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Sammanfattning 
Bakgrund: Malaria är en av de allvarligaste infektionssjukdomarna i världen. De allvarligaste 

malariafallen orsakas främst av Plasmodium falciparum som sprids av Anopheles-myggor. Ett vaccin 

med långvarigt och potent skydd skulle kunna minska dödligheten, men också minska behovet av 

kontrollåtgärder och problemet med läkemedelsresistens. Subenhetsvaccin är den vaccintyp som 

kommit längst i kliniska studier men dessa uppvisar begränsad effekt. Helparasitvaccin ger en bredare 

immunitet vilket kan ge ett mer fullständigt skydd. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att 

jämföra effekt och varaktighet i skydd mot P. falciparum hos de två P. falciparum sporozoit (PfSPZ)-

helparasitvaccinkandidaterna: RAS (Radiation-attenuated sporozoites) och CPS (Chemoprophylaxis 

and sporozoites), samt att undersöka betydelsen av vaccindos och administreringssätt. Metod: Arbetet 

är en litteraturstudie baserat på 14 vetenskapliga studier vilka har erhållits via sökning i PubMed. De 

aspekter som avhandlas är: vaccineffekt och dess varaktighet, immunsvar och dess korrelation till 

vaccineffekt, betydelsen av dos och administreringssätt samt vaccinens säkerhetsprofil. Resultat: 

Litteraturstudien visade att RAS-vaccin och CPS-vaccin kan ge ett potent samt säkert kort- och 

långvarigt skydd mot homolog kontrollerad human malaria-infektion (CHMI) vid immunisering via 

myggor eller venös inokulation. Dosen har stor betydelse för vaccineffekten och CPS-vaccin kan 

uppnå potent skydd vid mycket lägre doser än RAS-vaccin. En del immunmekanismer har visat sig 

korrelera med skydd men CD8+ T-celler i levern verkar ha störst betydelse för långvarigt sterilt skydd. 

Det långvariga skyddet mot heterolog kontra homolog CHMI är bristfälligt för både RAS-vaccin och 

CPS-vaccin. Slutsats: En potent vaccineffekt uppnås med PfSPZ-vaccin mot homolog CHMI vid 

tillräckligt hög dos, men inte ett långvarigt skydd mot heterolog CHMI vilket begränsar användningen 

i endemiska områden. 
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ABSTRACT  
 

 

Background: Malaria is still one of the most common infectious diseases in the world 

and there is an overwhelming threat to the development of resistance to different control 

methods such as drugs and insecticides. A durable vaccine with sterile protection would 

reduce and maybe eradicate the disease. The most serious cases of malaria are caused 

by Plasmodium falciparum that is transmitted through the bites of infected Anopheles 

mosquitoes. The life cycle of malaria is extremely complex and different vaccine 

candidates have effects at different stages. Naturally acquired immunity develops 

gradually after many years of clinical episodes but never becomes sterile. RTS,S is the 

only vaccine candidate who has been in phase III clinical trials. Unfortunately this 

vaccine has limited efficacy, like many other subunit vaccines, due to rapidly 

diminishing antibody titers. Whole parasite vaccines have the ability to generate a 

greater quantity and breadth of antigenic exposure within both the humoral and cellular 

immunity. This results in stronger immune response and can provide sterile protection. 

The development of whole parasite vaccines has mainly focused on the pre-erythrocytic 

stage and the most tested vaccine candidates that are in early clinical trial are radiation-

attenuated sporozoites (RAS), chemoprophylaxis and sporozoites (CPS) and genetically 

attenuated parasites (GAP).  

Aim: The purpose of this literature study is to examine and compare the vaccine 

efficacy and durability towards P. falciparum of the two whole parasite vaccine 

candidates: RAS and CPS and to examine the importance of dose and different routes of 

administration. 

Methods: Fourteen different clinical studies were selected from PubMed to be included 

in this literature study. Different variables were selected for study: the vaccine efficacy 

and it´s durability after controlled human malaria infection (CHMI) using P. falciparum 

parasites homologous or heterologous to the vaccine strain, the correlation between the 

immunogenicity and protection, the importance of the dose and different kinds of 

administration and vaccine safety. 

Results: According to the findings in the literature study, direct venous inoculation of 

RAS-vaccine and CPS-vaccine have the ability to give short and longlasting protection 

against CHMI using P. falciparum parasites homologous to the vaccine strain. The dose 

is of great importance to the vaccine efficacy and CPS-vaccine has the ability to give 

potent protection with much lower doses than RAS-vaccine. Some immune mechanisms 

in the blood correlate with protection but it seems to be the number of CD8+ T-cells in 

the liver that are of greatest importance for longlasting and steril protection. Whole 

parasite vaccines are safe but transient parasitemia is common when using CPS-vaccine. 

Unfortunately, vaccines with longlasting protection against CHMI using P. falciparum 

parasites heterologous to the vaccine strain has limited efficacy. 

Conclusion: RAS-vaccine and CPS-vaccine have the ability to give a potent vaccine 

efficacy against CHMI using P. falciparum parasites homologous to the vaccine strain 

when used in sufficiently high doses. Longterm protection against CHMI using P. 

falciparum parasites heterologous to the vaccine strain is limited and this in turn affects 

the use in endemic areas. In the future, the vaccine effect can be improved by higher 

doses, more infectious vaccine strains or vaccine cocktails. An alternative to RAS-

vaccine and CPS-vaccine could be direct venous inoculation of late arresting GAP. 
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TBV  Transmission-blocking vaccine 

TNF  Tumor necrosis factor 

TRAP  Thrombospondin-related adhesive protein 

Tregs  Regulatory T Cells 

TRM-celler  Tissue-resident memory cells 
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INTRODUKTION 

 

 

Malaria 

 

Malaria utgör fortfarande en av de mest dominerande infektionssjukdomarna i många 

delar av världen, till trots att antalet fall av malaria och även dödsfall av malaria har 

minskat under de senaste 15 åren tack vare olika kontrollåtgärder (1). Under 2017 

inträffade 219 miljoner fall av malaria (92% i Afrika) och 435 000 dödsfall av malaria 

(93% i Afrika). Barn under fem år drabbas värst och under 2017 utgjorde dessa 61% av 

alla dödsfall av malaria i världen. Ett överhängande hot är en ökad resistens hos 

parasiten mot antimalaria-läkemedel och en ökad insekticidresistens hos parasitens 

vektor vilket ökar kraven på att utveckla vaccin som ger ett fullständigt och långvarigt 

skydd mot malaria (2). Även en ökning av den globala medeltemperaturen och ändrade 

nederbördsförhållanden kan leda till en större spridning av vektorburna sjukdomar (3). 

 

Malaria sprids av Anopheles honmyggor och av 400 arter är det cirka 30 som är av stor 

betydelse för spridningen av malariaparasiten (2). Malariaparasiten är en eukaryot, 

encellig mikroorganism som tillhör släktet Plasmodium och det finns mer än 100 olika 

arter av Plasmodium som kan infektera olika vertebrater men endast fyra olika arter kan 

infektera och spridas mellan människor: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 

Plasmodium ovale och Plasmodium malariae. Dessa fyra arter skiljer sig åt med 

avseende på geografisk spridning, morfologi, återfallsmönster, immunologi och 

läkemedelsrespons. Även en femte art, Plasmodium knowlesi, har visat sig kunna smitta 

människor (4). Plasmodium falciparum är dock den art som orsakar de allvarligaste 

kliniska fallen och dödsfallen av malaria.  

 

  

 
Livscykel hos Plasmodium falciparum 

 

P. falciparum har en komplex livscykel som kan delas in i ett pre-erytrocytstadie med 

sporozoiter och asexuell förökning i leverceller, ett erytrocytstadie med asexuell 

förökning i erytrocyter samt ett stadie i myggan med sexuell förökning (2). Anopheles 

myggan injicerar infektiösa sporozoiter som hamnar i blodet och transporteras till 

levern, där de infekterar levercellerna. Speciella receptorer på circumsporozoit-proteinet 

(CSP) på sporozoiten är viktiga för invasionen i levercellerna. Inuti levercellerna 

genomgår parasiten schizogoni, där varje sporozoit ger upphov till tiotusentals 

merozoiter. Dessa frisläpps till blodet och varje merozoit kan infektera en erytrocyt. 

Prepatenttiden, tiden från smittotillfället till blodstadieinfektion, är 8-25 dagar för P. 

falciparum. Merozoiterna infekterar erytrocyterna och bildar där trofozoiter som 

omvandlas till schizozoiter, som i sin tur frigör nya merozoiter till blodet. En liten andel 

av trofozoiterna omvandlas till gametocyter som överförs till Anopheles-myggan vid ett 

blodmål. I myggan sker den sexuella förökningen vilket leder till bildningen av en zygot 

som utvecklas via en ookinet till en oocyst i myggans tarmvägg. I oocysterna bildas 

sporozoiter som då de frigörs tar sig vidare till spottkörtlarna. Den sexuella förökningen 

tar 10-18 dagar men är beroende av temperaturen och sker som bäst vid 25 till 30 °C. 

(5). 
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Symtom 

 

De kliniska symtomen beror på många olika faktorer som dels är relaterade till parasiten 

och dels till värden (5). Inkubationstiden är normalt två till fyra veckor, dock alltid 

minst en vecka och sällan mer än tre månader (6). Symtom vid normal klinisk malaria 

är feber och frossa, ledvärk, huvudvärk, muskelvärk, men även buksmärtor, hosta, 

kräkningar och diarréer. Det typiska symtomet är cykliskt återkommande feberattacker 

var 48:e timme som orsakas av frigörelsen av merozoiter och deras antigen till blodet 

vilket aktiverar immunförsvaret (2). Vid infektion av P. falciparum kan en 

ackumulering av parasitinfekterade erytrocyter fås i olika organ som t.ex. hjärta, hjärna, 

lungor, njurar, subkutan vävnad och placenta, som orsakar svåra skador. En allvarlig 

malariainfektion uppfyller minst ett av följande kriterier, enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO): cerebral malaria, cirkulatorisk chock, 

andningspåverkan, lungödem eller akut respiratorisk distress syndrom, 

koagulationspåverkan, njursvikt, acidos, allvarlig anemi, leverpåverkan, hypoglykemi 

samt hyperparasitemi (6).  

 

 

 
Profylaktisk behandling, diagnos och behandling 

 

Råden för användning av profylax, d.v.s., förebyggande åtgärder, beror på risken att 

infekteras av malaria på resmålet och vägs mot biverkningar och kostnader för 

läkemedlet (7). Förutom läkemedelsprofylax är skydd mot myggstick en viktig 

kontrollåtgärd. Det omfattar myggmedel samt impregnerade kläder och myggnät. 

Resistensen mot myggmedel har dock ökat och uppges finnas i tre fjärdedelar av alla 

länder med endemisk malaria, mest i Afrika. 

 

Diagnos av malaria sker genom mikroskopisk undersökning av blodutstryk för 

påvisande av plasmodier (6). Andelen infekterade erytrocyter avgör hur allvarlig 

infektionen är. Behandlingen av malaria är inriktad på att döda parasiterna i blodet för 

att undvika att okomplicerad malaria övergår till allvarlig malaria eller död (8). För 

behandling av okomplicerad malaria, orsakad av P. falciparum, rekommenderar WHO 

fem olika artemisininbaserade kombinationsbehandlingar (ACTs). De två olika ämnena 

i ACTs har olika verkningsmekanismer och valet av ACT beror på dess terapeutiska 

effektivitet mot lokala stammar av P. falciparum. ACTs utgör idag de mest effektiva 

antimalarialäkemedlen och användningen och tillgången till ACTs har ökat under de 

senaste åren. Prognosen vid behandling beror på hur lång tid som passerar mellan 

symtomdebut och behandling (7). Dödligheten är som störst hos barn, äldre och gravida 

kvinnor.  

 

 

 

Vaccin 

 

Under de senaste 70 åren har man försökt utveckla ett potent malariavaccin med 

långvarig effekt (9). Detta arbete har försvårats av malariaparasitens komplexa biologi, 

invecklade infektionscykel samt dess sätt att undkomma immunsvaret (10). Vaccin mot 

malaria delas in efter vilket stadie hos parasiten som påverkas (11). Man skiljer på pre-

erytrocytiska vaccin som har effekt mot sporozoiter samt parasitens leverstadie, 

blodstadievacciner som förhindrar den asexuella förökningen i erytrocyter samt 
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transmission–blocking vaccin (TBV) som stoppar parasitens sexuella förökning i 

vektormyggan. Utvecklingen av malariavaccin till människa har framförallt inriktats 

mot att störa den pre-erytrocytiska fasen hos parasitens utveckling d.v.s. hindra 

sporozoiter från att invadera leverceller och därmed förhindra infektion eller att förstöra 

infekterade leverceller och därmed minska kliniska symtom.  

 

En annan indelning av vaccin mot malaria kan göras i subenhetsvacciner och 

helparasitvacciner (9). Utvecklingen av subenhetsvaccin bygger på att identifiera 

betydelsefulla och konserverade antigen hos parasiten för att sedan tillföra dessa till 

värden, i form av rekombinanta proteiner, som då stimulerar ett immunsvar mot dessa 

antigen. Helparasitvaccin bygger på immunisering med ett stort antal infektiösa 

sporozoiter som uppvisar ett mycket stort antal antigen (12). 

 

 

 
Subenhetsvaccin 

 

Subenhetsvaccinerna utgör majoriteten av alla vaccinkandidater som befinner sig i 

prekliniska och tidiga kliniska studier (9). Subenhetsvaccin finns både mot parasitens 

pre-erytocytiska stadie, blodstadie och som TBVs. Subenhetsvaccin kan ges för effekt 

mot enskilda antigen eller kombineras så att effekt fås mot flera antigen (11). De ges 

ofta som rekombinanta protein tillsammans med s.k. adjuvants, ämnen som ska höja 

vaccineffekten och immuniteten (13). Subenhetsvaccin kan också produceras av 

virusvektorer som uttrycker rekombinanta proteiner (14) eller integreras med redan 

befintliga vaccin mot andra sjukdomar (15).  

 

 

 
Ett integrerat subenhetsvaccin mot det pre-erytrocytiska stadiet: RTS,S 

RTS,S är ett integrerat vaccin och är den vaccinkandidat som kommit längst i kliniska 

studier (9). Vaccinet är baserat på två olika proteiner: RTS, ett rekombinant P. 

falciparum protein som utgör en del av CSP som krävs för pre-erytrocytisk fas, och S, 

ett ytprotein från hepatit B-virus (15). Vaccinet ges tillsammans med ett potent, 

liposom-baserat adjuvant AS01 eller med en olja i vatten baserad emulsion AS02. 

