologin har utvecklats pa-

rallellt. Vacciniavirus, som tidigare an-
vändes vid smittkoppsvaccination, har
ett stort genom. Det är därför möjligt att
infoga hela eller stora delar av HIVs ge-
ner och låta vacciniainfektera patient-
celler som därefter uttrycker sitt vaccin-
protein. Vanligt vacciniavaccin har an-
vänts, och det pågår även försök med
det attenuerade Ankara-vaccinia [12].
Mest lämpat är kanske ett fågelpoxvirus
som inte alls förökar sig hos människa.
Dessa avipoxviruskonstruktioner tycks
vara ofarliga och har givit upphov till
cellmedierad immunitet vid inledande
försök på människa.

Nackdelar med dessa stora bärarvi-
rus är att de även producerar alla sina
egna proteiner och att en stark immu-
nitet bildas mot dessa. Immunsvaret
mot själva vektorns proteiner kan vara
så starkt att man vid försök till revacci-
nering får dålig eller ingen effekt av den
nya infogade genens protein.

En annan intressant variation är
kombinationer av olika vaccinstrategier
(Tabell I). Patienter vaccineras med avi-
pox, som innehåller HIV-höljegener,
eller med DNA med HIV-gener. Där-
efter ges en andra immunisering med
det renade glykoproteinet gp120, sk
»prime-boost». Den första immunise-
ringen ger huvudsakligen upphov till
cytolytisk immunitet, den andra ger an-
tikroppar samt ökar cytotoxiciteten.

Receptor- 
och co-receptor immunisering
En möjlighet är att immunisera mot

de molekyler som agerar som recepto-
rer av virus på cellytan. På så sätt för-
hindras virus att nå cellen. De ovan-

nämnda immuniseringarna med hela
främmande celler [7] har visat att detta
kan vara mycket effektivt. Vaccination
med CD4-molekyler, eller passiv im-
munisering med antikroppar mot CD4,
gjordes för flera år sedan i England.
Dessa åtgärder befanns dock inte mins-
ka sjukdomstakten hos redan infektera-
de personer. När profylaktisk immuni-
sering utfördes hos apor var dock hu-
mant anti-CD4 effektivt för att förhind-
ra en infektion.

En annan möjlighet är att vaccinera
med de normalt förekommande kemo-
kinreceptorer som även är co-recepto-
rer för HIV. Den viktigaste receptoren,
förutom CD4, är kemokinreceptor
CCR5, som används av HIV under den
tidigaste fasen av infektionen. Senare
under sjukdomsförloppet förändras vi-
rus ofta till att i stället använda huvud-
sakligen en annan co-receptor, CXCR4.
Dessa receptorer förefaller inte helt
nödvändiga som kemokinreceptorer, då
båda kemokinerna har alternativa akti-
veringsvägar. En lokal immunitet bestå-
ende av antikroppar mot virusrecepto-
rer vid potentiella inträdesvägar för in-
fektion – såsom i genitala slemhinnor
– förefaller oss därför kunna vara en in-
tressant utvecklingsmöjlighet [13].

Situationen hos homo
Eftersom HIV varierar under sin re-

plikation, liksom mellan olika personer
och mellan de subtyper som finns i oli-
ka delar av världen, har det varit svårt
att uppnå en heltäckande immunitet.
Man har med de tidigare vaccinerna i
stort sett bara uppnått immunitet eller
skydd mot just den virusstam som man
är vaccinerad mot.

Ett stort bakslag för HIV-vaccin-
forskningen var när man bland de ca
2 000 personer som vaccinerats med
höljeprotein av HIV-1 fann att 18 perso-
ner ändå blivit infekterade. Först 1998
beslöt man att återuppta prövningar
med vacciner som nu innehåller flera
komponenter. Många anser dock att inte
heller dessa komponenter kommer att
vara tillfyllest för att ge ett infektions-
skydd [14]. 

I Thailand, där man hittills sett före-
trädesvis subtyperna B och E, avser
Vaxgene (Genentech) att vaccinera
2 500 oinfekterade thailändare med en
blandning av höljeproteinerna gp120
för just HIV-subtyperna B och E. Det är
dock dyrt och komplicerat att utföra in-
vändningsfria vaccinförsök i länder
med stark HIV-spridning, vilka är de
enda platser där man kan mäta effekti-
vitet.

En uppgift som återstår att lösa är att
bestämma dosernas storlek. Dessa blir
beroende av hur väl varje genetiskt ele-
ment förmås uttryckas i värdcellen. Den-
na förmåga kan ökas genom att man läg-

ger till vissa polymerasgener. Det är ock-
så viktigt att välja var vaccinationen skall
appliceras för att förhindra infektion lo-
kalt, dvs oftast i genitala slemhinnor.

