Ögonblicket Jan-Ingmar Flock

”Okej, nu
fungerar det!”
Professorn Jan-Ingmar Flock
sadlade om till företagsledare
och utvecklade ett vaccin
mot hästsjukdomen kvarka.
”Okej, nu fungerar det! Det insåg jag direkt
när vi öppnade resultaten och såg att de vaccinerade hästarna i vår studie hade mindre
feber och andra kliniska symtom. Konceptet
fungerade uppenbarligen och vi behövde resultaten för att kunna få fortsatt finansiering.
Idén föddes många år tidigare när jag
studerade hur bakterier fäster till vävnader i kroppen med hjälp av olika proteiner.
Tillsammans med en forskargrupp vid
SLU i Uppsala där vi har ett tätt samarbete,
kom vi fram till att ytproteiner på bakterien
Streptococcus equi som orsakar kvarka hos
hästar, var ett intressant mål för ett vaccin.
Kvarka är en oerhört smittsam sjukdom
som bryter ut på 70–100 svenska stall per
år till enorma kostnader. Hela stallet måste
då stängas, så det finns en stor efterfrågan
på ett bra vaccin.
För att lösa finansieringen valde vi bland
annat att bilda ett bolag, Intervacc, som
idag är börsnoterat. Forskningen har jag
hela tiden skött inom min tjänst vid Karolinska Institutet.
Jag tycker det är bra att företagande och
forskning kombineras. Exempelvis måste ett
företag vara mycket noga med dokumentationen. Inför en kommersiell registrering av
ett läkemedel ska alla data kunna redovisas,
även negativa resultat som inte ser så bra ut.
Vi utvecklar vaccin för djur men steget till
mänsklig hälsa är inte stort. I ett annat projekt tar vi fram ett vaccin mot stafylokockinfektion i juver hos kor. Om det fungerar
för kor kan nästa steg bli ett förebyggande
vaccin mot antibiotikaresistenta stafylockocker, MRSA, för människor.
Jag började som grundforskare och har
blivit mer företagare med åren. Jag är nu
pensionerad och har lämnat över det mesta
av arbetet till andra. Det här vaccinet ser jag
som mitt livsverk. Våren 2021 godkändes
det för försäljning av europeiska läkemedelsmyndigheten. Det känns väldigt bra att
ha varit med hela vägen, från molekyl till en
färdig produkt.”
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