Utvecklingen av RTS,S har pågått under 30 år och är den första vaccinkandidaten mot 

malaria som genomgått en storskalig fas III klinisk studie och som dessutom godkänts 

av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (16). Resultatet från fas III-studien, 

som genomfördes vid elva centra i sju länder i Afrika, med tre initiala månadsvisa doser 

av RTS,S som vaccin till barn 5-17 månader gamla följt av en booster-dos 18 månader 

senare visade endast 36%-igt skydd mot kliniska attacker av malaria efter en fyraårs 

uppföljningstid (17). Vaccinet hade ännu sämre effekt då det gavs till spädbarn, sex till 

tolv veckor gamla. En studie bland afrikanska barn visade att vaccinskyddet från RTS,S 

försvann med åren (18). Idag planeras tre pilotstudier i Ghana, Kenya och Malawi för 

att studera säkerheten och vaccineffekten, där 750 000 barn kommer att ingå i studierna 

och få fyra doser av vaccinkandidaten RTS,S AS01 (19).  

 

 

 
Blodstadievacciner och TBV:s 

Blodstadievaccinerna utgörs huvudsakligen av olika subenhetsvaccin som innehåller 

antigen på merozoiternas yta eller antigen på infekterade erytrocyter (20). Dessa vaccin 
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förhindrar istället parasiternas invasion av och förökning i erytrocyterna. Det pågår flera 

kliniska studier med vaccin innehållande antigen i blodstadiet; apikalt membranantigen 

1 (AMA-1), erytrocyt-bindande antigen-175 (EBA-175), glutamat-rikt protein 

(GLURP), merozoite surface protein (MSP), 1, MSP-2 och MSP-3 och serine repeat 

antigen 5 (SERA-5). Även PfRH5 är ett antigen på merozoiten som är av betydelse för 

merozoitens invasion i erytrocyterna (21). 

 

En fas II klinisk prövning har gjorts med PfAMA-1 men ingen signifikant effekt mot 

klinisk malaria erhölls (22). AMA-1 bildar dock komplex med RON2 och detta 

komplex har aktiverat immunsvaret så att apor skyddats mot blodstadiesmitta av 

virulent P. falciparum (23). En fas II klinisk prövning med MSP-1 vaccin till barn i 

Kenya visade inte något signifikant skydd mot malaria (24) och en nyligen avslutad stor 

fältstudie med blodstadievaccinet bestående av rekombinant MSP-3 och GLURP hos 

barn hade ingen effekt (25). PfRH5-vaccinet har visat ge skydd hos apor mot virulent 

heterolog P. falciparum-infektion (21). 

 

TBVs bidrar till att begränsa smittspridningen (26). Tre vaccinkandidater är Pfs25, 

Pfs230 och Pfs48/45. Kliniska studier har visat att Pfs25-immunisering kan blockera 

överföring av parasiten till myggor vid laboratorieundersökningar (27).  

 

 

 
Subenhetsvaccin med virusvektorer 

Subenhetsvaccin som tillförs via virusvektorer höjer vaccineffekten och immuniteten av 

subenhetsvaccin (28). Strategin kan användas för såväl pre-erytrocytantigen, 

blodstadieantigen som TBV-antigen. Heterologa prime-boost immuniseringar med 

DNA och rekombinanta virusvektorvaccin har endast uppnått drygt 20% kortvarigt 

skydd mot kontrollerad human malariainfektion (CHMI) (29). I en studie i Kenya 

användes antigenet thrombospondin-related adhesive protein (TRAP) som konjugerades 

till en multiepitop (ME), (TRAP-ME) (30). Antigenet uttrycktes först av schimpans 

adenovirus (ChAds) vid immunisering och boostades sedan med hjälp av en annan 

virusvektor, modifierat vaccinia virus Ankara (MVA). Denna dubbla 

vektorimmunisering gav ett högre immunsvar jämfört med en enskild 

vektorimmunisering och reducerade risken för infektion med 67%. En liknande studie i 

Senegal visade dock ingen vaccineffekt (14). 

 

 

 
Helparasitvaccin 

 

En betydande forskning har under de senaste åren gjorts på helparasitvaccin som består 

av cirka 2000 proteiner, och som därmed kan uppvisa flera antigen och ge en bredare 

immunitet än subenhetsvaccinerna (31) (Figur 1). Utvecklingen av helparasitvaccin har 

framförallt inriktats på det pre-erytrocytiska stadiet (12) och de mest testade 

helparasitvaccinkandidaterna som är i tidig klinisk prövning är radiation-attenuated 

sporozoites (RAS), chemoprophylaxis and sporozoites (CPS) och genetically attenuated 

parasites (GAP) (32). 
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Radiation-attenuated sporozoites (RAS) 

Det första helparasitvaccin som testades, och som även kommit längst i kliniska studier, 

är RAS-vaccin (12). Sporozoiter som försvagats av strålning har förmågan att invadera 

leverceller och påbörja utvecklingen i leverstadiet samt uttrycka nya proteiner. 

Strålningen har dock orsakat DNA skador i sporozoiterna vilket förhindrar replikation 

av parasiten i levercellerna som i sin tur leder till att parasiten dör i tidigt leverstadie. 

Detta begränsar antalet antigen som presenteras i leverstadiet (31). 

 

 

 
Chemoprophylaxis and sporozoites (CPS) 

Vid CPS-immunisering överförs hela och levande sporozoiter med bett från infektiösa 

myggor under samtidig läkemedelsprofylax (32). Vid PfSPZ kemoprofylax vaccination 

(PfSPZ-CVac) administreras levande sporozoiter genom nålinjektion under samtidig 

läkemedelsprofylax (11). Flera olika läkemedel kan användas som profylax men hos 

människor har enbart klorokin eller meflokin visat sig vara effektiva (32). Eftersom 

dessa läkemedel endast har effekt på parasitens erytrocytstadie, kan parasiten fullfölja 

utvecklingen i levern och hinner därmed presentera flera olika antigen för värdens 

immunförsvar. 

 

 

 
Genetically attenuated parasites (GAP) 

Parasiter kan försvagas genom borttagande av vissa gener som är nödvändiga för de 

olika utvecklingsfaserna i leverstadiet (31). Vid immunisering med GAP går det därför 

att styra tidpunkten då parasiten stoppas i dess utveckling i levercellerna (33). Proteiner 

som ingår i Plasmodium 6-Cys-familjen är viktiga för parasitens utveckling och utgör 

ofta lämpliga mål vid vaccinutveckling (34). P52-genen, liksom den nära relaterade 

p36-genen, kodar för proteiner i 6-Cys-familjen och har stor betydelse vid invasionen i 

levercellerna. B9-genen kodar också för ett 6-Cys-protein och ett vaccin utan b9 och 

slarp gener har tagits fram. Det vaccinet har visat en fullständig attenuering och 

inducerat ett högt vaccinskydd i en malariamodell hos gnagare (35). Sent vilande 

leverparasiter verkar kunna ha förmågan att bilda en större kvantitet och diversitet av 

antigen vilket resulterar i ett starkare och bredare immunsvar som kan skydda både mot 

sporozoit- och blodstadiesmitta hos möss (33).  

 

 

 

Immunitet 

 

Immunförsvaret delas upp i det medfödda och det förvärvade försvaret (36). Det 

medfödda agerar snabbt, saknar immunologiskt minne och har låg specificitet. Det 

medfödda immunförsvaret inkluderar komplementsystemet samt celler som makrofager, 

monocyter, natural killer (NK)-celler, neutrofiler och dendritiska celler. Det förvärvade 

försvaret agerar långsammare vid en förstagångsinfektion men har långt minne och ger 

ett starkare immunsvar vid en återinfektion. Det har en hög specificitet och en stor 

variation av receptorer kan bildas mot specifika antigen. Till det specifika försvaret hör 

B-celler och T-celler. B-cellerna kan vid aktivering differentiera till kort- eller 

långlivade plasmaceller som tillverkar lösliga antikroppar. Varje plasmacell tillverkar 

endast antikroppar av en enda typ. De cytotoxiska T-cellerna (CD8+ T-celler) dödar 

infekterade celler och T-hjälparcellerna (CD4+ T-celler) identifierar antigen och hjälper 
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de cytotoxiska T-cellerna. B-minnesceller och T-minnesceller är involverade i förvärvad 

immunitet. 

 

 

 
Subenhetsvaccin 

 

Subenhetsvaccin inducerar ett immunsvar med antigenspecifika antikroppar (Figur 1) 

och studier har visat att det krävs långvariga höga antikroppsnivåer för att kunna ge ett 

bra vaccinskydd (37). Antikroppar kan hämma sporozoiterna i pre-erytrocytstadiet, så 

att ett färre antal sporozoiter kan infektera levercellerna (38). Blodstadievacciner leder 

till bildning av antikroppar som kan neutralisera antigen på merozoiter och infekterade 

erytrocyter och därmed minska antalet kliniska symtom (39). Subenhetsvaccin som ges 

med virusvektorer inducerar dock även ett cellulärt immunsvar i form av antigen-

specifika T-celler mot parasitens leverstadie (40) (Figur 1). 

 

Den största vaccineffekten av RTS,S/AS01 fås från de antikroppar som bildas mot CSP 

men vissa studier tyder på att vaccineffekten också kan kopplas till CD4+ T-celler som 

angriper T-cell-epitoper som finns i C-terminalen av CSP (41). Den snabbt avtagande 

effekten hos RTS,S vaccinet korrelerar med sjunkande antikroppsnivåer mot CSP (42). 

En förklaring till snabbt sjunkande antikroppsnivåer efter RTS,S immunisering är att 

strukturen på CSP verkar gynna bildningen av kortlivade plasmablaster istället för 

långlivade plasmaceller (11). Långlivade plasmaceller är en grupp av B-celler som 

utvecklas i germinalt centrum (GC) och som upprätthåller ett långvarigt antikroppssvar 

genom att kontinuerligt producera antikroppar med hög affinitet (43). Vissa B-celler 

undgår GC och utvecklas till kortlivade plasmablaster vilka utsöndrar antikroppar med 

låg affinitet. 

 

Subenhetsvaccinernas otillräckliga effekt och korta varaktighet kan även bero på 

polymorfi hos antigen (44). P. falciparum har polymorfi hos epithelial membrane 

protein (EMP)-1 som uppvisar antigenvariation eftersom olika antigen av proteinet 

uttrycks vid olika tidpunkter. Dessutom förvarar merozoiterna viktiga antigen för 

erytrocytinvasion i specialiserade organeller som de sedan frigör sekventiellt vid 

kontakt med erytrocyten (45). 

 

 

 
Helparasitvaccin 

 

Helparasitvaccin inducerar ett immunsvar med både antigenspecifika antikroppar och 

antigenspecifika T-celler till skillnad från subenhetsvaccin (46) (Figur 1). Utvecklingen 

av helparasitvaccin har framförallt inriktats på det pre-erytrocytiska stadiet och alstrar 

således ett immunsvar både mot sporozoiter och mot leverstadiet av parasiten (32). Vid 

immunisering med helparasitvaccin aktiveras både CD8+ T-celler och CD4+ T-celler och 

CD8+ T-celler anses vara den huvudsakliga effektorcellen som ger högst skydd vid 

immunisering (47). De exakta mekanismerna för CD8+ T-cellernas eliminering av de 

infekterade levercellerna är oklara (47, 48).  Även γδ T-celler, speciellt de som uttrycker 

Vδ2 kedjor, verkar ha betydelse för vaccineffekten (49). Eftersom levern är den plats 

där parasiterna måste elimineras för att undvika blodstadieinfektion, så måste vaccinet 

kunna stimulera ett effektivt T-cellsvar i levern (11). Tissue-resident memory cells 

(TRM-celler) kan induceras i levern och har i studier visat sig viktiga för skydd mot 
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malaria (50). TRM-celler utgörs av sporozoitspecifika CD8+ T-celler och det behövs ett 

stort antal i levern vid infektion (11). Även reservoarer av cirkulerande T-celler bör 

finnas i sekundära lymfoida organ för att kunna bibehålla en stor TRM-cellpopulation i 

levern. 

 

 

 
Vaccinoberoende immunitet 

 

Immunitet oberoende av vaccin utvecklas gradvis efter flera kliniska episoder under 

flera år av angrepp (51) men blir i princip aldrig fullständig (52) och återinfektion kan 

som regel ske, även om det då mycket sällan leder till allvarlig sjukdom och död. 

Immuniteten utvecklas mot parasitens blodstadium och ger därför skydd mot kliniska 

symtom. Immuniteten baseras framförallt på B-celler som producerar antikroppar mot 

blodstadieantigen. Antigenen har dock stor antigenvariation vilket minskar 

antikropparnas effekt över tid (53). 

 

Vaccin verkar ha en sämre effekt hos malaria-exponerade individer jämfört med 

malaria-naiva (54). En förklaring till detta är att cirkulerande antikroppar kan hämma 

vaccineffekten genom att binda till antigen i vaccinet. Dessutom hämmar en 

blodstadieinfektion immunsvaret genom att inducera bildning av IFN-γ och 

tumörnekrosfaktor (TNF) som i musmodeller visat sig hämma bildandet av GC (55, 56). 

Även T-regulatoriska celler (Tregs) expanderar och hindrar en akut och långsiktig 

immunitet mot blodstadiet (57). 

 
 

Figur 1. Vaccin mot malaria som testas i kliniska studier. Subenhetsvaccin inducerar främst det humorala 

immunsvaret medan helparasitvaccin som även inducerar det cellulära immunsvaret, kan skapa en högre 

diversitet i immunresponsen. Figur: Anna Björnsson.                                             
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Biologiska och biokemiska analysmetoder 

 
Metoder för detektion och kvantifiering av parasiten 

 

Vid blodutstryk görs en mikroskopundersökning av ett tunt utstryk av blod på ett 

objektglas (58). Metoden används för detektion av parasiten i blodet. Polymerase Chain 

Reaction (PCR) är en molekylärbiologisk metod för att detektera närvaro av parasiten 

(59). Vid quantitative PCR (qPCR) kan även halten av parasiten bestämmas. 

 

 

 
Metoder för analys av humoralt respektive cellulärt immunsvar 

 

Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) är en antikroppsbaserad analys för att 

detektera och bestämma mängden antikroppar eller antigen i ett prov (60). 

Immunofluorescense assay (IFA) bygger på att genom fluorescens-intensiteten 

bestämma bindning och lokalisering av antikroppar och antigen (61). Inhibition of 

sporozoite invasion assay (ISI) används för att mäta antikroppars funktionella aktivitet 

d.v.s. deras förmåga att hämma sporozoiternas invasion i leverceller in vitro (62). Detta 

kan även studeras in vivo hos humaniserade möss (63). 

 

En peripheral blood mononuclear cell (PBMC) är en blodcell som har en rund kärna och 

utgörs framförallt av lymfocyterna (NK-celler, B-celler, T-celler) och monocyterna i 

blodet (64). Dessa celler stimuleras in vitro med sporozoiter eller infekterade erytrocyter 

och cellsvaret mäts (63). Enzyme-linked immune absorbent spot (ELISpot) används för 

att kvantitativt bestämma cytokinproduktionen från en enskild cell (65). 

