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Två olika typer av humant
immunbristvirus är kända,
HIV-1 och HIV-2. Medan HIV-1
har en global spridning före-
kommer HIV-2 främst i Väst-
afrika. De skiljer sig även vad
beträffar naturalförlopp och
biologisk aktivitet. Skillnaderna
i biologiska egenskaper kan bi-
dra till olikheterna i geografisk
distribution och klinisk bild. I
Sverige förekommer HIV-2
främst bland invandrare från
endemiska områden. 

HIV-2 isolerades första gången 1985
från patienter med ursprung i Västafri-
ka [1]. De första kända patienter som
kunnat beläggas med laboratoriediag-
nos har sannolikt infekterats på 1960-
talet i Guinea-Bissau, Västafrika [2, 3].
HIV-2 har principiellt samma genetiska
struktur som HIV-1 och sekvenshomo-
login på aminosyranivå mellan HIV-1
och HIV-2 är ca 40 procent [4].

Genetiskt har dock HIV-2 betydligt
större likhet (70–80 procent) med apor-
nas immunbristvirus (SIV) än med
HIV-1, härav hypotesen att HIV-2 har
sitt ursprung bland apor i Västafrika [5].
HIV-2 har också förmåga att infektera
makapor, vilket har kunnat användas i

experimentella modeller, bl a av oss på
Smittskyddsinstitutet, för utveckling av
vaccin mot HIV [6]. HIV-1 kan infekte-
ra schimpanser, men endast undantags-
vis makakapor.

Vi bedriver sedan länge ett samarbe-
te med nationella folkhälsolaboratoriet
i Guinea-Bissau. Med stöd av Sida har
vi etablerat rutindiagnostik för HIV och
gjort seroepidemiologiska undersök-
ningar av infektionens utbredning.

Med stöd av Sarec (Swedish Agency
for Research Cooperation with Develo-
ping Countries) bedrivs forskning rö-
rande HIV-2, speciellt med avseende på
incidens, klinisk bild och naturalför-
lopp samt eventuell inverkan av andra
infektioner, t ex andra humana retrovi-
rus (humant T-lymfotropt virus typ I
och II [HTLV-I/II]) och tuberkulos. Stu-
dierna utgör också ett led i förberedel-
searbetet inför kommande fältpröv-
ningar av HIV-vacciner. När lämpliga
tänkbara vacciner finns kan fältpröv-
ning ske i de kohorter som under tiden
förberetts i Guinea-Bissau.

Immunologiska diagnosmetoder
Diagnostik av HIV-1 och HIV-2 görs

vanligen med immunologiska metoder
för bestämning av antikroppar i serum.
Serum screenas med ett kombinerat
test, vanligen ELISA (enzyme linked
immunosorbent assay), för både HIV-1
och HIV-2, varefter konfirmering av po-
sitiva prov görs med Western blot-test
(WB) som är specifika för HIV-1 re-
spektive HIV-2. Speciella peptidbasera-
de test med god diskriminatorisk för-
måga används ofta för att differentiera
mellan de två virusen.

I Guinea-Bissau har vi på senare år
använt oss av en s k alternativ konfirme-
rande strategi, då vi genom att kombi-
nera tre förhållandevis enkla och billiga
test (ELISA och snabbtest) har kunnat
uppnå samma prestanda som vid kon-
ventionell bekräftande testning med
WB [7], vilken är dyrare och tekniskt
mer krävande. I speciella fall kan även
polymeraskedjereaktionstest (PCR) an-
vändas [8].