Detta är sannolikt en mycket svår
uppgift, då patogener som infekterar
tarm och genitalia tycks ge jämförelse-
vis kortvarig immunitet. Exempel på
dessa är rotavirus, calicivirus och sal-
monella. Koleratoxinkomponenter är
potenta adjuvans för slemhinneimmu-
nisering, och frågan är om de skulle
kunna appliceras genitalt tillsammans
med vaccinet för att bidra till genital im-
munitet och skydd.

Terapeutisk vaccinering
Immunsystemet spelar en mycket

viktig roll för att hålla HIV-infektionen
kronisk under lång tid, i medeltal tio år
utan behandling. Många studier av
långtidsöverlevande patienter har visat
att de har låga virusnivåer, sannolikt
som resultat av ett bra immunsvar. Tera-
peutisk vaccinering till redan infektera-
de patienter ger möjlighet att tidigt prö-
va huruvida ett vaccin förmår öka den
naturliga immuniteten. Vaccinet ges i
syfte att öka immunskyddet och mildra
sjukdomssymtomen.

Upprepade vaccinationsförsök på
HIV-infekterade personer har visat att
det går bra att öka immunsvaret mot de
flesta delar av HIV, bl a hölje och kap-
sid [1, 15]. Dessa uppmuntrande resul-
tat ledde till att fler studier genomfördes
för att undersöka även den kliniska ef-
fekten. Denna har däremot varit obe-
fintlig eller mycket måttlig (som bäst
sågs en minskad dödlighet under två års
tid).

I ett samarbete inom Europeiska
Unionen deltar Sverige (Karolinska in-
stitutet, Smittskyddsinstitutet, Söder-
sjukhuset och SBL Vaccin AB) tillsam-
mans med Tyskland och Finland för att
pröva ut regulatoriska gener för vacci-
nering av infekterade och oinfekterade
personer. Detta har redan resulterat i en
mellan tio- och hundrafaldig ökning av
cytolytiskt aktiva celler hos patienter
som haft låga nivåer av dessa [16]. Nå-
gon virusreduktion ses inte av enbart
vaccinering. Med hjälp av den numera
mycket effektiva antivirala kemotera-
pin hoppas man kunna uppnå ännu bätt-
re immunsvar hos de infekterade pati-
enterna [17].

Vaccineringarna har varit biverk-
ningsfria och har inte givit upphov till
någon virusförökning. Orsaken till den
klena kliniska effekten får man söka i
HIVs oväntat stora replikation och mu-
tationsförmåga.

Anti vir al kemoterapi
och vaccination
Stora framsteg har gjorts avseen-

de kontroll av virusreplikation med

724 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  7  •  1999



»highly active antiretroviral treatment»
(HAART). Detta antyder att med bättre
kontroll av virusreplikation kan en
reversering av immundefekten förvän-
tas. Dock har ingen signifikant HIV-
specifik immunitet påvisats vid denna
behandling [15], även om ett tjugotal
fall finns beskrivna där mycket tidiga
HIV-infektioner kunnat behandlas med
HAART och där en återkomst av speci-
fik HIV-immunitet iakttagits [18].

Fullständig virusutrotning är en for-
midabel uppgift, främst på grund av att
en reservoar av latent infekterade celler
snabbt uppkommer efter infektion. Då
dessa inte har någon metabolism utrotas
heller inte latent virus. Med hjälp av
HAART-terapi, där virusreplikationen
är under relativ kontroll, blir det då åter
intressant att försöka vaccinera patien-
terna under pågående infektion [17-20].
Sådana immunterapeutiska försök har
påbörjats i USA vid Aaron Diamond In-
stitute of Research. Målet är att återstäl-
la de förlorade HIV-immunreaktioner
som är mest defekta.
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Summary

Promising experimental results
of DNA vaccination against HIV

Britta Wahren
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The past few years have witnessed encour-
aging progress in experimental HIV vaccina-
tion. Several new vaccine candidates have been
shown to elicit immune response and provide
protection in animals, and the first immunother-
apy trials in humans have been reported. Dif-
ficulties remain to be overcome, however. No
consensus exists regarding trials in humans.
Some researchers and clinicians believe that we
must await a vaccine demonstrably and repro-
ducibly effective in animals. Immunogenicity
alone is considered insufficient to ensure clini-
cal protection. Others consider animal experi-
ments valuable, but believe that actual trials
should be made in humans in the target popula-
tion. Trials are urgently needed in countries
with high transmission rates, even if optimal ef-
ficacy cannot be guaranteed.

Correspondence: Professor Britta Wahren,
Swedish Institute for Infectious Disease Con-
trol, Karolinska Institutet, SE-171 82 Solna,
Sweden. e-mail: Britta.Wahren@smi.ki.se

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  7  •  1999 725

Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfattar
våldet som en av de största
hälsoriskerna. Våldet mö-
ter läkare från olika specia-
liteter på skilda nivåer inom
vården. Det kan också
drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.

Pris 95 kronor. Vid 11–50
ex 95 kronor, vid högre upp-
lagor 80 kronor/exemplar.
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