 

 

 
CHMI med olika vaccinstammar och kloner i kliniska studier  

 

Plasmodium falciparum förekommer som olika vaccinstammar och kloner (66). En 

stam som ofta används i CHMI-studier är NF54 från Väst-Afrika och dess klon 3D7. 

Andra kloner som används är 7G8 (67), NF135.C10 (68) och NF166.C8 (68). 7G8 har 

brasilianskt ursprung (67) medan NF135.C10 och NF166.C8 kommer från Kambodja 

respektive Guinea (68). NF135.C10 och NF166.C8 är genetiskt mycket olika NF54 och 

har en högre infektivitet. Även 7G8 skiljer sig genetiskt från NF54 (67). Vid en 

homolog CHMI används en genetiskt identisk P. falciparum-stam som vid 

immunisering medan genetiskt olika stammar används vid immunisering och CHMI vid 

en heterolog CHMI (68). Vid CHMI överförs sporozoiter med myggor (68) eller via 

intravenös immunisering (69). Även infekterade erytrocyter kan användas vid CHMI 

via intravenös administrering för att undersöka om en CPS-immunisering ger skydd mot 

blodstadiesmitta (70). 

 

 

 

Bedömning av biverkningar 

 

Biverkningar graderas som milda (stör ej daglig aktivitet), måttliga (stör daglig 

aktivitet), svåra (förhindrar daglig aktivitet) eller allvarliga (livshotande) (71). 
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SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och jämföra vaccineffekten och dess 

varaktighet mot P. falciparum hos de två helparasitvaccinkandidaterna: RAS och CPS. 

Vaccineffekten utvärderades främst genom parasitkvantifiering, mängden 

antigenspecifika antikroppar samt T-cellsaktivitet. Syftet var också att undersöka 

betydelsen av vaccindos och administreringssätt för att uppnå en säker och önskad 

vaccineffekt. 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

Detta arbete är en litteraturstudie vars innehåll baseras på 14 kliniska studier. Dessa har 

erhållits via sökningar i databasen PubMed (Tabell I). Sökningarna har gjorts vid olika 

tillfällen mellan 2019-01-02 och 2019-01-20. Huvudsökorden som användes vid 

sökningarna var ”chemoprophylaxis and sporozoites”, ”genetically attenuated 

parasites”, ”radiation-attenuated sporozoites”, ”PfSPZ” och ”whole parasite vaccine” 

(Tabell I). Huvudsökorden kombinerades med ”malaria vaccine” eller ”Plasmodium 

falciparum” och med ”efficiency”, ”immunogenicity” eller ”durability”. Sökningen 

avgränsades till randomiserade kontrollerade studier utförda på människor. Studierna 

skulle vara skrivna på engelska. 

 

Utifrån abstrakten valdes 14 studier ut (Tabell II), baserat på inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier för studierna i denna litteraturstudie var att 

primär/sekundär utfallsvariabel angavs som vaccineffekt samt att CHMI utfördes med 

Plasmodium falciparum. Patienterna skulle vara malaria-naiva d.v.s. ej exponerade för 

naturlig smitta. Studier som tillämpade direkt veninokulering/intravenös administrering 

av vaccin, överföring av vaccin via myggor samt intradermal/subkutan/intramuskulär 

administrering inkluderades. Exkluderades gjordes studier där CHMI inte användes som 

metod och studier som endast undersökte immunsvar efter vaccinering. 

 

För att begränsa litteraturstudiens omfattning valdes följande parametrar ut för 

undersökning; vaccineffekt och immunsvar samt dess varaktighet vid homolog 

respektive heterolog CHMI, korrelation mellan immunsvar och vaccineffekt, betydelsen 

av dos och administreringssätt samt vaccinens säkerhetsprofil. 

 

 
Tabell I. Strategi vid sökning av artiklar i databasen PubMed. 

Huvudsökord Avgränsningar Antal träffar 

Chemoprophylaxis and sporozoites Humans; Randomized 

controlled trial; English. 

10 

Genetically attenuated parasites Humans; Randomized 

controlled trial; English. 

3 

Radiation-attenuated sporozoites Humans; Randomized 

controlled trial; English. 

6 

PfSPZ Humans; Randomized 

controlled trial; English. 

21 

Whole parasite vaccine Humans; Randomized 

controlled trial; English. 

8 
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Tabell II. Översikt över de artiklar som valdes ut. 

Rubrik Typ av 

helparasitvaccin 

Live Attenuated Malaria Vaccine Designed to Protect Through 

Hepatic CD8+ T cell Immunity. 

RAS 

Protection Against Malaria by Intravenous Immunization with a 

Nonreplicating Sporozoite Vaccine. 

RAS 

Protection against malaria at 1 year and immune correlates 

following PfSPZ vaccination. 

RAS 

Mosquito bite immunization with radiation-attenuated 

Plasmodium falciparum sporozoites: safety, tolerability, 

protective efficacy and humoral immunogenicity. 

RAS 

Attenuated PfSPZ Vaccine induces strain-transcending T cells 

and durable protection against heterologous controlled human 

malaria infection. 

RAS 

Protection against Plasmodium falciparum malaria by PfSPZ 

Vaccine 

RAS 

Protection against a Malaria Challenge by Sporozoite Inoculation. CPS 

Protection against malaria after immunization by chloroquine 

prophylaxis and sporozoites is mediated by preerythrocytic 

immunity 

CPS 

Sporozoite Immunization of Human Volunteers under Mefloquine 

Prophylaxis Is Safe, Immunogenic and Protective: A Double-

Blind Randomized Controlled Clinical Trial. 

CPS 

Cytotoxic Markers Associate With Protection Against Malaria in 

Human Volunteers Immunized With Plasmodium falciparum 

sporozoites. 

CPS 

Heterologous Protection against Malaria after Immunization with 

Plasmodium falciparum Sporozoites. 

CPS 

Safety, Immunogenicity, and Protective Efficacy of Intradermal 

Immunization with Aseptic, Purified, Cryopreserved Plasmodium 

falciparum Sporozoites in Volunteers under Chloroquine 

Prophylaxis: A Randomized Controlled Trial. 

CPS 

Sterile protection against human malaria by chemoattenuated 

PfSPZ vaccine. 

CPS 

Modest heterologous protection after Plasmodium falciparum 

sporozoite immunization: a double-blind randomized controlled 

clinical trial. 

CPS 

 

 

Resultat från vardera studie presenteras i separata underrubriker under resultatavsnittet. 

I bilaga 1 presenteras en jämförande tabell på vaccineffekt och immunsvar. Studierna 

vägs sedan mot varandra i diskussionen.    
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RESULTAT 

 

 

Live Attenuated Malaria Vaccine Designed to Protect Through Hepatic 

CD8+ T cell Immunity. Epstein et al., 2011(72) 

 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och vaccineffekten vid en 

doseskalerande intradermal respektive subkutan RAS-immunisering (NF54) vid en 

efterföljande homolog (NF54) CHMI. Studien var öppen och genomfördes vid Naval 

Medical Research Center Clinical Trials Center och Center for Vaccine Development 

University of Maryland 2009-2010. Malaria-naiva patienter, 18-50 år inkluderades och 

erhöll de totala doserna: Grupp 1 (n=14) 3·104, grupp 2 (n=22) 1,2·105, grupp 3 (n=22) 

5,4·105 och grupp 4 (n=22) 8,1·105. Hälften av patienterna i varje grupp erhöll subkutan 

respektive intradermal immunisering. Patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-

virus samt gravida exkluderades. CHMI utfördes tre veckor efter sista immunisering i 

grupp 1, 2, 4 samt hos 18 kontroller. De primära utfallsvariablerna var förekomst av 

biverkningar samt skydd mot blodstadieinfektion, enligt blodutstryk. Immunsvaret 

undersöktes med ELISA, IFA och ELISpot på PBMCs. Jämförelser mellan grupper 

gjordes med ANOVA post-hoc Tukey´s Multiple Comparison Test, där tvåsidigt 

p=0,05 bedömdes som signifikant. 

 

I grupp 2 erhölls 12,5% skydd medan övriga grupper saknade skydd (Bilaga 1). Det 

fanns ingen fördröjning i prepatenttid hos immuniserade, oskyddade patienter jämfört 

med kontroll. Ett lågt antikroppssvar mot CSP och PfSPZ utvecklades och det fanns en 

signifikant ökningstrend av antalet antikroppar mot PfSPZ vid ökad total dos. Alla 

immuniserade utvecklade ett svagt T-cellsvar mot PfSPZ i form av IFN-γ-produktion 

hos CD4+ T-celler. Även en låg produktion av TNF och interleukin (IL)-2 förekom hos 

vissa CD4+ T-celler. Vid subkutan immunisering fanns en signifikant ökningstrend av 

T-cellsvaret vid ökad dos av RAS-vaccin. Inget CD8+ T-cellsvar kunde detekteras. 

Drygt hälften av alla patienter i varje grupp hade lokala eller allmänna biverkningar och 

majoriteten var milda. Det fanns ingen dosberoende ökning av antalet biverkningar. 

 

 

 

Protection Against Malaria by Intravenous Immunization with a 

Nonreplicating Sporozoite Vaccine. Seder et al., 2013(62) 

 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och vaccineffekten av en intravenös 

RAS-immunisering (NF54) i olika doser och dosregimer vid en efterföljande homolog 

(NF54/3D7) CHMI. Studien var öppen och genomfördes vid Vaccine Research Center 

Clinical Trials Core at the National Institutes of Health Clinical Center 2011-2012. 

Malaria-naiva patienter, 18-45 år med negativa sickle cell test inkluderades och fick 

olika totala doser och dosregimer av RAS-vaccin. Grupp 1 (n=3) 4,5·104, grupp 2 (n=3) 

3·104, grupp 3 (n=2) 1,8·105, grupp 4 (n=9) 1,2·105 samt kontrollgrupp 1 (n=6) 

genomgick CHMI under 2011 medan grupp 5 (n=6) 6,75·105, grupp 6 (n=9) 5,4·105 och 

kontrollgrupp 2 (n=6) genomgick CHMI under 2012. CHMI utfördes tre veckor efter 

den sista immuniseringen. Den primära utfallsvariabeln var resultatet vid CHMI för 

varje grupp jämfört med kontroll, enligt blodutstryk. Immunsvaret undersöktes med 
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ELISA, IFA, ISI och ELISpot på PBMCs. Den primära analysen av vaccineffekten 

baserades på ensidigt Fisher´s exact test. Signifikansnivån var ej tydligt definierad. 

 

Totalt i grupp 1, 2, 3 och 4 erhölls 6% skydd, endast en patient i grupp 4 fick skydd 

(Bilaga 1). Ingen i kontrollgrupp 1 fick skydd. Prepatenttiden var signifikant längre för 

de oskyddade i grupp 4 jämfört med kontrollgrupp 1 (p=0,007). I grupp 5 och 6 erhölls 

100% respektive 67% skydd och endast tre personer i grupp 6 utvecklade parasitemi. 

Kontrollgrupp 2 fick 16,7% skydd. Patienterna upplevde mestadels inga eller milda 

lokala och systemiska biverkningar. Antikroppssvaret var dosberoende och ett högre 

antikroppssvar kunde ses hos skyddade patienter i grupp 6 jämfört med oskyddade, 

dock endast signifikant vid ISI. Det fanns även en dosberoende ökning av antalet CD4+ 

T-celler och CD8+ T-celler som bildade någon kombination av IFN-γ, IL-2 och TNF, 

samt γδ T-celler i blodet. Det fanns dock ingen signifikant korrelation mellan T-

cellaktivitet och vaccinskydd. 

 

 

 

Protection against malaria at 1 year and immune correlates following 

PfSPZ vaccination. Ishizuka et al., 2016 (63) 

 

Syftet med studien var att undersöka hur dosering och administreringssätt påverkar 

varaktigheten av vaccineffekten hos RAS-vaccin (NF54) och vilka immunmekanismer 

som ligger bakom. Studien var öppen och utfördes vid Vaccine Research Center 

Clinical Trials Core at the NIH Clinical Center och vid University of Maryland 2014-

2015. Malaria-naiva patienter, 18-45 år, inkluderades och patienter infekterade med 

HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida exkluderades. Grupp 1 (n=9), 3 (n=12), 4 

(n=9) och 5 (n= 11) erhöll intravenös immunisering medan grupp 2 (n=8) fick 

intramuskulär immunisering. Grupperna fick de totala doserna enligt följande: Grupp 1: 

8,1·105, grupp 2: 8,8·106, grupp 3: 9,9·105, grupp 4: 10,8·105, grupp 5: 10,8·105 samt 

kontrollgrupper. Grupp 1, 2 och 3 genomgick homolog (3D7) CHMI vid tre respektive 

21-25 veckor efter den sista immuniseringen, grupp 4 vid tre, 21-25 samt 59 veckor och 

grupp 5 vid 21-25 och 59 veckor. Endast skyddade patienter genomgick ytterligare 

CHMI. Den primära utfallsvariabeln var resultatet från första CHMI för varje grupp 

jämfört med kontrollgruppen, enligt PCR-analys. Antikroppar analyserades med 

ELISA, IFA och deras funktionella aktivitet studerades in vivo. Det cellulära 

immunsvaret undersöktes med ELISpot på PBMCs. Vaccineffekten analyserades med 

ensidigt Fisher´s exact test, där tröskeln för signifikans var p<0,01. 

 

I grupp 1, 2, 3 och 4 erhölls 33%, 37,5%, 67% respektive 78% skydd vid första CHMI 

(Bilaga 1). I grupp 5 erhölls 55% skydd vid första CHMI och 100% skydd vid andra 

CHMI. Vid intravenös administrering erhölls en högre vaccineffekt (67%) jämfört med 

intramuskulär administrering (0%) efter 25 veckor. Ett antikroppssvar, både mot PfSPZ 

och CSP, erhölls men inga skillnader kunde ses mellan de grupper som fick intravenös 

administrering. Vid intramuskulär administrering erhölls dock ett lägre antikroppsvar 

jämfört med intravenös immunisering. Det fanns en korrelation mellan antikroppsvaret, 

både mot PfSPZ och CSP, och resultatet vid CHMI vid tre respektive 21-25 veckor. Ett 

ökat T-cellsvar kunde ses efter den sista immuniseringen i form av CD4+ T-celler och γδ 

T-celler, men det fanns inga skillnader mellan grupperna. Andelen CD4+ T-celler och 

CD8+ T-celler i blodet som producerade IFN-γ, IL-2, och/eller TNF korrelerade inte 

med resultatet vid CHMI efter tre eller 21-25 veckor. Både antikroppsvaret och T-
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cellsvaret sjönk med tiden och var ej detekterbart hos de patienter som erhöll skydd vid 

CHMI efter 59 veckor. Patienterna upplevde mestadels inga eller milda lokala och 

systemiska biverkningar. 

