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De første SARS-CoV-2-vacciner i
mennesker
Vaccinerne er rettet mod spike-protein (SP). Den ene er en mRNAvaccine i en lipidnanopartikel, og den anden er en »levende«
rekombinant adenovirus med SP-gener.
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I et studie [1] blev mRNA kodende for SP indgivet, og r ibosomer pr oducer er selv SP. I et
andet studie [2] blev adenovir usvektor udtr ykkende SP indgivet. Begge r ejste
ser umneutr aliser ende aktivitet. Ingen alvor lige bivir kninger ses, men kulder ystelser ,
hovedpine og muskelsmer ter er hyppige. De to studier er blandt de før ste, der ber etter om
immunogenitets- og safety-r esultater .
Pr ofessor Ander s Fomsgaar d, Statens Ser um Institut, kommenter er : »Begge er nye
vaccinetyper , da der ikke findes godkendte mRNA-/lipidnanopar tikel- eller ,levendeʼ
r ekombinante adenovir usvacciner . mRNA-vaccinen var hur tigst at pr oducer e, og den
minder om DNA-vacciner og kr æver fler e immuniser inger , men mRNA/lipid er mer e
inflammator isk med fler e bivir kninger . Den r ekombinante vir usvaccine havde også en del
bivir kninger , der dog heller ikke afbr ød studiet, men immunitet blev også fr emkaldt mod
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deliver y vir us. Begge fr emkaldte både neutr aliser ende antistoffer til hindr ing af infektion
og celleimmunitet til hindr ing af sygdom. Med analogi til andr e luftvejsvir us er det netop de
typer af immunpar ametr e, vi ønsker . Det er uklar t, hvor dan de to vacciner s immunitet
adskiller sig fr a hinanden og fr a immuniteten hos COVID-19-r ekonvalescenter . Det bliver
inter essant, om immuniteten af de nye vacciner kan hindr e eller påvir ke en COVID-19infektion, i hvilke per soner og hvor længe. Begge kan pr oducer es i stor e mængder , og
begge (plus tr e andr e) star ter fase 3 a 30.000 per soner i år «.
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