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Faglig præsentation 

Den ønskelige situation er enten af HIV-virus fjernes helt fra kroppen eller delvist, så 
kroppens immunsystem selv kan kontrollere infektionen. 

I dag er HIV en kronisk infektion. HIV-virus er et retro-virus, som formerer sig ved, at det 
indsætter sig i vores arvemateriale og derefter kapre vores cellers maskineri til 
egenproduktion. Opstartes HIV-behandling, går der nogle uger, og formeringen af HIV-virus 
forhindres. Ved ophør af HIV-behandling blusser formeringen af HIV-virus op igen efter få 
uger. 

Hvorfor det? 
Inaktivt HIV-virus ’gemmer’ sig i hvilende celler – kaldet en latent infektion. Immunsystemet 
kan ikke ’se’ inaktivt HIV-virus i hvilende celler, og derfor ikke angribe det. HIV-behandling 
virker kun på aktivt HIV-virus, så har ingen virkning på inaktivt HIV-virus i hvilende celler. 

Men kan man så ikke ’bare’ tage sin HIV-behandling hele livet? 
Jo, men vi kender for eksempel ikke langtidskonsekvenserne af dette. Langt fra alle HIV-
personer er i behandling grundet stigmatisering, mangel på ressourcer og tilgængelighed i 
udviklingslandene. Trods effektiv HIV-behandling, har HIV-personer forsat øget risiko for 
sygdom og død tidligere end personer uden HIV. 

Vi har som de første i verden vist, at HIV-virus i hvilende celler kan aktiveres og ’sparkes’ ud 
af cellerne senere i infektionsforløbet hos velbehandlede personer i HIV-behandling. Ved at 
give små doser af et latent-reverterende lægemiddel kan HIV-virus aktiveres i hvilende celler 
– altså maskineriet i hvilende celler startes, og HIV-virus ’sparkes’ ud. Hvis HIV-personer 
samtidig tager HIV-behandling undgås nysmitte af andre celler. Idéen er så, at personens eget 
immunsystem vil angribe og dræbe celler med HIV-virus – således at HIV-virus bliver fjernet 
delvist eller helt fra kroppen, og HIV-behandling kan stoppes. 

Aktiveringen af HIV-virus hos velbehandlede HIV-personer har mindsket mængden af HIV-
virus i hvilende celler - men dette har ikke være tilstrækkeligt til at kontrollere infektionen 
uden HIV-behandling. 

Hvad er det nye? 
I starten af infektionen produceres over 1 milliard HIV-virus per dag. Man kan sige, at 
kroppen kontinuerligt inficeres af HIV-virus. Over tid forsøger immunsystemet forgæves at 
bekæmpe HIV-virus. HIV-behandlingen startes og forhindrer produktion af nye HIV-virus og 
dermed spredning. Det aktive HIV-virus fjernes – alt er godt, men allerede tidligt i infektionen 
har nogle HIV-virus ’gemt’ sig i hvilende celler, som inaktivt HIV-virus, hvorfra de fortsat kan 
blive aktive og producere nye HIV-virus, hvis HIV-behandlingen bliver stoppet. 

Tanken er derfor at aktivere HIV-virus tidligt (fremfor senere, som tidligere vist og beskrevet i 
afsnittet ovenover) i infektionsforløbet i forbindelse med opstart af HIV-behandling – hvilket 
vil sige at ’fjerne’ aktivt HIV-virus fra kroppen inden HIV-virus når at ’gemme’ sig, som 
inaktivt HIV-virus!  



Havemetafor 

I sundhedsvidenskaben bruger vi ofte krigsmetaforer til at beskrive kroppens/immun-
systemets kamp mod alt fra kræft til infektioner – senest under den aktuelle coronapandemi. 
Det har imidlertid vist sig at påvirke patienters livskvalitet og mentale sundhed negativt, hvis 
krigsmetaforer anvendes til at betragte sygdom som en fjende, der skal overvindes. 

Lancaster University har lanceret en metaformenu for kræftpatienter 
(http://wp.lancs.ac.uk/melc/the-metaphor-menu/), hvor det forslås, at sygdomsforløb kan 
betragtes som rejser, der skal navigeres i, eller forhold, hvor der er op- og nedture. Et 
alternativ er havemetaforen beskrevet af poet og præst Jim Cotter, som jeg vil benytte 
nedenfor. Præmissen i havemetaforen er, at ukrudt er skadeligt. Personligt kan jeg dog godt 
være fascineret af noget ukrudt, som eksempelvis mælkebøtter med de flotte skrøbelig frø, 
som alle (børn) har pustet til, og senere de flotte gule blomster, som alle har fået mærker på 
tøjet af. Når ukrudt bliver betragtet som skadelige, så skyldes det jo, at ukrudt konkurrerer 
om vand, lys og næring med de ønskede nytteplanter såsom krydderurter eller kornplanter. 

Have = kroppen   Ukrudt = HIV-virus 
Gartner = immunsystemet  Ukrudtsmiddel = HIV-behandling 

Første scenarie (ingen HIV-behandling = ubehandlet HIV-infektion): En ny have bliver anlagt, 
årene går. En dag, hvor det blæser, bliver nogle ukrudtsfrø blæst over i haven og fordeles 
tilfældigt. Efter noget tid begynder der at vokse ukrudtsblomster frem. Ukrudtsblomsterne 
spreder sig hastigt i haven. Gartnerne forsøger at fjerne ukrudtet ved håndkraft – hvilket 
lykkes til en start, men efterhånden kommer der så meget ukrudt, at gartnerne må opgive og 
havens andre blomster visner og forsvinder, mens haven gror til i ukrudt. 