 

 

 

Mosquito bite immunization with radiation-attenuated Plasmodium 

falciparum sporozoites: safety, tolerability, protective efficacy and 

humoral immunogenicity. Hickey et al., 2016 (73) 

 

Syftet med studien var att undersöka vaccineffekten och säkerheten vid RAS-

immunisering med minst 1000 bett av PfSPZ-infekterade myggor (NF54) efter homolog 

CHMI. Studien var öppen och genomfördes vid Naval Medical Research Center 

Clinical Trials Center 1999-2002. Malaria-naiva patienter, 18-50 år inkluderades och 

patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida exkluderades. 

Grupp 1 (n=22) och grupp 2 (n=13) erhöll minst 1000 myggbett fördelade på fem till 

sex immuniseringstillfällen. Grupp 1 erhöll infektiösa bett till skillnad från grupp 2 som 

fick icke infektiösa bett och grupp 3 (n=6) immuniserades ej. Grupp 1 och 3 genomgick 

homolog (NF54) CHMI två till sex veckor efter den sista immuniseringen. Det primära 

syftet med studien var att undersöka säkerheten och vaccineffekten genom att 

karaktärisera och identifiera de immunmekanismer som ligger bakom vaccinskyddet. 

Parasitemi analyserades med blodutstryk. Immunsvaret undersöktes med ELISA och 

IFA. Skillnader i prepatenttid mellan grupperna bestämdes med Log-Rank test, där 

tvåsidigt p≤0,05 var signifikant.  

 

I grupp 1 och 3 erhölls 50% respektive 0% skydd, (Bilaga 1), och prepatenttiden 

förlängdes signifikant hos dem som utvecklade parasitemi jämfört med grupp 3. Ett 

antikroppssvar både mot PfSPZ och CSP utvecklades i grupp 1 men inga signifikanta 

skillnader i antikroppssvar mellan skyddade och ej skyddade patienter kunde ses. Låga 

nivåer av antikroppar mot TRAP kunde detekteras. Det var huvudsakligen milda och 

måttliga lokala biverkningar som förekom hos de vaccinerade och de var i lika frekvens 

oavsett om myggan var infekterad eller ej. De systemiska biverkningarna var sällsynta 

och milda och förekom mestadels i grupp 1. 

 

 

 

Attenuated PfSPZ Vaccine induces strain-transcending T cells and 

durable protection against heterologous controlled human malaria 

infection. Lyke et al., 2017 (67)  

 

Syftet med studien var att undersöka vaccineffekten av en intravenös RAS-

immunisering (NF54) vid en efterföljande homolog (3D7) och heterolog (7G8) CHMI. 

Studien var öppen och utfördes vid Vaccine Research Center Clinical Trials Core at the 

NIH Clinical Center och University of Maryland 2015-2016. Malaria-naiva män och 

kvinnor, 18-45 år, inkluderades medan patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-

virus samt gravida exkluderades. 15 patienter erhöll den totala dosen 2,7·106 och 

homolog CHMI utfördes 19 veckor efter den sista immuniseringen. En del av de 

patienter som erhöll skydd genomgick heterolog CHMI 33 veckor efter den sista 

immuniseringen. Av de tolv som ingick i kontrollgruppen erhöll hälften CHMI med 

3D7 och hälften CHMI med 7G8. Den primära utfallsvariabeln var vaccineffekten vid 
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första CHMI, enligt PCR-analys, och baserades på Fisher´s exact test där p<0,01 

bedömdes som signifikant. Immunsvaret analyserades med ELISA, IFA, ISI och 

ELISpot på PBMCs. 

 

Vid homolog CHMI erhölls 64% skydd och vid en efterföljande heterolog CHMI 

erhölls 83% skydd (Bilaga 1). Alla i kontrollgruppen utvecklade parasitemi. 

Prepatenttiden förlängdes signifikant hos oskyddade, vaccinerade jämfört med 

kontrollgruppen. Patienterna upplevde mestadels inga eller milda lokala och systemiska 

biverkningar. Vid immunisering erhölls ett ökat antikroppssvar både mot CSP och 

PfSPZ samt en signifikant ökning av funktionell aktivitet in vitro. Antalet CD8+ T-celler 

och CD4+ T-celler som producerade IFN-γ, IL-2, och TNF ökade efter den första 

immuniseringen för att sedan avta medan antalet γδ T-celler förblev högt under hela 

uppföljningstiden. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan det totala T-cellsvaret hos 

de vaccinerade patienter som erhöll skydd eller inte vid homolog CHMI. 

 

 

 

Protection against Plasmodium falciparum malaria by PfSPZ Vaccine. 

Epstein, Paolino et al., 2017 (74) 

 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och vaccineffekten vid en RAS-

immunisering (NF54) via direkt veninokulering i olika dosregimer vid en efterföljande 

homolog (3D7) respektive heterolog (7G8) CHMI. Studien var öppen och genomfördes 

vid Naval Medical Research Center 2014-2015. Malaria-naiva patienter, 18-45 år 

inkluderades och erhöll den totala dosen 1,35·106. Grupp 1 (n=14) och grupp 2 (n=13) 

fick fem immuniseringar medan grupp 3 (n=15) fick tre. Grupp 4 var kontrollgrupp. 

Patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida exkluderades. 

Grupp 1 och 3 erhöll homolog CHMI och grupp 2 erhöll heterolog CHMI. CHMI 

utfördes tre (CHMI 1) och 24 (CHMI 2) veckor efter den sista immuniseringen. De 

primära utfallsvariablerna var förekomst av biverkningar samt skydd mot 

blodstadieinfektion, enligt blodutstryk. Även qPCR användes. Immunsvaret undersöktes 

med ELISA, IFA, ISI och ELISpot på PBMCs. Skillnader i vaccineffekt mellan 

immuniserade och kontroller analyserades med tvåsidigt Fisher´s exact test, där p<0,05 

var signifikant. 

 

I grupp 1, 2 och 3 erhölls 92,3%, 80% respektive 86,7% skydd vid CHMI 1 och ingen 

av kontrollerna erhöll skydd (Bilaga 1). Vid CHMI 2 erhöll grupp 1, 2 och 3 70%, 10% 

respektive 57,1% skydd. Prepatenttiden förlängdes signifikant för grupp 2 jämfört med 

kontrollen. Ett antikroppsvar mot CSP och PfSPZ utvecklades men sjönk mellan den 

sista immuniseringsdosen och CHMI 2 och det fanns ingen signifikant korrelation 

mellan antikroppssvaret före CHMI 2 och vaccinskydd. Antikroppar förekom även mot 

MSP-5, AMA-1 och sporozoite surface protein 2 (SSP2)/TRAP. Det cellulära svaret i 

form av IL-2 och IFN-γ var störst efter den första vaccindosen men avtog sedan och var 

knappt mätbart före CHMI 2. Det fanns ingen tydlig korrelation mellan cellulärt svar 

och skydd. Under immuniseringsperioden upplevdes mestadels milda biverkningar. 
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Protection against a Malaria Challenge by Sporozoite Inoculation. 

Roestenberg et al., 2009 (75) 

 

Syftet med studien var att undersöka vaccineffeken vid en NF54 CPS-immunisering 

med samtidig klorokinprofylax vid homolog CHMI. Studien var dubbelblind och 

genomfördes vid Radboud University Nijmegen Medical Centre samt publicerades 

2009. Malaria-naiva patienter, mest kvinnor, 18-45 år inkluderades. Patienter 

infekterade med HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida exkluderades. Grupp 1 

(n=10) erhöll 36-45 infektiösa myggbett medan grupp 2 (n=5) fick motsvarande antal 

bett från ej infekterade myggor. Homolog CHMI utfördes åtta veckor efter den senaste 

immuniseringen. Syftet med studien var att analysera säkerheten och vaccineffekten, där 

parasitemi bestämdes enligt blodutstryk. Även PCR användes. Immunsvaret 

analyserades med ELISA, IFA och ELISpot på PBMCs. Skillnader vid olika tidpunkter 

analyserades med Wilcoxon test och skillnader mellan grupper analyserades med Mann-

Whitney test, där tvåsidigt p<0,05 indikerade signifikans. 

 

I grupp 1 och 2 erhölls 100% respektive 0% skydd (Bilaga 1). Efter immunisering 

utvecklades ett antikroppssvar mot sporozoiter och olika antigen, mestadels mot CSP, i 

grupp 1 men inte i kontrollgruppen. En signifikant ökning kunde ses i andelen T-celler, 

mest CD4+ T-celler som producerade multipla cytokiner som IFN-γ, IL-2, och TNF, i 

grupp 1 jämfört med utgångsnivån. De flesta biverkningarna rapporterades mestadels i 

grupp 1 efter den första immuniseringen och i grupp 2 efter CHMI. Milda till svåra 

biverkningar förekom, dock ingen allvarlig. 

 

 

 

Protection against malaria after immunization by chloroquine 

prophylaxis and sporozoites is mediated by preerythrocytic immunity. 

Bijker et al., 2013 (70) 

 

Syftet med studien var att jämföra vaccineffekten och säkerheten vid homolog CHMI 

utförd antingen genom en intravenös administrering av infekterade erytrocyter eller med 

bett från infekterade myggor, efter en tidigare CPS-immunisering (NF54/3D7) med 

samtidig klorokinprofylax. Studien var öppen och genomfördes vid Radboud University 

Nijmegen Medical Centre 2011-2012. Malaria-naiva patienter, 18-35 år, inkluderades 

medan patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida 

exkluderades. Grupp 1 (n=10) och grupp 2 (n=5) immuniserades med 45 infektiösa 

myggbett medan grupp 3 (n=5) och 4 (n=5) var kontrollgrupper. 21 veckor efter den 

sista immuniseringen erhöll grupp 1 och 3 CHMI via intravenös administrering av 1962 

livskraftiga 3D7 infekterade erytrocyter. Grupp 2 och 4 fick CHMI via bett av fem 3D7 

infekterade myggor. Den primära utfallsvariabeln var prepatenttiden, enligt blodutstryk. 

En analys av antikroppar, IFN-γ och monokin gjordes. Skillnader i prepatenttid testades 

med Mann-Whitney test. Signifikansnivån var ej tydligt definierad. 

 

I grupp 2 erhölls 100% skydd medan övriga grupper fick 0% skydd (Bilaga 1). En 

induktion av antikroppar mot CSP erhölls hos CPS-immuniserade patienter medan 

endast en minimal ökning av antikroppar mot blodstadieantigen noterades hos en 

patient. Det fanns ingen skillnad i parasitemi, prepatenttid (p=0,83) eller 

multiplikationshastighet i blodstadiet (p=0,19) mellan grupp 1 och grupp 3. Två 

genombrottsinfektioner inträffade under immuniseringsperioden och mestadels milda 
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och måttliga biverkningar rapporterades. De skyddade patienterna uppvisade signifikant 

färre biverkningar jämfört med oskyddade. Patienterna i grupp 1 utvecklade feber 

tidigare och hade ökade koncentrationer av IFN-γ och monokin jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

 

 

Sporozoite Immunization of Human Volunteers under Mefloquine 

Prophylaxis Is Safe, Immunogenic and Protective: A double-Blind 

Randomized Controlled Clinical Trial. Bijker, Schats et al., 2014 (76) 

 

Syftet med studien var att jämföra säkerheten och vaccineffekten vid meflokin- och 

klorokinprofylax vid NF54 CPS-immunisering med homolog (NF54) CHMI. Studien 

var dubbelblind och genomfördes vid Leiden University Medical Center 2012-2013. 

Malaria-naiva patienter, flest kvinnor, 18-35 år inkluderades. Patienter infekterade med 

HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida exkluderades. Grupp 1 fick klorokinprofylax 

(n=5) och grupp 2 (n=10) och 3 (n=5) fick meflokinprofylax. Grupp 1 och 2 fick 24 

infektiösa myggbett medan grupp 3 fick icke infektiösa bett. CHMI utfördes 20 veckor 

efter den sista immuniseringen. Den primära utfallsvariabeln var prepatenttiden, enligt 

blodutstryk. Immunsvaret analyserades med ELISA och ELISpot på PBMCs. Skillnader 

i prepatenttid testades med Mann Whitney test, där p<0,05 var signifikant.  

 

I grupp 1, 2 och 3 erhölls 60%, 70% respektive 0% skydd (Bilaga 1). Prepatenttiden 

skiljde sig inte signifikant mellan olika profylax. Ett signifikant antikroppssvar mot CSP 

inducerades vid båda profylax medan endast meflokinprofylax gav en signifikant 

induktion av antikroppar mot liver stage antigen (LSA)-1. Antikroppssvaret korrelerade 

dock inte med vaccinskyddet. En IFN-γ-produktion inducerades men ingen skillnad 

kunde ses mellan olika profylax. En induktion av cytotoxiskt uttryck (CD107a) på CD4+ 

T-celler kunde ses vid båda profylax. Det fanns ingen signifikant induktion av granzym 

B produktion hos CD8+ T-celler vid någon profylax och detta var ej heller kopplat till 

vaccinskydd. Under immuniseringsperioden upplevdes mestadels milda biverkningar 

samt några måttliga och svåra.  

 

 

 

Cytotoxic Markers Associate With Protection Against Malaria in Human 

Volunteers Immunized With Plasmodium falciparum Sporozoites. Bijker, 

Teirlinck et al., 2014 (77) 

 

Syftet med studien var att undersöka vaccineffekten vid olika doser av NF54 CPS-

immunisering med samtidig klorokinprofylax vid homolog (NF54) CHMI samt att 

identifiera cytotoxiska T-celler. Studien var dubbelblind och genomfördes vid Leiden 

University Medical Center 2011-2012. Malaria-naiva patienter, 18-35 år, inkluderades 

medan patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida 

exkluderades. Patienterna fick totalt antal infektiösa myggbett enligt: Grupp 1 (n=5) 45, 

grupp 2 (n=10) 30, grupp 3 (n=10) 15 och grupp 4 (n=5) var kontrollgrupp. CHMI 

utfördes 19 veckor efter den sista immuniseringen. Den primära utfallsvariabeln var 

prepatenttiden, enligt blodutstryk. Immunsvaret undersöktes med ELISpot på PBMCs. 

Skillnader i prepatenttid testades med Mann-Whitney U test. Signifikansnivån var ej 

tydligt definierad. 
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Grupp 1, 2, 3 och 4 erhöll 80%, 89%, 50% respektive 0% skydd (Bilaga 1). 

Prepatenttiden var längre, dock ej signifikant, hos CPS-immuniserade och oskyddade 

patienter jämfört med kontrollgruppen (p=0,22). CPS-immunisering inducerade en 

signifikant ökning av cytotoxiskt uttryck hos CD4+ T-celler och γδ T-celler. Även CD8+ 

T-celler fick ett signifikant ökat cytotoxiskt uttryck. Granzym B-produktionen ökade 

signifikant hos både CD8+ T-celler och γδ T-celler. En IFN-γ-produktion inducerades 

hos alla T-celler, mest hos CD4+ T-celler och γδ T-celler, men var inte kopplat till 

vaccinskyddet. Skyddade patienter hade en signifikant högre andel av CD4+ T-celler 

som uttryckte CD107a och CD8+ T-celler som producerade granzym B jämfört med ej 

skyddade patienter. En högre andel av CD107a CD4+ T-celler ledde till en signifikant 

fördröjd prepatenttid. Skyddade patienter upplevde färre biverkningar än oskyddade. 