Olika epidemiologiska trender
Smittvägarna är i princip desamma

för HIV-1 och HIV-2, men ändå noteras

anmärkningsvärda skillnader i den glo-
bala distributionen av de båda virusen.
HIV-1 har stor spridning i västvärlden,
Sydamerika, stora delar av Afrika söder
om Sahara och i delar av Asien. HIV-2
däremot har sitt epicentrum i Västafri-
ka, med den högsta prevalensen i Gui-
nea-Bissau där exempelvis ca 6 procent
av gravida kvinnor, 12 procent av polis-
män och 20 procent av sjukhusvårdade
patienter är infekterade [9, 10 och A
Nauclér och medarbetare, opubl data
1992–1995]. Relativt höga prevalenser
har observerats i ytterligare några län-
der i Västafrika. Anhopningar av fall
har också rapporterats från Frankrike,
Portugal och Indien [11]. För övrigt
finns endast enstaka fall beskrivna utan-
för Västafrika. 

Studier i Västafrika har visat att pre-
valensen av HIV-1 på senare år har ökat
medan prevalensen av HIV-2 har varit
tämligen stabil [12]. Detta bekräftas av
fynd i en prospektiv kohortstudie bland
polismän i Guinea-Bissau, där vi har
observerat en, i förhållande till preva-
lensen, oproportionerligt hög incidens
av HIV-1 jämfört med HIV-2. Av anta-
let nya HIV-fall utgör HIV-1 nästan en
tredjedel (0,7 procent versus 1,6 pro-
cent) medan endast cirka en fyrtiondel
prevalenta fall (0,3 procent versus 12
procent) är HIV-1 [9].

Vidare har vi bland gravida kvinnor i
Bissau sedan 1987 noterat en signifi-
kant prevalensökning av HIV-1 medan
HIV-2-prevalensen varit stationär [A
Nauclér och medarbetare, opubl data
1987– 1995] (Tabell I). I Senegal är den
heterosexuella överföringen av HIV-2
lägre än av HIV-1 [13].

Den åldersspecifika prevalensen
ökar med stigande ålder för HIV-2. Vad
gäller HIV-1 däremot är de flesta infek-
terade mellan 20 och 40 år [12]. 

Flera studier har också samstämmigt
visat att HIV-2 i mindre omfattning än
HIV-1 överförs från mor till barn [11,
12, 14]. Detta har visats i en egen pro-
spektiv studie i Guinea-Bissau [14] i
andra epidemiologiska kartläggningar
där det framgår att förekomst av HIV-2
bland barn är mycket ovanlig [11].

Skillnader i naturalförlopp
Det är klart fastställt att HIV-2 orsa-
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kar immunbrist och aids med liknande
klinisk bild som HIV-1 [11]. Hittills har
över 700 aidsfall rapporterats till WHO
från Guinea-Bissau [15]. En majoritet
(över 80 procent) av dessa är HIV-2
associerade, men även här finns indika-
tioner på en ökning av antalet HIV-1-
associerade aidsfall [A Nauclér och
medarbetare, opubl data 1993 och
1995].

Data från en prospektiv studie bland
prostituerade i Senegal talar dock för att
latenstiden från serokonversion till
symtomgivande immunbrist är betyd-
ligt längre för HIV-2 än för HIV-1 [16].
Flera tvärsnittsstudier har visat att im-
munologiska förändringar associerade
med HIV-2 liknar dem som ses vid HIV-
1 men är av mildare karaktär under

längre tid innan man nått fullt utvecklad
aids [17-20].

Informationen rörande latenstidens
längd och andelen infekterade som får
aids är ofullständig, men våra egna på-
gående prospektiva kohortstudier i Gui-
nea-Bissau och andras i bl a Senegal
förväntas klarlägga detta ytterligare.

Annorlunda
virologisk profil
HIV-2-infekterade individer uppvi-

sar en delvis annorlunda virologisk pro-
fil än bärare av HIV-1. I asymtomatiska
stadier tycks HIV-2-infekterade ha en
lägre halt detekterbart virus i perifert
blod än HIV-1-infekterade [21]. I takt
med att immunbristen tilltar (mätt som
sjunkande antal CD4-positiva T-lymfo-
cyter) ökar sedan virusmängden i blodet
och blir till slut jämförbar med den vid
HIV-1-infektion [21, 22].

