
 
 
 

Ett steg framåt mot ett nytt HIV-vaccin! 
Av:Sarah Petersson 

 
 
Humant immunbristvirus (HIV) är ett virus som upptäcktes i början av 80-talet. Sedan dess 
har mer än 60 miljoner människor blivit infekterade världen över. Idag lever mer än 30 
miljoner med viruset, tre miljoner infekteras och två miljoner dör varje år.  
     Utvecklingen av antivirala läkemedel mot HIV-1 har gjort att infekterade människor idag 
lever längre än vad de gjorde för bara 10 år sedan. Dock är biverkningarna av läkemedlen så 
kraftiga att det är många människor som lider, trots att de lever längre. Läkemedlen är även 
dyra och bara den rikaste delen av världen har råd med denna typ av antivirala medel. Viruset 
utvecklas hela tiden och i en infekterad person kan det finnas tusentals olika HIV-virus, som 
har sitt ursprung från en enda HIV-partikel. Detta gör att resistensen mot de läkemedlen som 
finns idag bara växer och nya mediciner måste hela tiden utvecklas. Därför är vi i stort behov 
av ett HIV-vaccin; ett vaccin som ska kunna väcka vårt immunförsvar, vilket ska kunna ligga 
vilande och vänta på viruspartiklar som ska förstöras. Utvecklingen av ett vaccin går dock 
långsamt och alla traditionella vaccinmetoder har hittills misslyckats. Idag är forskarna inne 
på att utveckla ett genetiskt vaccin. Ett sådant vaccin innehåller virusets genetiska material, 
som tas upp och bearbetas av kroppens celler, vilka i sin tur presenterar det för vårt 
immunförsvar som då förbereds i kampen mot HIV-partiklarna. Vi har utvecklat ett vaccin 

som innehåller genetiskt material från HIV-viruset, vilket transporteras med 
ringformade molekyler, som oftast återfinns i bakterier – så kallade 

plasmider. För att förstärka immunförsvaret ytterligare, transporteras 
även det genetiska HIV-materialet tillsammans med ett annat virus, 
en så kallad viral vektor. Volontärer i både Sverige och Tanzania har 
blivit vaccinerade och vaccinet har visat sig kunna sätta igång stora 
delar av immunförsvaret! Dock måste en större studie göras för att 

kunna visa att det immunsvar vi framkallat även har en skyddande 
effekt, men flera nya vaccinationer är på gång både här i Sverige och 

Tanzania! 
     Det finns dock ingen som kan säga när vi kommer att kunna utveckla ett effektivt HIV-
vaccin; det kan dröja 10 år eller 30 år. Det finns till och med de forskare som tror att det aldrig 
kommer. Detta gör att vi måste fortsätta vår kamp mot viruset med hjälp av andra metoder. 
Utbildning, information, tillgång till HIV-läkemedel, stärka mänskliga rättigheter och länders 
ekonomiska situation är metoder som alltid kommer att bidra till en minskad spridning av 
viruset, både när det finns och inte finns ett vaccin. 
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