 

 

 

Heterologous Protection against Malaria after Immunization with 

Plasmodium falciparum Sporozoites. Schats et al., 2015 (66) 

 

Syftet med studien var att undersöka om NF54 CPS-immunisering med samtidig 

klorokinprofylax kan ge en bra vaccineffekt vid heterolog CHMI. Studien var öppen 

och genomfördes vid Leiden University Medical Center 2012-2013. Patienter som 

tidigare CPS-immuniserats, via 15-45 myggbett, och erhållit skydd vid homolog (NF54) 

CHMI (76) rekryterades till studien. De genomgick CHMI med NF135.C10 infekterade 

myggor, 14 månader efter den senaste immuniseringen. Patienterna i kontrollgruppen 

var ej immuniserade men erhöll CHMI samtidigt som de immuniserade. Den primära 

utfallsvariabeln var prepatenttiden, enligt blodutstryk. Parasitemi kvantifierades med 

qPCR. Skillnader i prepatenttid, samt parasitemi vid tiden för behandling, testades med 

Mann Whitney test, där p<0,05 var signifikant.  

 

Ett fullständigt skydd mot NF135.C10 erhölls hos 15% av de immuniserade patienterna 

medan inget skydd erhölls i kontrollgruppen (Bilaga 1). Prepatenttiden förlängdes 

signifikant hos de övriga immuniserade patienterna jämfört med kontrollgruppen. Enligt 

qPCR erhölls en 91 till >99% minskad parasitbelastning i levern hos dessa patienter 

jämfört med kontrollgruppen. De patienter som inte erhöll skydd mot NF54 skyddades 

inte heller mot NF135.C10. Parasitemin vid tiden för behandling var signifikant högre i 

kontrollgruppen jämfört med hos de CPS-immuniserade patienterna. Biverkningar som 

rapporterades efter CHMI var milda, måttliga eller svåra.  

 

 

 

Safety, Immunogenicity, and Protective Efficacy of Intradermal 

Immunization with Aseptic, Purified, Cryopreserved Plasmodium 

falciparum Sporozoites in Volunteers under Chloroquine Prophylaxis: A 

Randomized Controlled Trial. Bastiaens et al., 2016 (78) 

 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och vaccineffekten vid intradermal 

NF54 CPS-immunisering med samtidig klorokinprofylax (PfSPZ-CVac) vid homolog 

(NF54) CHMI. Studien var dubbelblind och genomfördes vid Radboud University 

Medical Center 2012-2014. Malaria-naiva män och kvinnor, 18-35 år inkluderades i 

studien medan patienter infekterade med HIV, hepatit B eller C-virus samt gravida 

exkluderades. Grupp 1 (n=10) och 3 (n=10) fick den totala dosen 2,25·105 CPS-vaccin 
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via intradermal injektion medan grupp 2 (n=5) och 4 (n=5) utgjorde kontrollgrupper. 

CHMI utfördes 60 dagar efter den senaste immuniseringen i grupp 1 och 2. Grupp 3 

fick en fjärde immunisering, 168 dagar efter den tredje, och genomgick tillsammans 

med grupp 4 CHMI efter ytterligare 137 dagar. Den primära utfallsvariabeln var 

frekvens och magnitud av biverkningar. Diagnos av parasitemi bestämdes med 

blodutstryk vid CHMI i grupp 1 och 2 och med qPCR vid CHMI i grupp 3 och 4. 

Immunsvaret undersöktes med ELISA, IFA och ELISpot på PBMCs. Skillnader i 

biverkningar bestämdes med unpaired Student t-test. Signifikansnivån var ej tydligt 

definierad. 

 

Under immuniseringsperioden upplevdes milda och måttliga biverkningar och det fanns 

inga signifikanta skillnader mellan vaccinerade och kontrollgrupper (p=0,52). I grupp 1 

erhölls 20% skydd medan övriga grupper fick 0% (Bilaga 1). Grupp 1 fick en 

signifikant ökning av antalet antikroppar mot CSP efter immunisering. Magnituden av 

det totala antikroppssvaret efter fyra immuniseringar jämfört med tre blev oförändrat, 

även om andelen antikroppar mot CSP ökade. Ett antikroppssvar mot PfSPZ erhölls 

efter den fjärde immuniseringen i grupp 3 jämfört med kontrollgruppen. Inget cellulärt 

immunsvar kunde detekteras varken vid tre eller fyra immuniseringar.  

 

 

 

Sterile protection against human malaria by chemoattenuated 
PfSPZ vaccine. Mordmuller et al., 2017 (69) 

 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och vaccineffekten vid olika doser och 

dosregimer vid NF54 CPS-immunisering via direkt veninokulering vid samtidig 

klorokinprofylax (PfSPZ-CVac) efter homolog (NF54) CHMI. Studien var dubbelblind 

och genomfördes 2014. Malaria-naiva patienter, 18-45 år, erhöll de totala doserna av 

CPS-vaccin med 28 dagars intervall enligt: Grupp 1 (n=9) 9,6 ·103, grupp 2 (n=9) 3,84 

·104, och grupp 3 (n=9) 1,536 ·105. Grupp 4 (n=15) var kontrollgrupp. Åtta till tio 

veckor efter den sista immuniseringen, genomgick alla patienter homolog CHMI med 

dosen 3,2 ·103 via direkt veninokulering. I en annan del av studien administrerades den 

totala dosen 1,536 ·105 med 14-dagars respektive 5-dagars intervall före CHMI. De 

primära utfallsvariablerna var diagnos av parasitemi enligt blodutstryk samt förekomst 

av relaterade svåra eller allvarliga biverkningar. Immunsvaret analyserades med ELISA, 

IFA, ISI och ELISpot på PBMCs. Bedömning av immunsvar och dess korrelation till 

vaccinskydd gjordes med Wilcoxon test, där ett tvåsidigt p<0,05 var signifikant. 

 

I grupp 1, 2, 3 och 4 erhölls 33%, 67%, 100% respektive 0% skydd (Bilaga 1). Vid 14-

dagars och 5-dagars immuniseringsintervall erhölls 67% respektive 63% skydd. Antalet 

milda till svåra biverkningar var lika i de båda grupperna och inga allvarliga 

biverkningar förekom. Ett dosberoende antikroppssvar mot CSP erhölls men ingen 

signifikant korrelation fanns mellan antikroppssvar och vaccinskydd. Antikroppssvaret 

mot CSP var större, dock ej signifikant, hos patienter immuniserade med 14- och 5-

dagars intervall jämfört med 28-dagars intervall. 56% i grupp 3 utvecklade antikroppar 

mot 22 proteiner, i grupp 1 och 2 var motsvarande resultat fyra respektive två proteiner. 

Exempel på sådana proteiner var MSP-5, MSP-1, AMA-1, LSA-1 och exported protein 

(EXP)-1. En dosberoende ökning av antalet CD4+ T-celler och γδT-celler erhölls och 

skyddade patienter hade ett signifikant större antal av CD4+ T-celler som producerade 

multipla cytokiner som IFN-γ, IL-2 eller TNF jämfört med ej skyddade patienter. 

Endast en liten ökning, mest i grupp 3, av antalet CD8+ T-celler noterades. 
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Modest heterologous protection after Plasmodium falciparum sporozoite 

immunization: a double-blind randomized controlled clinical trial. Walk 

et al., 2017 (68) 

 

Syftet med studien var att undersöka vaccineffekten vid en NF54 CPS-immunisering 

med samtidig klorokinprofylax mot de heterologa vaccinklonerna NF135.C10 och 

NF166.C8 samt mot den homologa NF54. Studien var dubbelblind och genomfördes vid 

Radboud University Medical Center 2015. Malaria-naiva män och kvinnor, 18-35 år 

inkluderades i studien. Exkluderades gjordes patienter infekterade med HIV, hepatit B 

eller C-virus. Grupp 1, 2 och 3 erhöll 45 myggbett och grupp 4, 5 och 6 utgjorde 

kontrollgrupper. CHMI utfördes 14 veckor efter klorokinprofylax enligt: Grupp 1 

(n=10) och 4 (n=5) med NF135.C10, grupp 2 (n=9) och 5 (n=5) med NF166.C8 och 

grupp 3 (n=5) och 6 (n=5) med NF54. Den primära utfallsvariabeln var prepatenttiden, 

enligt qPCR. Immunsvaret analyserades med ELISA, ISI och ELISpot på PBMCs. 

Vaccinstammarnas genom sekvenserades. Skillnader i prepatenttid mellan grupperna 

bestämdes med Log-Rank test, där p<0,05 var signifikant.  

 

I grupp 1, 2 och 3 erhölls 20%, 11% respektive 100% skydd (Bilaga 1). I grupp 1 

uppvisade sex av tio patienter en förlängd prepatenttid jämfört med kontrollen. Alla 

patienter uppvisade antikroppar mot CSP, men ingen signifikant skillnad fanns mellan 

grupperna. Den funktionella aktiviteten hos antikropparna var signifikant lägre vid 

heterolog parasitutveckling i levern jämfört med homolog. Aminosyraändringar kunde 

ses i multipla antigen hos NF135.C10 och NF166.C8 vid jämförelse med NF54. Två av 

de tre heterologt skyddade patienterna hade den högsta funktionella aktiviteten hos 

antikroppar och det största antalet IFN-γ-producerande CD8+ T-celler. Den tredje 

patienten hade endast ett måttligt antikroppssvar och ett måttligt antal IFN-γ-

producerande CD4+ T-celler och CD8+ T-celler, men hade istället ett högt antal av 

granzym B- CD8+ T-celler. Information om biverkningar saknades. 

 

 

 

DISKUSSION 

 

I denna litteraturstudie har vaccineffekten och dess varaktighet mot P. falciparum 

undersökts, med avseende på vaccinskydd och immunitet, vid immunisering med RAS-

vaccin eller CPS-vaccin och efterföljande CHMI. Även vaccinens säkerhet har 

undersökts liksom betydelsen av dos och administreringssätt. Endast prekliniska studier 

har gjorts med GAP-vaccin som diskuteras ur ett säkerhets- och ett framtidsperspektiv. 

 

 

 

Generellt för studierna 

 
Studiedesign 

 

Alla studier som inkluderades i litteraturarbetet är randomiserade kontrollerade studier. 

Deltagarna fördelades slumpmässigt mellan de olika behandlingsalternativen vilket 

gjorde att övriga faktorer som kan påverka resultatet blev jämnt fördelade i grupperna 

(79). Risken att skillnaden i effekt mellan de olika behandlingsalternativen skulle bero 
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på annat än behandlingen minimeras därmed vilket ökar möjligheten att göra en korrekt 

bedömning av resultatet. En blindad studie innebär att de behandlade personerna inte 

vet vilken behandling som givits. I icke-blindade studier kan resultatet och mätningen 

av resultatet påverkas av individens förväntningar. Den största risken för detta är när 

t.ex. individer ska göra skattningar av symtom och livskvalité då deras förväntningar på 

behandlingen kan styra deras upplevelser. En blindad studie ger därför en större 

tillförlitlighet än en icke-blindad studie. I detta arbete var studie 62-63, 66-67, 70, 72-

74, öppna medan studie 68-69, 75-78 var dubbelblindade. 

 

I en del studier arbetade vissa av författarna för Sanaria Inc (62-63, 67, 69, 72, 74, 78), 

ett bioteknologiskt företag som utvecklar vaccin mot malaria (80). Roestenberg et al. 

(75) rapporterade arvoden från Glaxo Smith Kline, ett brittiskt läkemedels- och 

sjukvårdsföretag som bl.a. säljer vaccin (81). Dessa intressekonflikter kan minska 

studiernas trovärdighet och är viktiga att beakta vid tolkning. 

 

 

 
Studiepopulation 

 

Inklusions- och exklusionskriterierna var relativt likartade i studierna vilket ger ett 

homogent urval av patienter. Randomiseringen till de olika behandlingsgrupperna var 

förhållandevis likartad med avseende på demografiska faktorer. Studierna genomfördes 

i Europa och USA och både män och kvinnor deltog. Åldersgruppen som undersöktes 

var 18–50 år och endast malaria-naiva patienter deltog under kontrollerade former. 

Resultaten och slutsatserna gäller därför enbart för denna population och omfattar 

således inte barn, äldre, gravida eller människor i endemiska områden. Studierna hade 

ett relativt lågt antal deltagare vilket minskar tyngden av resultaten (79). 

 

Vaccinsäkerhet och immunitet undersöktes på de patienter som erhöll immunisering och 

vaccinskyddet (andelen skyddade i %) analyserades på de patienter som genomgick 

CHMI. Några bortfall förekom mellan immunisering och CHMI men skiljde sig inte 

nämnvärt mellan de olika studierna. 

 

 

 
Studiernas upplägg 

 

Gemensamt för samtliga studier var att undersöka vaccineffekten och säkerheten av 

helparasitvaccin vid CHMI. De studier som inkluderades i denna studie använde CPS-

vaccin eller RAS-vaccin. Vaccineffekten angavs dels som vaccinskydd och dels som 

immunsvar. Studiernas upplägg skiljde sig mycket åt med avseende på 

administreringssätt, dos och dosregimer, tidpunkten för CHMI och om CHMI gjordes 

med homolog eller heterolog vaccinstam. Alla studier använde CHMI med infektiösa 

sporozoiter och en studie använde dessutom CHMI med infekterade erytrocyter (70). 

Flertalet studier undersökte behandlingseffekten under en förhållandevis kort tidsperiod 

på mellan tre och 25 veckor. Endast två av studierna analyserade vaccineffekten efter 59 

veckor (63) respektive efter 14 månader (66). 
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Vaccineffekten 

 
Vilken vaccineffekt kan uppnås och hur är dess varaktighet? 

 
Dos och dosregim 

Dosen har en avgörande betydelse för vilken vaccineffekt som erhålls, både vid RAS-

immunisering och CPS-immunisering. Detta kan ses i flera av studierna (62-63, 69, 77). 

I studien av Seder et al. (62) erhölls 100% skydd tre veckor efter intravenös 

administrering av RAS-vaccin vid dosen 5 á 1,35·105 och endast 67% skydd vid dosen 4 

á 1,35·105. Vid de lägre doserna erhöll patienterna inget skydd förutom en patient som 

fick dosen 4 á 3·104. Ishizuka et al. (63) använde något högre doser 3 á 2,7·105 och 4 á 

2,7·105 och erhöll då 33% respektive 78% skydd. Tidigare studier (82) har visat att det 

krävs >1000 myggbett vid RAS-immunisering för att få ett fullständigt skydd, detta 

uppnåddes dock inte i studien av Hickey et al. (73), där endast ett 50% skydd erhölls två 

till sex veckor efter immunisering. 

