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Abstract 

 

 

 

Background. HIV-1 is one of mankind’s largest pandemics and is associated with great 

social stigma. There are effective antiretroviral medications capable of halting disease 

progress but no definitive cure. However, a few individuals have been shown to be resistant to 

HIV-1. Recent advances in genetic engineering, namely CRISPR/Cas9, present opportunities 

to artificially induce HIV-1 resistance in humans. 

 

Aim. This systematic literature review aimed to identify genetic variations affecting CD4+ T-

lymphocytes associated with resistance towards HIV-1 establishment, to highlight potential 

candidates to genetically engineer HIV-1 resistant humans. 

 

Material and methods. The search was done in PubMed with no time restriction and resulted 

in 1109 articles. Application of inclusion criteria (“Human”) narrowed the results down to 

956 articles. Exclusion criteria (“Review”) was subsequently applied. The remaining articles 

underwent a relevance analysis where the relevance criteria went from less specific in the title 

analysis to more specific in the full text analysis. After title, abstract, full text and quality 

analysis, 11 articles were included in this study. 

 

Results. In vitro experiments and genetic population studies showed that polymorphisms 

CCR5-Δ32, HAVCR1 S/S and ZNRD1 Hap2 were significantly associated with higher 

prevalence of variation bearing individuals in high exposure HIV-1 seronegative groups 

compared to non-bearing individuals and CCR5-Δ32 showed resistance to HIV-1 in cell 

inoculations studies. 

 

Conclusions. CCR5-Δ32, HAVCR1 S/S and ZNRD1 Hap2 were shown to correlate with 

HIV-1 resistance and are potential candidates to be induced with CRISPR/Cas9 with the aim 

of achieving HIV-1 resistant individuals. However, their eventual drawbacks need to be 

identified.  

 



Förkortningar 

 

HIV – Human Immunodeficiency Virus 

AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome 

SIV – Simmian Immunodeficiency Virus 

gp – glykoprotein 

ssRNA – single stranded RNA 

p – protein 

GALT – Gut Associated Lymphoid Tissue 

CCR5 – Chemokine receptor 5 

CXCR4 – Chemokine receptor 4 

cDNA – Komplementär DNA-sträng 

CRISPR – Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 

Cas – CRISPR-Associated System 

ZFN – Zink-Finger Nuclease 

TALEN – Transcription Activator-Like Effector Nuclease 

USÖ – Universitetssjukhuset Örebro 

ORF – Open Reading Frame 

HESN – High Exposure Seronegative 

SP - Seropositiv 

MSM – Män som har Sex med Män 

LSN – Låg-risk seronegativa 

PBMC – Peripheral Blood Mononuclear Cell 
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1. Inledning 
 

En av mänsklighetens största utmaningar är den rådande HIV/AIDS-pandemin som dödar 

hundratusentals människor varje år och det är framförallt populationer i låginkomstländer som 

drabbas hårdast. Infektionen utgör ett enormt socialt stigma trots framgångar inom 

bromsmedicineringen och hittills har man försökt hindra spridningen genom att utbilda och 

uppmärksamma dess transmission men det finns inga garanterade botemedel.  

 

Att hitta strategier för att eradikera viruset och dess förödande konsekvenser är av högsta vikt 

och skulle eliminera en stor sjukdomsbörda för mänskligheten. Observandum har gjorts 

gällande individer med ökad HIV-resistens. Nya framgångar inom genredigering innebär att 

dessa resistensgivande skillnader i genomet kan nyttjas. Denna systematiska litteraturstudie 

har i avsikt att belysa genetiska variationer och metoder som kan användas för att inducera 

HIV-resistens hos kommande generationer. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 HIV 
 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) är ett höljebeklätt lentivirus tillhörandes familjen 

Retroviridae som upptäcktes 1983 och härstammar från Simmian Immunodeficiency Virus 

(SIV) närvarande hos icke-humana primater. Två subtyper existerar; HIV-1 och HIV-2, som 

tillsammans infekterar över 36 miljoner människor globalt och obehandlat ger båda upphov 

till AIDS, ett fatalt immunbristtillstånd orsakad av depletion av CD4+ T-lymfocyter [1].  

HIV-1 har en högre virulens och ansvarar för majoriteten av HIV-infektionerna. Denna 

subtyp utgör den rådande HIV-pandemin. 10-20% av alla HIV-infektioner utgörs av den mer 

indolenta subtypen HIV-2 eller blandinfektioner av både HIV-1 och HIV-2. HIV-2 har en 

lägre virulens och är endemiskt begränsad till västra Afrika [2]. 