Den mindre mängden virus i asym-

tomatiska stadier av HIV-2 har hypote-
tiskt föreslagits ligga till grund för den
lägre smittsamheten och den längre
överlevnadstiden för HIV-2-smittade
[11]. Även om mekanismerna för verti-
kal transmission av HIV är ofullständigt
klarlagda passar ändå bilden med mind-
re virusmängd hos HIV-2-infekterade
mödrar som en del av förklaringen ock-
så till den klart lägre graden av överfö-
ring till barn. 

HIV-1 har en stor benägenhet att för-
ändra sig, och man kan hos infekterade
individer finna ett flertal olika virus-
stammar (»kvasispecies»). Detta har gi-
vit upphov till flera större grupperingar
av subtyper som har en klar geografisk
association. Även HIV-2 har en liknan-
de förmåga till variation även om den
synes vara betydligt sämre än för HIV-
1 [23]. Preliminärt har hittills fem sub-
typer av HIV-2 identifierats [24]. Alla
hittills karaktäriserade HIV-2-isolat
från Guinea-Bissau tillhör samma sub-
typ, HIV-2 A [H Norrgren och medar-
betare, opubl data 1995).

Immunologiska observationer
Sänkta nivåer av CD4-positiva T-

lymfocyter och av kvoten mellan CD4-
positiva och CD8-positiva T-lymfocy-
ter hos HIV-2-infekterade har beskrivits
av oss och andra grupper [18-20]. Vida-
re har man i studier i Gambia även ob-
serverat förhöjda nivåer av β2-mikro-
globulin och neopterin [19]. Förhöjda
nivåer β2-mikroglobulin har också be-
skrivits hos HIV-2-infekterade prostitu-
erade i Senegal [25].
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Karta över Guinea-Bissau.

Tabell I. Seroprevalens av HIV bland gravida kvinnor i Bissau 1987–1994. P < 0,05 för HIV-1
1988 jämfört med 1994.

HIV-1+2
År HIV-1 HIV-2 dubbelreaktiva

Procent Antal Procent Antal Procent Antal

1987 0 (0/707) 8,3 (59/707) 0 0
1988 0,1 (3/2 539) 6,0 (152/2 539) 0 0
1989 0,2 (1/523) 6,1 (32/523) 0 0
1990 0,8 (4/447) 4,4 (21/477) 0 0
1991 0,2 (1/544) 5,7 (31/544) 0 0
1992 0,8 (12/1 485) 6,0 (79/1 485) 0 0
1993 0,9 (10/1 078) 4,1 (44/1 078) 0,3 3/1 078
1994 1,4 (16/1 059) 6,7 (71/1 059) 0,3 3/1 059



Huruvida dessa faktorer har någon
betydelse som prognostiska markörer
för sjukdomsprogression är inte helt
klarlagt. I ett begränsat material i Gam-
bia visades under en uppföljningstid av
inte fullt ett år att CD4-positiva T-cells-
nivåer, neopterin och β2-mikroglobulin
kan ha betydelse för bedömning av
överlevnad hos HIV-2-infekterade [26].

HIV-1-infekterade individer har ofta
detekterbara cellmedierade immunre-
aktioner, mätt t ex som lymfocytproli-
feration och cytotoxiska T-lymfocyter
(CTL) [27, 28]. Även hos HIV-2-infek-
terade personer har man påvisat CTL
[29]. Några HIV-negativa prostituerade
i Gambia har t ex visats ha HIV-2-spe-
cifika CTL [30], talande för att immu-
nitet kan ha utvecklats hos dessa indivi-
der efter ett antal riskkontakter. 

Studier på Smittskyddsinstitutet har
demonstrerat att HIV-2-infekterade
personer i högre grad än HIV-1-infekte-
rade har neutraliserande antikroppar
mot sitt eget virus. Detta skulle kunna
bidra till den långsammare sjukdomsut-
vecklingen hos HIV-2-infekterade än
hos dem som har HIV-1 [31].