 

Mordmuller et al. (69) visade ett dosberoende vid direkt veninokulering av CPS-vaccin, 

där 100% skydd erhölls vid dosen 3 á 5,12·104 åtta till tio veckor efter immunisering. 

Bijker, Teirlinck et al. (77) och Beijker, Schats et al. (76) kunde visa ett dosberoende 

vid CPS-immunisering, där 24 bett gav 60% skydd 20 veckor efter immunisering (76) 

medan 45 bett och 15 bett gav 80% respektive 50% skydd 19 veckor efter immunisering 

(77). I studien av Roestenberg et al. (75) erhölls 100% skydd vid 45 bett CPS-

immunisering efter åtta veckor och Walk et al. (68) kunde visa att ett sådant 100% 

skydd även kunde fås 14 veckor efter CPS-immunisering. 

 

Om en jämförelse görs mellan de doser som krävs vid RAS-immunisering och CPS-

immunisering, så krävs det högre doser för RAS-vaccin jämfört med CPS-vaccin för att 

uppnå hög vaccineffekt. Vid RAS-immunisering krävs >1000 myggbett för 100% skydd 

efter tio veckor (82) och vid intravenös administrering av RAS-vaccin krävs dosen 5 á 

1,35·105 för 100% skydd efter tre veckor (62) och vid dosen 3 á 9,0·105 fås endast 64% 

skydd efter 19 veckor (67). Ishizuka et al. (63) använde den lägre dosen 4 á 2,7·105 och 

erhöll 55% skydd 21 veckor efter immunisering. Vid CPS-immunisering krävs endast 

45 myggbett för 100% skydd vid åtta veckor, 14 veckor och 21 veckor efter 

immunisering (68, 70, 75). Roestenberg, Teirlinck et al. (83) kunde visa att detta skydd 

kunde bibehållas i över två år hos 67% av patienterna. Vid direkt veninokulering av 

CPS-vaccin krävs endast dosen 3 á 5,12·104 för 100% skydd åtta till tio veckor efter 

immunisering (69) vilket är 4,4 gånger lägre dos än vad som krävs för 100% skydd vid 

intravenös administrering av RAS-vaccin (5 á 1,35·105) tre veckor efter immunisering 

(62). 

 

Färre doser och kortare intervall mellan doserna är fördelaktigt eftersom 

immuniseringarna då kan genomföras på kortare tid och med mindre arbete. 

Mordmuller et al. (69) visade dock att 28-dagars intervall mellan doserna vid intravenös 

administrering av CPS-vaccin gav högre skydd jämfört med 14- respektive 5-dagars 

intervall. 

 

En jämförelse mellan studierna Seder et al. (62) och Ishizuka et al. (63) visar att en 

extra booster-dos inte verkar ha någon effekt på skyddet vid intravenös administrering 

av RAS-vaccin. Seder et al. (62) erhöll skyddet 67% vid dosen 4 á 1,35·105 och då 

Ishizuka et al. (63) lade till en extra dos 4,5·105 blev skyddet 67%. Seder et al. (62) 

uppnådde dock 100% skydd vid dosen 5 á 1,35·105. I studien av Seder et al. (62) är det 
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oklart om det är den högre totala dosen eller antalet doser som förbättrar vaccinskyddet. 

En jämförelse mellan studierna av Lyke et al. (67) och Ishuzika et al. (63) tyder på att 

den totala dosen är mer betydelsefull än antalet doser för vaccinskyddet vid intravenös 

administrering av RAS-vaccin. Lyke et al. (67) erhåller vid tre immuniseringar och en 

2,5 gånger högre total dos 64% skydd efter 19 veckor jämfört med Ishuzika et al. (63) 

som vid fyra immuniseringar får 55% skydd efter 21 veckor. I studien av Epstein, 

Paolino et al. (74) erhölls vid samma totala dos med fem respektive tre RAS-

immuniseringar, via direkt veninokulering, vid homolog CHMI 92,3% och 86,7% skydd 

tre veckor efter senaste immunisering. Motsvarande skydd efter 24 veckor var 70% 

respektive 57,1%. Även om något bättre skydd erhölls vid fler immuniseringar var 

skillnaden inte så stor. Vid intravenös administrering av CPS-vaccin uppnås högt skydd 

endast vid tre doser (69). En dosregim med högre men färre doser torde således vara en 

bättre strategi jämfört med flera mindre doser, både ur praktisk synpunkt och för 

vaccinskydd. 

 

 

 
Administreringssätt 

Immunisering med myggor kan ge högt skydd både vid RAS-immunisering (82) och 

CPS-immunisering (68, 70, 75, 77) om vaccinet tillförs i tillräckligt höga doser. Dosen 

är ett problem vid RAS-immunisering eftersom det krävs >1000 myggbett för 

fullständigt skydd (82). CPS-immunisering kräver endast 45 bett för samma skydd (68, 

70, 75). Det är dock inte praktiskt att använda myggor för immunisering vid 

massvaccination ute i fält, även om metoden fungerat i kliniska studier. Epstein et al. 

(72) och Bastiaens et al. (78) testade immunisering via intradermal/subkutan 

administrering av RAS-vaccin respektive intradermal administrering av CPS-vaccin. 

Båda studierna visade på ett mycket lågt vaccinskydd trots att de totala doserna var 

höga. Vid dosen 6 á 1,35·105 via intradermal/subkutan administrering med RAS-vaccin 

erhölls inget skydd efter tre veckor (72) medan intravenös administrering av dosen 5 á 

1,35·105 gav 100% skydd efter tre veckor (62). Intradermal och subkutan immunisering 

verkar således inte vara något bra alternativ till myggor även om detta 

administreringssätt är lättare att utföra i fält. 

 

Även om intramuskulär immunisering visat sig ge bättre skydd än intradermal/subkutan 

immunisering (78), så verkar intramuskulär immunisering ha en betydligt sämre effekt 

jämfört med intravenös immunisering, enligt Ishizuka et al. (63). Ishizuka et al. (63) 

visade att skyddet tre veckor efter intramuskulär immunisering med RAS-vaccin blev 

37,5% jämfört med 78% vid intravenös immunisering, även om en 8,1 gånger högre dos 

användes vid den intramuskulära immuniseringen. Studier på möss har visat att 

intravenös immunisering med RAS-vaccin kräver lägre dos jämfört med 

subkutan/intradermal immunisering för samma skydd (72). Epstein, Paolino et al. (74) 

och Mordmuller et al. (69) visade att immunisering via direkt veninokulering med RAS-

vaccin respektive CPS-vaccin ger högt vaccinskydd vid tre veckor respektive åtta till tio 

veckor efter immunisering. Dosen som krävdes var dock 8,8 gånger högre av RAS-

vaccin jämfört med CPS-vaccin, vilket bekräftar tidigare resonemang. I Mordmuller et 

al. studien (69) användes dock CHMI via direkt veninokulering till skillnad från 

Epstein, Paolino et al. studien (74). En CHMI via direkt veninokulering borde vara mer 

infektiös jämfört med CHMI via myggor eftersom sporozoiterna tillförs direkt i blodet. 

En jämförelse mellan Bastiens et al. studien (78) och Mordmuller et al. studien (69) 

visar att även om högre doser används vid intradermal immunisering (78) jämfört med 

direkt veninokulering (69) blir vaccinskyddet betydligt sämre. Immunisering via direkt 
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veninokulering verkar således vara ett bra administreringssätt som ger bra skydd och 

kan användas i fält. En fältstudie i Mali (54) visade att en immunisering via direkt 

veninokulering med 5 á 2,7·105 RAS-vaccin gav 34% skydd mot naturlig smitta efter 

sex månader. En liknande studie i Tanzania (84) gav endast 20% skydd efter tre veckor 

vid samma dosering via direkt veninokulering. I denna studie användes dock CHMI 

med homologa parasiter via direkt veninokulering istället för naturlig smitta, vilket gör 

att studierna inte är helt jämförbara. Naturlig smitta kan orsakas av flera olika 

heterogena stammar och inte enbart av den vaccinstam som använts vid immunisering, 

därav ett större infektionstryck i Mali. Å andra sidan innebär en CHMI via direkt 

veninokulering en direkt tillförsel av sporozoiter i blodet och ett större infektionstryck 

jämfört med naturligt förvärvad smitta via myggor. 

 

 

 
Homolog respektive heterolog CHMI 

De flesta studierna har använt CHMI med homologa parasiter (62-63, 69-70, 72-73, 75-

78) där varaktigheten av skyddet undersökts från tre till 59 veckor. I studierna kan ses 

att skyddet är som högst direkt efter immunisering och att det sedan sjunker med tiden. 

Vid intravenös administrering av RAS-vaccin erhålls, vid de högsta doserna i respektive 

studie, skydd från 100% efter tre veckor (62), 64% efter 19 veckor (67) och 55% efter 

21 veckor (63). Ishizuka et al. (63) kunde dessutom visa att skyddet efter 21 veckor 

kunde bibehållas i upp till 59 veckor. Hoffman et al. (82) har även tidigare visat ett 

långvarigt skydd vid homolog CHMI vid RAS-immunisering vid >1000 bett. Vid 

intradermal/subkutan/intramuskulär immunisering med RAS-vaccin har skyddet mot 

homolog CHMI varit lågt redan vid tre veckor (63, 72). Epstein, Paolino et al. (74) har 

visat att immunisering via direkt veninokulering med hög dos RAS-vaccin ger 92,3% 

skydd efter tre veckor och 70% skydd efter 24 veckor. I studien i Tanzania (84) kunde 

även ses att skyddet vid tre veckor efter immunisering via direkt veninokulering med 

RAS-vaccin kvarstod efter 24 veckor. CPS-immunisering vid de högsta doserna ger 

100% skydd vid åtta veckor (75), 14 veckor (68) och 21 veckor (70). Efter 19 veckor är 

skyddet fortfarande högt, 80-89% (77). Roestenberg, Teirlinck et al. (83) har även visat 

att ett skydd vid åtta veckor kunde bibehållas och ge skydd mot en andra CHMI 28 

månader efter immunisering hos fyra av sex patienter. Ett 100% skydd har även erhållits 

åtta till tio veckor efter direkt veninokulering med CPS-vaccin (69). Liksom för RAS-

vaccin (72), fås lågt skydd vid intradermal administrering av CPS-vaccin (78). 

 

Endast fyra av de 14 undersökta studierna har analyserat vaccineffekt efter CHMI med 

heterologa parasiter (66-68, 74). Lyke et al. (67) visade att skydd mot homolog CHMI 

vid 19 veckor efter immunisering med RAS-vaccin i hög dos även kunde ge skydd mot 

heterolog CHMI efter 33 veckor hos 83% av patienterna. Hoffman et al. (82) har även 

visat ett heterologt skydd vid RAS-immunisering. Epstein, Paolino et al. (74) visade att 

skyddet mot heterolog CHMI avtar betydligt mellan tre veckor och 24 veckor efter 

immunisering via direkt veninokulering med RAS-vaccin. Skyddet var 80% efter tre 

veckor och endast 10% efter 24 veckor. Sissoko et al. (54) erhöll 34% skydd efter 24 

veckor med motsvarande dos. Vid CPS-immunisering erhålls på samma sätt ett mycket 

lägre skydd efter lång tid. I studien av Bijker, Teirlinck et al. (77) erhölls 80-89% skydd 

vid de högsta doserna mot homolog CHMI efter 19 veckor. Efter 14 månader 

genomgick en del av de skyddade patienterna heterolog CHMI och då erhölls endast 

15% skydd mot NF135.C10 (66). I studien av Walk et al. (68) erhölls endast 20% skydd 

mot NF135.C10 och 11% skydd mot NF166.C8 efter 14 veckor. Slutligen kan 

konstateras att ett homologt kortvarigt skydd verkar kunna uppnås i de flesta studierna 



  
 

30 

förutsatt att dosen är hög. Det enda undantaget är vid subkutan/intradermal 

immunisering. Det homologa skyddet verkar kunna bibehållas på hög nivå (63, 74, 83) 

medan det heterologa skyddet sjunker drastiskt med tiden (74) och är lågt redan vid 14 

veckor (68). Endast Lyke et al. (67) visar ett högre bibehållet skydd efter 33 veckor och 

använde då en högre total dos vid intravenös administrering av RAS-vaccin. Troligen är 

det så att det krävs mycket högre doser för skydd mot heterolog CHMI jämfört med 

homolog CHMI, speciellt för långvarigt skydd. 

 

 

 
Vilket immunsvar erhålls och hur är dess varaktighet? 

 
Dos och dosregim 

Vid både RAS-vaccin och CPS-vaccin fås antikroppssvar mot pre-erytrocytiska antigen, 

mest mot CSP och PfSPZ (62-63, 67, 72-75, 78). I några av studierna undersöktes 

enbart antikroppar mot olika enskilda antigen och även då var antikroppar mot CSP 

mest förekommande (68-70, 76). En skillnad mellan RAS-vaccin och CPS-vaccin är att 

antikroppar mot flera olika antigen uttrycks vid CPS-vaccin jämfört med RAS-vaccin 

(32). Detta beror på den tidigare hämningen av utvecklingen i leverstadiet vid RAS-

vaccin jämfört med CPS-vaccin. Bijker et al. (70) visade i sin studie att immuniteten vid 

CPS-immunisering ges av det pre-erytrocytiska stadiet och att inget skydd fås vid en 

blodstadieinfektion. Bijker et al. (70) menar att detta resultat kan bero på den korta 

varaktigheten på den låga övergående parasitemin som ett resultat av klorokin. Det blir 

då en otillräcklig exponering för stadieöverskridande antigen och blodstadieantigen. En 

jämförelse kan göras till naturlig immunitet, där ett delvist skydd mot blodstadiet kan 

erhållas. Detta erhålls dock under lång tid utan klorokinprofylax. En studie har visat att 

det humorala immunsvaret mot CSP, LSA-1, AMA-1 och MSP-1 efter CPS-

immunisering speglar graden av parasitexponering snarare än förutsäger skydd (85). 

Dosen har således en stor betydelse för vilket antikroppssvar som erhålls och i några av 

studierna har denna dosberoende effekt visats (62, 69). Antikroppssvaret är dock 

kortlivat och sjunker snabbt efter immuniseringarna samt kunde ej detekteras efter 59 

veckor (63). Butler et al. (33) konstaterar att både RAS-immunisering, CPS-

immunisering och även GAP-vaccin är beroende av immuniseringsdosen för att uppnå 

den tröskel som krävs, både för humoralt och cellulärt svar. 