 

2.2 Struktur hos HIV-1 
 

Strukturellt utgörs HIV-1 av en konisk kapsid centralt beläget internt i virionet som innehåller 

det virala genomet (p24), ett yttre kapsidmembran som omger den koniska inre kapsiden 

(p17) och externt ett fosfolipidbilager som omger det yttre kapsidmembranet med inbäddade 
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glykoproteinkomplex centrala för tillfästning och fusering av virionet till målceller (gp120 

och gp41) [3]. Dessa komplex utgör tillsammans 72 knoppar i lipidmembranet som vardera är 

bestående av en gp120-trimer som förankras till lipidmembranet av en gp41-trimer [3]. 

Utöver knopparna återfinns det även MHC-komplex i lipidmembranet [3].  

 

2.3 Kemokinreceptorer 
 

CCR5 är en 352 aminosyror lång kemokinreceptor som uttrycks på bland annat ytan av CD4+ 

T-lymfocyter vars funktion inte är helt kartlagd. CCR5 tillhör 7-transmembran G-

proteinkopplade receptorer (GPCR) vars primära ligander är CCL3 (tidigare känd som MIP 

1alfa), CCL4 (tidigare MIP 1beta) och CCL5 (tidigare RANTES). CCR5 påvisades vara den 

primära koreceptorn som HIV-1 nyttjar för fusion med målceller vid infektion [4]. 

 

CXCR4 tillhör också GPCR-familjen och liknar därför CCR5 strukturellt. SDF-1 

identifierades som en primär ligand och likt CCR5 påvisades CXCR4 vara en koreceptor som 

HIV-1 nyttjar vid infektion. Genetisk utslagning av CXCR4 leder till in utero-död hos möss 

och ger upphov till defekt utveckling, cardiogenes och hematopoes. Receptorn uttrycks även 

hos en variation av cancerceller och verkar hos dem ha en roll i proliferation och migration 

[4]. 

 

2.4 Patogenes för HIV-1  
 

De vanligaste infektionsvägarna för HIV-1 är via sexuell kontakt, intravenöst drogmissbruk 

med kontaminerade kanyler eller vertikal transmission (från mor till barn) [5]. HIV-1 binder 

via gp120 till celler som uttrycker CD4 såsom T-celler, makrofager, dendritiska celler eller 

astrocyter [3]. CD4 är primärt en koreceptor till T-cellsreceptorn vid antigenpresentation via 

MHC II [5]. Efter gp120-inbindning till CD4 sker det en konformationsändring i både CD4 

och gp120 som möjliggör inbindning av en koreceptor till gp120, initialt kemokinreceptor 5 

(CCR5) men senare även kemokinreceptor 4 (CXCR4) [8], vilket ger ytterligare en 

konformationsändring i gp120 som då påverkar gp41 konformationen. Detta exponerar den 

tidigare gömda hydrofoba N-terminalen hos gp41 som kommer att inplanteras i 

cellmembranet och slutligen initiera en fusion av virusets lipidhölje och cellmembranet. 

Viruset absorberas och translokation av den virala kapsiden in i cytoplasman sker [3]. 
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Gp120 uttrycker olika trofism för olika koreceptorer över infektionsförloppet. Initialt är det 

CCR5-koreceptorn uttryckt hos CD4+ T-minnesceller och CD4+ T-celler närvarande i 

mucosalt associerade lymfoida vävnader såsom Gut Associated Lymphoid Tissue (GALT) 

som används för infektionsspridningen. Vid rådande immunaktivering uppregleras mängden 

CCR5. Virus som nyttjar CCR5 kallas för R5-virus. Därefter sker det oftast en utveckling av 

virion vars gp120 främst använder CXCR4-koreceptorn som uttrycks hos naiva CD4+ T-

celler, närvarande i perifert blod. Dessa virus kallas för X4-virus och uppkomsten av dessa 

brukar vara en indikator på en snabbare progression i sjukdomsförloppet men det är inte 

obligat för AIDS-utveckling. Det är sällan X4-virus som transmitteras mellan individer. 

Blandformer som nyttjar båda korecerptorerna existerar (R5X4-virus) och AIDS-utveckling 

kan inträffa även i fall där koreceptorskiftet från CCR5 till CXCR4 inte sker [8]. 

 

Efter absorptionen kommer det enkelsträngade RNA:t att omvänt transkripteras, via 

RT/RNase H, till dubbelsträngat DNA som integreras i värdcellens genom. Eftersom 

RT/RNase H saknar korrekturläsning uppstår det en stor mängd punktmutationer sett över tid 

[3]. Detta ger upphov till många ”kvasiarter”, variationer i en population som beror på fel i 

replikationen [6]. Epitop som exponerats för immunförsvaret och utgjort grunden för bildade 

antikroppar varieras också, vilket gör att virusets nya generationer kan undkomma 

producerade antikroppar. Om mutationerna påverkar essentiella regioner för funktionen av 

viruset såsom viktiga strukturella protein eller enzym så bildas det replikationsinkompetenta 

viruspartiklar [3].  