Data om cytokinprofiler vid HIV-2-
infektion är mycket begränsade. En stu-
die i Frankrike har visat att plasmanivå-
erna av TNF-α var förhöjda hos såväl
HIV-1- som HIV-2-infekterade, men ni-
våerna hos de senare var lägre än hos de
HIV-1-infekterade. De lägre TNF-α-ni-
våerna hos HIV-2-infekterade jämfört
med HIV-1-infekterade var associerade
med mindre virusmängd och högre ni-
våer av CD4-positiva T-celler [32].

HIV-2  skyddar
mot HIV-1-infektion?
I områden där både HIV-1 och HIV-

2 är prevalenta finns även ett antal indi-
vider med reaktivitet i antikroppstest
mot båda virusen. Försiktigtvis talar
man om »HIV-1- och HIV-2-dubbelre-
aktiva» mönster. HIV-1 och HIV-2 har
även påvisats samtidigt hos enskilda in-
divider med både virusisolering och
PCR [33-36]. I två undersökningar ut-
förda i Elfenbenskusten hade 31 pro-
cent respektive 62 procent av de serolo-
giskt dubbelreaktiva individerna PCR-

sekvenser motsvarande både HIV-1 och
HIV-2, talande för en dubbelinfektion
[35, 36]. Majoriteten av de övriga med
serologiskt dubbelreaktivt mönster var
enbart HIV-1-positiva i PCR, dvs talan-
de för en enkelinfektion med korsreak-
tivitet i serologiska test.

I en nyligen publicerad studie bland
prostituerade kvinnor i Senegal [37] be-
skrivs en signifikant lägre incidens av
HIV-1-infektion bland HIV-2-infekte-
rade än bland seronegativa. Fynden an-
tyder att HIV-2 skulle kunna ha ett slags
vaccinationseffekt mot efterföljande
HIV-1-infektion. Omvänt sågs däremot
ingen skyddseffekt, dvs HIV-1 tycktes
inte mediera något skydd mot HIV-2.
Våra pågående studier i Guinea-Bissau
kommer att belysa detta ytterligare.

Olikheterna kan
öka förståelsen
Sammanfattningsvis kan vi konsta-

tera att de två huvudtyperna av humant
immunbristvirus har distinkt olika
egenskaper på flera viktiga områden
(Tabell II). En ökad kunskap om meka-
nismerna bakom dessa skilda egenska-
per, och även likheter som finns mellan
HIV-1 och HIV-2, kan bidra till en vä-
sentligt ökad förståelse för hur man ska
hantera och bemästra HIV-epidemin,
såväl terapeutiskt som profylaktiskt.

Erfarenheterna från våra västafri-
kanska projekt har även varit av stor be-
tydelse för vår funktion som svenskt re-
ferensinstitut. Vi har fått tillgång till
stora mängder patientmaterial, vilka
använts bl a  i utvärderingar av test. Vi
har också fått en bred erfarenhet av dia-
gnostik av prov från patienter som an-
nars är relativt sällsynta i Sverige, på ett
område där vi ändå måste ha fullständig
diagnostisk beredskap.
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En fullständig litteraturförteckning kan er-
hållas från Sören Andersson, Enheten för im-
munologi, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stock-
holm.
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Tabell II. Jämförelse mellan HIV-1 och HIV-2.

HIV-1 HIV-2

Smittvägar samma för HIV-1 och HIV-2
Spridning global Västafrika framför allt
Åldersspecifik prevalens högst i 20–40 årsåldern ökar successivt med stigande ålder
Inkubationstid till aids ± 10 år >10 år (25 år?)
Vertikal transmission 15–40 procent < 5 procent
Smittsamhet heterosexuellt högre för HIV-1 än för HIV-2
Viremi under asymtomatiska
stadier sannolikt högre för HIV-1 än för HIV-2
Homologi på aminosyranivå ca 40 procent (vissa delar 60 procent)