 

Även det cellulära immunsvaret induceras vid immunisering med RAS-vaccin och CPS-

vaccin och även denna immunitet visar ett dosberoende i en del av studierna (62, 67, 69, 

86). I vissa studier (63) saknas en dosberoende immunitet, vilket förklaras med att den 

ökande dosen då istället ökar antalet T-celler i levern (11). CD4+ T-celler och CD8+ T-

celler och/eller γδ T-celler är centrala i flertalet av studierna och bidrar till produktionen 

av viktiga cytokiner som IFN-γ, IL-2 och TNF. Även medfödda lymfocyter som NK-

celler och natural killer T (NKT)-celler har visat sig bidra till IFN-γ-produktionen (76-

77, 87). Andelen T-celler som producerar multipla cytokiner, mest CD4+ T-celler, ökar 

(69, 75, 87), andelen lymfocyter med cytotoxiskt uttryck ökar (76-77, 87-88), γδ T-

celler (Vδ2 T-celler) aktiveras och ökar i antal (88-89), och CD8+ T-celler samt γδ T-

celler producerar den cytotoxiska molekylen granzym B (77, 88).  

 

Det cellulära immunsvaret verkar kunna vara långvarigt enligt vissa studier (77, 83, 87) 

medan det i andra studier verkar avta efter immunisering (63, 74). Epstein, Paolino et 

al. (74) visade att IL-2 och IFN-γ-produktionen sjönk efter den första dosen av vaccin 

och var obefintligt efter 24 veckor. Ishuzika et al. (63) fann inget detekterbart T-cellsvar 
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efter 59 veckor trots att patienterna erhöll skydd. Troligen erhölls då skyddet från CD8+ 

T-celler i levern, som ej kunde mätas i blodet (11). Roestenberg, Teirlinck et al. (83) har 

dock visat ett bibehållet T-cellssvar in vitro efter 28 månader. Även de patienter som ej 

skyddades erhöll ett bra skydd med en >95% minskad parasitbelastning i levern. Även 

Teirlinck et al. (87) kunde visa ett bibehållet cellulärt svar efter 14 månader med T-

lymfocyter av effektorfenotyp som producerade multipla cytokiner, minnesceller av γδ 

T-celler och ett ihållande bidrag från medfödda lymfocyter. Även Bijker, Teirlinck et al. 

(77) har sett att IFN-γ-produktionen, både från det medfödda och förvärvade försvaret, 

kan bibehållas i 19 veckor och att cytotoxiskt uttryck hos CD4+ T-celler liksom CD8+ T-

cellers produktion av granzym B var förhöjd i upp till 20 veckor. 

 

Seder et al. (62) erhöll ett dosberoende immunsvar med både ökat T-cellsvar och 

antikroppssvar vid högre total dos av RAS-vaccin. Det är dock oklart om det högre 

immunsvaret beror på den högre totala dosen eller det ökade antalet immuniseringar 

(62). Ishuzika et al. (63) kunde dock inte se något ökat immunsvar då en extra booster-

dos lades till. Lyke et al. (67) visade att en högre total dos med enbart tre 

immuniseringar inducerade en högre immunitet. Således verkar den totala dosen vara 

mer betydelsefull för immuniteten än antalet doser. Bastiens et al. (78) kunde inte se 

någon skillnad i totalt antikroppssvar efter fyra jämfört med tre doser vid intradermal 

administrering av CPS-vaccin med dosen 7,5·104. Mordmuller et al. (69) visade en 

dosberoende immunitet med ett starkare immunsvar vid högre dos samt även 

antikroppar mot flera olika antigen vid den högsta dosen. Även om skyddet var högre 

vid 28-dagars intervall mellan de tre immuniseringarna, så var antikroppssvaret högre 

vid 14- och 5-dagars intervall, även om skillnaden inte var signifikant (69).  

 

 

 
Administreringssätt 

Vid intradermal/subkutan immunisering fås ett minimalt immunsvar både med RAS-

vaccin (72) och CPS-vaccin (78). Ett lågt antikroppssvar mot CSP och PfSPZ erhölls i 

båda studierna (72, 78) och ett lågt cellulärt svar med cytokinproducerande CD4+ T-

celler visades i studien av Epstein et al. (72). I Bastiaens et al. (78) studie kunde inte 

något cellulärt svar detekteras. I studien av Ishizuka et al. (63) sågs ett lägre 

antikroppssvar mot PfSPZ och CSP vid intramuskulär immunisering jämfört med 

intravenös immunisering med RAS-vaccin. Dessa resultat tyder på att ett otillräckligt 

antal sporozoiter når levern (78) och att antigenpresentationen blir otillräcklig för att 

inducera det cellulära immunsvaret (72). En studie på non human primates (NHPs) (72) 

har visat att ett mer potent och varaktigt T-cellsvar samt antikroppssvar fås i blodet men 

framförallt i levern vid intravenös immunisering jämfört med subkutan. 

 

 

 
Homolog respektive heterolog CHMI 

Den genetiska variationen är stor mellan olika vaccinstammar vilket begränsar CPS-

inducerade antikroppars och PfSPZ-specifika T-cellers effekt mot heterologa parasiter 

(68). Dessutom uppvisar vissa vaccinstammar som NF135.C10 och NF166.C8 en högre 

infektivitet än NF54 vilket minskar skyddet vid CHMI med heterologa parasiter (68). 

Walk et al. (68) såg att den funktionella aktiviteten hos antikroppar in vitro var 

signifikant lägre vid heterolog parasitutveckling i levern jämfört med homolog. De få 

patienter som erhöll skydd mot heterolog CHMI efter 14 veckor hade dock ett högt 

immunsvar (68) vilket visar vaccinets betydelse för skyddet. Även Schats et al. (66) 
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erhöll ett lågt skydd vid heterolog CHMI med NF135.C10 efter 14 månader hos 

patienter som tidigare skyddats mot homolog CHMI. Detta kan, enligt Schats et al. (66) 

delvis förklaras av den mer infektiösa vaccinstammen. Schats et al. (66) kunde dock se 

en signifikant längre prepatenttid hos oskyddade patienter jämfört med kontrollgruppen, 

vilket tyder på en partiell immunitet. Dessutom upplevde de immuniserade, men 

oskyddade, patienterna tidigare biverkningar jämfört med kontrollen vilket också tyder 

på ett partiellt skydd (66). I studien av Lyke et al. (67) erhölls dock ett högt skydd mot 

heterolog CHMI efter 33 veckor hos patienter som tidigare skyddats mot homolog 

CHMI. Detta kan bero på att en annan vaccinstam användes (7G8) men troligen mer på 

den höga dosen av vaccin som användes vilket ökade immunsvaret (67). Lyke et al. 

(67) visade även en signifikant korrelation mellan T-cellernas cytokinproduktion mot de 

båda vaccinstammarna. Epstein, Paolino et al. (74) använde även vaccinstammen 7G8 

men endast en hälften så stor total dos av RAS-vaccin som Lyke et al. (67) och erhöll 

då ett bra kortvarigt heterologt skydd efter tre veckor men bristfälligt långvarigt 

heterologt skydd efter 24 veckor. De oskyddade hade en signifikant längre prepatenttid 

jämfört med kontrollgruppen, vilket tyder på ett partiellt skydd (74). Epstein, Paolino et 

al. (74) menar att genom att öka dosen kan ett bättre immunsvar fås mot flera, idag 

många oidentifierade, antigen inom subdominanta och konserverade epitoper vilket 

skulle kunna öka skyddet mot heterolog CHMI. Studien i Mali (54) gav ett högre skydd 

efter 24 veckor jämfört med Epstein, Paolino et al. (74) studien och visade γδ T-

cellernas betydelse för skyddet (89). 

 

 

 
Hur korrelerar vaccinskyddet med immunsvaret? 

 

Antikroppssvaret har endast i enstaka studier visat sig korrelera med skydd (62-63), då 

de flesta studierna inte visar något sådant samband (54, 69, 73-74, 76, 85). Den 

bristfälliga korrelationen skulle kunna bero på antikroppar mot oidentifierade antigen 

som inte kunnat mätas. Ishuzika et al. (63) visade att den korrelation som fanns var 

kortvarig och obefintlig efter 59 veckor. En del immunmekanismer inom det cellulära 

immunsvaret har visat sig betydelsefulla för korrelation till skydd. Detta gäller CD4+ T-

celler som producerar multipla cytokiner (69, 75), cytotoxiskt uttryck hos CD4+ T-celler 

(76-77), produktion av granzym B från CD8+ T-celler (77), IFN-γ-produktion (83) och 

en ökad andel samt antal av Vδ2 T-celler (89). Zaidi et al. (89) visade att Vδ2 T-celler 

verkar krävas för induktion av skydd genom att inducera CD8+ T-celler i framförallt 

levern. Graden av proliferationen av Tregs var negativt korrelerad till skydd (88) vilket 

tyder på en hämmande roll. I många av studierna erhålls dock ingen korrelation mellan 

skydd och cellulärt immunsvar (62-63, 67, 74, 88). I studien av Mordmuller et al. (69) 

var det enbart två av nio patienter som uppvisade en IFN-γ-produktion hos CD8+ T-

celler av dem som erhöll skydd och i studien av Seder et al. (62) hade fem av tolv 

skyddade patienter enbart låga till ej detekterbara CD8+ T-celler i blodet. Detta tyder på 

att skyddet ges av inducerade T-celler, mestadels CD8+ T-celler, i levern (11). Ett 

långvarigt och fullständigt skydd är alltså beroende av dessa CD8+ T-celler i levern 

(63).  
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Säkerheten vid vaccination 

 

Vid CPS-immunisering inträffar ofta övergående parasitemi (69-70, 75-78) och i vissa 

fall har även genombrottsinfektioner skett (70). Detta sker inte vid RAS-immunisering  

eftersom parasiten då tidigt hämmas i leverstadiet under förutsättning att bestrålningen 

av sporozoiterna är tillräcklig (32). Även vid GAP-immunisering finns det risk för 

genombrottsinfektioner (90). I studien av Kublin et al. (91) erhölls inga 

genombrottsinfektioner efter en immunisering med 150-200 myggbett med p52-/p36-

/sap1- GAP sporozoiter (PfGAP3KO). Spring et al. (90) erhöll ingen 

genombrottsinfektion efter en första immunisering med p52-/p36- GAP sporozoiter via 

fem myggor men vid en andra immunisering via 200 myggor inträffade en 

genombrottsinfektion. Detta resultat tyder på att dosen är avgörande för fullständig 

försvagning eller ej.  

 

Genomgående för studierna som undersökt vaccinsäkerheten (62-63, 67, 69-70, 72-76, 

78) vid immuniseringarna är att flertalet biverkningar är milda. Många patienter 

upplevde inga biverkningar alls och om biverkningar förekom var de huvudsakligen 

milda till måttliga. Få patienter upplevde svåra biverkningar. Vanliga lokala reaktioner 

var svullnader, erytem, ömhet, pruritus medan vanliga systemiska biverkningar var 

huvudvärk, muskelvärk, illamående och feber. Flera studier visade ett dosoberoende vad 

gäller antalet biverkningar (69, 72, 74, 84, 92) och inga skillnader i biverkningar mellan 

vaccinerade patienter och kontroller (54, 78, 84, 92). Däremot visade några studier att 

skyddade patienter erhöll färre och mer kortvariga biverkningar jämfört med oskyddade 

patienter (70, 77). Schats et al. (66) kunde visa att biverkningar uppkom tidigare i 

förhållande till upptäckten av parasitemi enligt blodutstryk hos delvist skyddade 

patienter jämfört med kontroller. Snabbare immunreaktioner hos delvist skyddade 

patienter torde ligga bakom denna skillnad, menar Schats et al.  

 

Även om vaccinen har en bra säkerhetsprofil är administreringssättet av betydelse för 

vilken typ av biverkningar som riskeras. Vid immunisering via myggor fås lokala 

reaktioner liknande dem som erhålls vid vanliga myggbett (73). Vid RAS-immunisering 

med ett stort antal myggbett som sker samtidigt kan dessa reaktioner bli stora på grund 

av en hög antigenöverföring från myggans saliv (73). Hickey et al. (73) visade dock att 

antalet systemiska biverkningar var fler hos dem som fått infekterade bett. Vid CPS-

immunisering används betydligt färre myggbett, vilket minskar risken för stora lokala 

och systemiska reaktioner som orsakas av antigen i myggans saliv. Immunisering via 

intravenös administrering/direkt veninokulering har i studier visat ge få lokala och 

systemiska biverkningar (54, 62-63, 92) och även en mycket hög andel av injektionerna 

(95-97%) har upplevts som smärtfria (84, 92). I studierna av Epstein et al. (72) och 

Bastiens et al. (78) erhölls få och milda biverkningar vid intradermal/subkutan 

respektive intradermal immunisering, troligen på grund av det låga immunsvaret. 

 

 

 

En jämförelse mellan de olika vaccinen 

 

Den överlägset största fördelen med CPS-vaccin jämfört med RAS-vaccin är den 

mycket lägre dosen som krävs för att uppnå ett fullständigt skydd (62, 69, 75, 82). 

Eftersom parasiterna mognar helt och utvecklas till första generationens 

blodstadieparasiter uttrycks många fler olika antigen vilket skapar ett starkare och 
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bredare immunsvar vilket minskar den dos som krävs jämfört med RAS-immunisering 

(32). CPS-vaccin skulle därför även kunna ge skydd mot blodstadiesmitta även om det 

inte kunde visas i studien av Bijker et al. (70). Andra nackdelar med RAS-vaccin är att 

det kan förekomma skillnader i bestrålningen av sporozoiterna (9) och det krävs en väl 

avvägd dos av strålning så att den varken blir för hög eller för låg (32). En stor nackdel 

med CPS-vaccin är användningen av kemoprofylax-läkemedel. Det ökar risken för 

resistensutveckling hos parasiten, kräver följsamhet hos patienten (9) samt kan leda till 

olika vaccineffekt hos olika patienter på grund av olika farmakokinetik. Utbudet av 

effektiva läkemedel för profylax är begränsat hos människor (32), där klorokin och 

meflokin visat ge likvärdigt skydd vid CPS-immunisering (76). Dessa två läkemedel har 

dock liknande verkningsmekanism (76), vilket innebär en hög känslighet för 

uppkomsten av en eventuell resistens. 

 

Flera av nackdelarna med CPS-vaccin elimineras med GAP-vaccin. GAP-vaccin kräver 

inte samtidig läkemedelsprofylax (32) och dessutom går det att styra tidpunkten då 

parasiten stoppas i dess utveckling i levern (33). En nackdel med GAP-vaccin är risken 

för mutationer och att den genmodifierade parasiten skulle kunna återgå till vildtypen 

och därmed orsaka infektion (32). 

