
VACCIN

Ett vaccin kan vara ett virus som försvagats, döda 
virus eller bakterier eller delar av dessa. En vacci
nation syftar till att träna vårt immunsystem så att 
det lättare kan känna igen vissa virus eller bakterier 
och bekämpa dem direkt. Vaccination är en av de 
främsta anledningarna till att människor idag lever 
längre och är friskare än för 300 år sedan.

När ett vaccin injiceras i blodet uppfattar vår 
kropp det som någonting främmande. Immunför
svaret reagerar och bildar proteiner - antikroppar. 
Antikroppar binder till det främmande ämnets yta, 
vilket är en signal för immunförsvaret att förstöra 
det. Alla antikroppar är »specialtillverkade» för att 
känna igen ett visst ämne.

Smittkoppor var den första smittsamma sjukdo
men som utrotades globalt med hjälp av vaccin, vilket 
skedde 1980. Smittkoppor tros ha dödat nästan 60 
miljoner människor i Europa bara under 1700-talet.

Vaccinet mot smittkoppor utvecklades av den 
engelske byläkaren Edward Jenner. Han lade märke 
till att mjölkerskorna aldrig fick smittkoppor och 
hörde bönderna säga att man inte kunde få smitt
koppor om man haft kokoppor, en ofarlig sjukdom. 
I maj 1796 ympade Jenner en åttaårig pojke först 
med kokoppor och sex veckor senare med smittkop
por. Pojken förblev frisk. Erfarenheten med kossor
na lever kvar i ordet »vaccination», som kommer 
från »vacca», det latinska ordet för »ko».

I början fanns det ett stort motstånd mot vacci
nation i Europa, men framgångarna tystade skepti
kerna och gjorde Jenner berömd. I Sverige infördes 
obligatorisk vaccination mot smittkoppor 1816.

Vi har nu slutat vaccinera mot smittkoppor (se
dan 1976 i Sverige), vilket innebär att vi är helt

oskyddade. Om smittkoppor skulle komma tillba
ka kan en epidemi bli farlig. Det finns två prov på 
smittkoppsvirus kvar i världen, ett i USA och ett i 
Ryssland. 1986 bestämde sig Världshälsoorganisa
tionen, WHO, för att förstöra dem, men beslutet har 
ännu inte verkställts. En anledning är att man vill ha 
bättre möjlighet att utveckla nya vacciner mot smitt
koppor om sjukdomen skulle dyka upp igen.

Influensavaccin är ett av de vanligaste vaccinerna 
vi använder idag och nytt måste tillverkas varje år. 
Influensaviruset muterar, ändrar på sig, väldigt lätt 
och då måste vårt immunsystem tränas på nytt för 
att känna igen det.

Vaccintillverkning i stor skala sker i hönsägg - där 
växer virus fort och hönsäggen är lättillgängliga. 
Varje år använder man 350 miljoner hönsägg globalt 
för att tillverka influensavaccin. Ett stort parti vac
cin tar ungefär två veckor att tillverka. Det är vik
tigt att hitta de rätta förhållandena för att få virus 
att växa i ägg samt testa om vaccinet är säkert att 
använda. Därför kan det ta upp till sex månader att 
ta fram ett vaccin mot ett nytt virus. Idag har vac
cinforskarna också utvecklat alternativa metoder för 
vaccintillverkning. Det går att använda djurceller för 
att få fram stora mängder virus utan att vara bero
ende av tillgången på hönsägg.

Vacciner kan dock i vissa fall orsaka svåra biverk
ningar. Ett exempel är det vaccin som togs fram 
mot den så kallade svininfluensan som spreds över 
hela världen under 2009. Flera miljoner svenskar 
vaccinerade sig. Senare visade det sig att narkolepsi 
(okontrollerbart sömnbehov) är fyra gånger vanli
gare bland svenska barn som vaccinerats mot svin
influensa än bland de som inte vaccinerats.
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Sofia Sjödin läser karta under jakt - en typisk jaktsituation. Andelen kvinnor som tar 
jägarexamen och jagar har ökat under de senaste åren, det är en tydlig trend i Sverige. 
Jaktvapen har vuxit fram hand i hand med krigsvapnen. Utvecklingen av redskap som 
används för att döda villebråd har gått från enkla redskap som spjut och klubbor över 
pilbågar och armborst till eldvapen.