Anden scenarie (HIV-behandling startes = velbehandlet HIV-infektion): Gartnerne får hjælp 
fra noget ukrudtsmiddel, som sprøjtes rundt i hele haven og derved fjernes alt det synlige 
ukrudt og spredning forhindres – der er dog risiko for at havens øvrige blomster også tager 
skade af ukrudtsmidlet, men vi håber at disse blomster med tiden vil komme igen. Nye 
ukrudtsblomster vil forsøge at vokse frem fra ukrudtsfrø sået på det tidligste tidspunkt, men 
ukrudtsmidlet gives hver dag og ukrudtet holdes under kontrol. Ukrudtsmidlet virker dog kun 
på det synlige ukrudt og har desværre ingen virkning på de dybereliggende ukrudtsfrø. Det vil 
sige, at hvis ukrudtsmidlet ikke gives hver dag, så vil ukrudtsfrøene få mulighed for at vokse, 
og ukrudtet vil igen spredes vildt i haven. 

2 nye tiltag i haven 
Vækstmiddel = latent-reverterende lægemiddel Ukrudtsrobot = antistof mod HIV 

Tredje scenarie (2 forsøgslægemidler gives – enten fjernes alle ukrudtsfrø eller også lærer 
gartnerne via håndkraft selv at kontrollere ukrudtet): Gartnerne har fået 2 nye remedier i 
haveskuret: 1 nyt vækstmiddel, som kan få ukrudtsfrø til at vokse og 1 ny ukrudtsrobot, som 
kan afsøge haven og finde ud af hvor ukrudtet vokser, så gartnerne nemmere kan finde og 
fjerne det (forestil dig en robotplæneklipper, som kører rundt i haven og finder ukrudt). 

Det kan virke kontraintuitivt, men tanken er, at alle ukrudtsfrø skal begynde at vokse ved 
hjælp af det nye vækstmiddel. Samtidigt forhindring spredning af ukrudt ved hver dag at give 
ukrudtsmidlet - supplereret med hjælp fra den nye ukrudtsrobot og gartnerne. 



Resultater fra Ph.d.-afhandling 

Min afhandling omhandler primært 2 lægemiddelforsøg, hvor monoklonalt neutraliserende 
antistof og latent-reverterende lægemiddel blev givet til HIV-personer. 

Faglig præsentation: I første lægemiddelforsøg blev monoklonalt neutraliserende antistof 
mod HIV og latent-reverterende lægemiddel givet til velbehandlede HIV-personer. Det var 
første gang disse 2 lægemidler blev testet i kombination. Desværre reducerede de 2 ekstra 
lægemidler ikke størrelsen af det inaktive HIV i celler og da HIV-behandlingen blev stoppet 
blussede virus op indenfor uger. Resultaterne var desværre ikke, som vi havde håbet på, men 
fundene kan danne grundlag for yderligere optimering af interventioner hos velbehandlede 
HIV-personer. 

I andet lægemiddelforsøg blev monoklonalt neutraliserende antistof mod HIV og latent-
reverterende lægemiddel også givet, men denne gang til nydiagnosticerede HIV-personer, 
som opstartede HIV-behandling – og ikke til velbehandlede HIV-personer, som i første 
lægemiddelforsøg. Hos en mindre andel af de HIV-personer, som fik de 2 ekstra lægemidler, 
blussede virus ikke op i løbet af de 12 uger, hvor HIV-behandlingen blev stoppet. Dette er et 
utrolig vigtigt fund, og vi undersøger aktuelt om størrelsen af det inaktive HIV i celler blev 
reduceret og/eller om immunsystemet blev mere trænet og dermed bedre kunne kontrollere 
virus uden HIV-behandling. Vi arbejder aktuelt på, at undersøge hvorfor nogle af HIV-
personerne havde gavn af de ekstra 2 lægemidler. 

Havemetafor: I første lægemiddelforsøg forsøgte gartnerne med hjælp fra både 
ukrudtsmiddel, vækstmiddel og ukrudtsrobot at få fjernet ukrudtsfrø og -blomster fra en 
have, hvor der var brugt ukrudtsmiddel hver dag i over et år. Desværre kunne gartnerne ikke 
med de nye tiltag få bugt med ukrudtsfrøene og da ukrudtsmidlet blev fjernet, voksede 
ukrudtet hastigt frem igen. Men denne viden viser, at gartnere fremtidig skal have andre 
remedier til at fjerne ukrudt i en have, hvor ukrudtsmiddel har været brugt tidligere. 

I andet lægemiddelforsøg forsøgte gartnerne med hjælp fra både ukrudtsmiddel, vækstmiddel 
og ukrudtsrobot at få fjernet ukrudtsfrøene, da de blæste over i nogle nyanlagte haver. 
Desværre var gartnerne ikke være lige effektive i alle haverne, men helt utroligt kunne 
gartnerne med de nye tiltag i nogle af haverne gøres sådan, at ukrudtet ikke voksede hastigt 
frem igen, da ukrudtsmidlet blev fjernet. Vi arbejder aktuelt på, at undersøge hvorfor nogle af 
haverne ikke havde vækst af ukrudt, da ukrudtsmidler blev fjernet. 
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