 

 

 

Framtida utmaningar 

 

Helparasitvaccin ger ett bredare och mer potent immunsvar med både antikroppar och 

T-cellsaktivering jämfört med subenhetsvaccin (11) (Figur 1). Även om 

virusvektorvaccin också kan inducera ett cellulärt försvar, har dessa inte visats lika 

effektiva som helparasitvaccin. Det fortsatta arbetet bör inriktas på att hitta en optimal 

dos och dosregim, där färre men högre doser ges med kortare intervall (69). Likaså bör 

man vidare inrikta arbetet på att utforska och analysera de immunmekanismer som 

ligger bakom skyddet (62) och då framförallt de T-celler som induceras i levern och 

som verkar ha stor betydelse för långvarigt skydd (50). Även fler, idag okända, antigen 

behöver identifieras som har betydelse för vaccineffekten (32). Även betydelsen av 

booster-doser för att upprätthålla skydd bör utredas mera (11). Önskvärt med CPS-

vaccin skulle vara att enbart behöva ge en dos med samtidig läkemedelsprofylax (32) 

och även hitta andra alternativa profylaxläkemedel (69), för att minska känsligheten vid 

eventuell resistensutveckling hos parasiten. De GAP-vaccin som hittills testats på 

människor hindras tidigt i utvecklingen i levern (90-91). Ett försök på möss med 

GAP3KO visade 100% skydd efter två doser med vaccin (91). Samma studie 

undersökte det humorala immunsvaret in vitro samt in vivo på humaniserade möss och 

visade en stor reducerad parasitleverbelastning. Spring et al. (90) undersökte 

immunsvaret efter Pf p52-/p36- immunisering och identifierade antikroppssvar till CSP, 

IFN-γ-produktion till multipla antigen och cytokinproduktion från både CD4+ T-celler 

och CD8+ T-celler. GAP-vaccin inducerar alltså liknande immunmekanismer som RAS-

vaccin och CPS-vaccin (90-91) och ger huvudsakligen även biverkningar av låg grad 

(90). Fler studier behöver göras där även vaccinskydd med GAP-vaccin undersöks på 

människor. Dessutom kan en utveckling av GAP-vaccin som hindras sent i leverstadiet 

leda till ett ännu bredare och starkare immunsvar och skydd mot både sporozoit- och 

blodstadiesmitta, vilket visats hos möss (33). Även införande av nya gener i GAP kan 

leda till att antigen uttrycks i parasitens olika stadier och att t.ex. adjuvants kan 

uttryckas (33). 
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Studierna i denna litteraturstudie visar att ett potent kortvarigt (62, 69, 75) och 

långvarigt homologt skydd kan uppnås vid tillräckligt hög dos (63). Epstein, Paolino et 

al. (74) visar det även i sin studie och Roestenberg, Teirlinck et al. (83) visar ett skydd 

mot homolog CHMI i över två år. Epstein, Paolino et al. (74) har även uppnått potent 

skydd mot heterolog CHMI efter tre veckor. Studierna är dock gjorda i kliniska miljöer 

med malaria-naiva och friska medelålders vuxna patienter i Europa eller USA. Det 

skydd som uppnåtts skulle kunna vara av betydelse för denna population i samband med 

resor till endemiska områden under en begränsad tidsperiod (67) under förutsättning att 

Plasmodium falciparum-stammarna som finns i området är någorlunda kända. Det 

största problemet kvarstår dock d.v.s. det bristfälliga långvariga skyddet mot heterolog 

CHMI (66, 68, 74) eller naturlig smitta (54). Dessutom är behovet av ett vaccin mot 

malaria inte som störst hos malaria-naiva i Europa eller USA, utan hos malaria-

exponerade i endemiska områden och då framförallt barn, gravida och äldre (69) som 

utsätts för naturlig smitta i form av flera olika heterogena stammar. Vaccinutvecklingen 

försvåras ytterligare av att studier har visat att helparasitvaccin ger en lägre immunitet 

hos malaria-exponerade jämfört med malaria-naiva (84). Detta kan enligt Jongo et al. 

(84) bero på en mindre tillgång till naiva T-celler som kan expandera under 

vaccinationen på grund av en högre andel minnes-T-celler. Vidare behövs fler studier 

för att identifiera de faktorer som verkar hämmande för vaccinskydd i naturlig miljö 

(11). 

 

Lyke et al. (67) visade på ett högre skydd mot heterolog CHMI efter 33 veckor och då 

användes en högre total dos i tredosregim. Således kan en ökad dos öka styrkan och 

bredden av immunsvaret för att uppnå skydd mot heterolog stam (68). En annan åtgärd 

är att ändra immuniseringsstam till en mer infektiös och därmed få en högre 

parasitleverbelastning trots en oförändrad dos (68). Andra åtgärder är att immunisera 

med en blandning av stammar från olika geografiska områden (11) eller en sekventiell 

immunisering med olika stammar (68). 

 

Andra stora utmaningar vid utveckling av helparasitvaccin är problem med 

administreringsssätt, tillverkning, förvaring av vaccin och säkerheten (9). 

Helparasitvaccin behöver kunna ges med nålinjektion vid massvaccination (32) och 

tekniken med direkt veninokulering verkar överlägsen jämfört med intradermal, 

subkutan eller intramuskulär immunisering (63, 72, 78). Direkt veninokulering är lätt att 

administrera (74), ger smärtfria injektioner (74, 84, 92), ger få lokala och systemiska 

biverkningar (54, 92) och framförallt ett potent skydd (69). Venös administrering har 

även lett till fler CD8+ T-celler i levern hos möss (11). Produktion av vaccin med hjälp 

av myggor är opraktiskt och kostnadskrävande och behöver ersättas med odling i kultur 

(9). Långvarig och kortvarig förvaring av levande parasiter sker idag i flytande kväve 

respektive torris. Denna teknik är inte hållbar i tropikerna och bättre metoder behöver 

utvecklas. 

 

 

 

SLUTSATS 

 

Helparasitvaccin i form av RAS-vaccin och CPS-vaccin har i tidiga kliniska studier 

uppnått potent, kort- och långvarigt skydd mot homolog CHMI samt till viss del även 

mot kortvarig heterolog CHMI vid tillräckligt hög dos. CPS-vaccin kan ge fullständigt 

skydd vid mycket lägre doser än RAS-vaccin men kräver samtidig läkemedelsprofylax 

till skillnad från RAS-vaccin. RAS-vaccin och CPS-vaccin ger huvudsakligen 
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biverkningar av låg grad men vid CPS-immunisering finns risk för 

genombrottsinfektioner. De inducerar ett kortvarigt antikroppssvar mot mestadels CSP 

och PfSPZ och ett cellulärt svar med olika immunmekanismer som visat sig ha 

betydelse för långvarigt vaccinskydd och då framförallt inducering av CD8+ T-celler i 

levern. Den stora utmaningen inför framtiden är att uppnå ett långvarigt potent skydd 

mot heterolog CHMI och detta skulle kunna ske genom en ökad dos, en blandning av 

olika stammar eller med en mer infektiös immuniseringsstam. GAP som hämmas sent i 

utvecklingen i levern och som administreras genom direkt veninokulering är ett 

framtida alternativ till RAS-vaccin och CPS-vaccin. Utvecklingen av ett vaccin med 

potent och långvarigt skydd mot heterolog CHMI hos malaria-naiva utgör dock endast 

början på det arbete som sedan kan leda till ett vaccin med potent skydd mot naturlig 

smitta hos malariaexponerade i endemiska områden.
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BILAGA  1 
 
Tabell III. Sammanfattning av studierna med avseende på de parametrar som analyserades.  

Dos och administration Vaccinskydd (vid CHMI) Immunsvar Genombrotts-

infektioner 

 

 

Biverkningar 

 

Referens Homolog heterolog Ab T-cellssvar Cytokiner (tex) 

1. 4 á 7,5·103 (s.c., i.d.) 

2. 4 á 3·104 (s.c., i.d.) 

3. 4 á 1,35·105 (s.c., i.d.) 

4. 6 á 1,35·105 (s.c., i.d.) 

Kontroll 

0% (3 v.) 

12,5% (3 v.) 

Ej CHMI 

0% (3 v.) 

0% (3 v.) 

 Ja lågt, mot 

CSP/PfSPZ 

 

 

CD4 (lågt) 

 

 

 

 

 

IFN-γ, IL-2, TNF Inga Inga/milda 

 

 

Epstein et al., 

2011 (72) 

1. 6 á 7,5·103 (i. v.) 

2. 4 á 7,5·103 (i. v.) 

3. 6 á 3,0·104 (i. v.) 

4. 4 á 3,0·104 (i. v.) 

 

5. 5 á 1,35·105 (i. v.) 

6. 4 á 1,35·105 (i. v.) 

 

 

Kontroll 1 (grupp 1 - 4) 

Kontroll 2 (grupp 5 - 6) 

 

 

Totalt för 

grupperna 

1,2,3,4): 6% (3 

v.) 

 

100% (3 v.) 

67% (3 v.) 

 

 

0% 

16,7% 

 

 Ja, mot 

CSP/PfSPZ 

 

 

 

CD4/CD8/γδ 

T- celler 

 

 

 

IFN-γ, IL-2, TNF 

 

Inga Inga/milda Seder et al., 2013 

(62) 

1. 3 á 2,7·105 (i. v.) 

 

2. 4 á 2,2·106 (i. m.) 

 

 

3. 4 á 1,35·105 + 4,5·105 

(i. v.) 

 

4. 4 á 2,7·105 (i. v.) 

 

33% (3 v.) 

67% (25 v.) 

37,5% (3 v.)  

0% (25 v.) 

 

67% (3 v.) 

 

 

78% (3 v.) 

 

 Ja, mot 

CSP/PfSPZ 

 

 

Primärt 

CD4/γδ T-

celler (lite 

CD8) 

 

 

IFN-γ, IL-2, TNF Inga Inga/milda Ishizuka et al., 

2016 (63) 



  
 

2 

5. 4 á 2,7·105 (i. v.) 

 

 

Kontroll (grupp 1 - 3) 

 

Kontroll (grupp 4) 

55% (21 v.)  

100% (59 v.)  

 

12,5% 

 

16,7% 

1. >1000 myggbett 

(totalt 5 - 6 

immuniseringar) 

2. Ej CHMI 

3. Kontroll 

 

50% (2 - 6 v.) 

 

 

 

0% 

 Ja, mot 

CSP/PfSPZ/ 

lite TRAP 

N/A N/A Inga Milda/måttliga Hickey et al., 

2016 (73) 

3 á 9,0·105 (i. v.) 

 

Kontroll 

 

 

64% (19 v.) 

 

0% 

83% (33 v.) 

 

Ja, mot 

CSP/PfSPZ 

CD4/CD8/γδ 

T-celler 

IFN-γ, IL-2, TNF Inga Inga/milda Lyke et al., 2017 

(67) 

1. 5 á 2,7·105 (d.v.i) 

 

2. 5 á 2,7·105 (d.v.i) 

 

3. 3 á 4,5·105 (d.v.i) 

 

 

4. Kontroll 

92,3% (3 v.) 

70% (24 v.) 

 

 
86,7% (3 v.) 

57,1% (24 v.) 

 
0% 

 

 
80% (3 v.) 

10% (24 v.) 

Ja, mot 

CSP/PfSPZ 

 

Övriga: MSP-

5, AMA-1, 

SSP2/TRAP 

 

 

N/A IL-2, IFN-γ Inga Mestadels milda Epstein, Paolino 

et al., 2017 (74) 

 

1. 3 á 12 – 15 myggbett 

 

2. Kontroll 

100% (8 v.) 

 

0% 

 Ja, primärt mot 

CSP/PfSPZ 

 Primärt CD4 

T-celler  

IFN-γ, IL-2, TNF Inga Milda/måttliga/ 

svåra 

Roestenberg et 

al., 2009 (75) 



  
 

3 

1. 3 á 15 myggbett  

 

 

 

2. 3 á 15 myggbett 

 

 

3. Kontroll (grupp 1) 

4. Kontroll (grupp 2) 

0% (21 v., i.v. 

infekterade 

erytrocyter) 

 

100% (21 v., via 

myggbett) 

 

0% 

0% 

 Ja, primärt mot 

CSP 

N/A IFN-γ, monokin 

 

Ja Milda/måttliga Bijker et al., 

2013 (70) 

1. 3 á 8 myggbett 

(klorokin) 

 

2. 3 á 8 myggbett 

(meflokin) 

 

3. Kontroll (meflokin) 

 

60% (20 v.) 

 

 

70% (20 v.) 

 

 

0% 

 Ja, primärt mot 

CSP, även mot 

LSA-1 i grupp 

2. 

CD4/CD8 T-

celler  
IFN-γ Inga Mest milda, 

några 

måttliga/svåra 

Bijker, Schats et 

al., 2014 (76) 

1. 3 á 15 myggbett 

(klorokin) 

 

2. 3 á 10 myggbett 

(klorokin) 

 

3. 3 á 5 myggbett 

(klorokin) 

 

4. Kontroll 

80% (19 v.) 

 

 

89% (19 v.) 

 

 

50% (19 v.) 

 

 

0% 

 N/A CD4/CD8/γδ 

T- celler 

 

IFN-γ, granzym B Inga Färre 

biverkningar hos 

skyddade 

patienter jämfört 

med oskyddade  

efter CHMI 

Bijker, Teirlinck 

et al., 2014 (77) 

3 á 5/10/15 myggbett 

 

 
Kontroll 

 

 

 

 

15% (14 

mån.) 

 

0% 

N/A N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

Inga 

 

 

 

Milda/måttliga/ 

svåra 

efter CHMI 

Schats et al., 

2015 (66) 



  
 

4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Information saknas 

 

1. 3 á 7,5·104 (i. d.) 

2. Kontroll (grupp 1) 

3. 4 á 7,5·104 (i. d.) 

4. Kontroll (grupp 3) 

20% (60 dagar) 

0% 

0% (137 dagar) 

0% 

 Ja, mot 

CSP/PfSPZ 

Inga Inga Inga Milda/måttliga Bastiaens et al., 

2016 (78) 

1. 3 á 3,2·103 (dvi, 28 d.) 

2. 3 á 1,28·104 (dvi, 28 d) 

3. 3 á 5,12·104 (dvi,28 d) 

4. Kontroll 

 

3 á 5,12·104 (dvi, 14 d.) 

3 á 5,12·104 (dvi, 5 d.) 

 

33% (8-10v., iv) 

67% (8-10 v., iv) 

100%(8-10v.,iv) 

0% 

 
67% (10 v, i.v) 

63% (10 v, i.v.) 

 Ja, primärt mot 

CSP 

 

Övriga: MSP-

5, MSP-1, 

AMA-1, LSA-

1, EXP-1 

(mest grupp 3) 

Primärt 

CD4/γδ T-

celler (lite 

CD8 T-celler) 

 

 

 

IFN-γ, IL-2, TNF Inga Milda/måttliga/ 

svåra 

Mordmuller et 

al., 2017 (69) 

1. 3 á 15 myggbett 

2. 3 á 15 myggbett 

3. 3 á 15 myggbett 

4. Kontroll (grupp 1) 

5. Kontroll (grupp 2) 

6. Kontroll (grupp 3) 

 

 
100% (14 v.) 

 

 

0% 

20%(14v) 

11%(14v) 

 

0% 

0% 

Ja, mot CSP CD4/CD8 T-

celler 
IFN-γ, granzym B Inga Saknas1 Walk et al., 2017 

(68) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 

 