 

Det inkorporerade virala genomet transkripteras antingen individuellt eller i samband med 

cellens transkription. Kapselproteinen laddas med nytt viralt genom och glykoproteinen 

inbäddas i cellmembranet. I sista fasen av replikationscykeln kommer den virala kapseln att 

knoppas av från T-lymfocyten och tar då med sig glykoprotein-berikat cellmembran som ett 

hölje. Infekterade T-celler dör som ett resultat av lysering i samband med virusets 

replikationscykel eller genom cytotoxicitet medierat av CD8+ T-celler. Nef och Tat inhiberar 

produktionen och mognaden av nya CD4+ T-lymfocyter och kombinerat med den 

cellmedierade cytotoxiciteten samt det virusmedierade lyseringen blir resultatet sjunkande 

nivåer av CD4+ T-lymfocyter och en försämrad specifik immunitet. Ett immunbristtillstånd 

uppstår hos individen och ger möjlighet för opportunistiska infektioner samt neoplasmer att 

utvecklas [3]. 
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2.5 Observerad HIV-resistens  
 

Afrikanska prostituerade uppvisade HIV-1 resistens trots intensiv kronisk exponering för 

HIV-1 [7], något som inspirerade denna systematiska litteraturstudie. Det finns utöver detta 

två uppmärksammade dokumenterade fall av botad HIV-1 infektion som också inspirerade 

detta arbete; Berlin-patienten [8] och London-patienten [9]. Berlin-patienten var en HIV-1 

infekterad man som hade akut myeloisk leukemi (AML) och benmärgstransplanterades med 

donatorceller bärandes den homozygota uppsättningen av CCR5-Δ32. Efter transplantationen 

kunde inte viralbelastning påvisas, även i intestinal mukosa som uttrycker HIV-DNA trots 

antiretroviral behandling, och antiretroviral avslutades utan någon återkomst av 

viralbelastning som i vanliga fall snabbt ökar inom några veckor. Mannen är fortfarande 

seronegativ 12 år efter transplantationen och står inte på antiretrovirala läkemedel [8]. 

 

London-patienten är en man som hade Hodgkins lymfom som benmärgstransplanterades 

återigen med celler homozygota för Δ32-variationen och uppvisar ett liknande förlopp till 

Berlin-patienten. Mannen avslutade antiretroviral behandling 16 månader efter 

transplantationen och har sedan dess i 18 månader förblivit seronegativ [9]. 

 

2.6 Genredigeringsmetoder i nuläget 
 

Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) och CRISPR-associerade 

system (Cas) är ett effektivt genredigeringssystem baserad på ett adaptivt arkeiskt och 

bakteriellt immunförsvar som skyddar mot patogen inkorporation av viralt DNA. Tidigare 

insamlad viralt DNA utnyttjas för att uttrycka en RNA-guide, en RNA-sträng som matchar 

med den virala sekvensen från något specifikt virus. RNA-guiden paras ihop med ett Cas-

protein, som har förmågan att inducera dubbelsträngsbrott i DNA via nucleas-aktivitet och på 

så sett kan Cas-proteinet specifikt klippa i genomsekvenser som matchar RNA-guiden [10].  

 

Genom att producera syntetiska RNA-guider och para ihop dem med Cas-protein kan Cas-

proteinets sekvensmål specificeras och få ett specifikt klipp. Detta resulterar i ett 

dubbelsträngsbrott vars reparation är felbenägen och kan slå ut geners funktioner. Tillförsel 

av en specifik DNA-sekvens i samband med leveransen av CRISPR-Cas systemet leder till att 

DNA-sekvensen inkorporeras i genomet. CRISPR/Cas9 (Cas-protein 9) är det mest använda 

systemet och skiljer sig från genredigeringsföregångarna Zinc-finger nuclease (ZFN) och 

Transcriptor Activator-Like Effector Nucleases (TALENs) genom att vara billigare, 
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specifikare, effektivare och enklare att nyttja [10]. Systemet kan nyttjas för att redigera 

genomet hos humana celler [11] och har använts mycket inom genetiska experimentella 

studier på mänskliga celler [12]. Det finns dock förbättrade varianter av CRISPR/Cas9 under 

utveckling, som skall ytterligare minska bimutationer (även om risken är lägre med 

CRISPR/Cas9 jämfört med föregångarna) [10].  

 

3. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att identifiera genetiska möjligheter som finns att nyttja för induktion av 

en ökad HIV-1-etableringsresistens genom genredigering av kända genetiska variationer 

såsom mutationer, polymorfismer eller genotyper som har en central inverkan på CD4+ T-

lymfocyter då dessa är viktiga i patogenesen för HIV-1 infektion. För att uppnå syftet 

genomfördes det en systematisk litteraturgenomgång där artiklar påvisandes medfödda 

resistensgivande genetiska variationer hos CD4+ T-lymfocyter mot HIV-1 infektion 

eftersöktes.  

 

3.1 Frågeställning 
 
 

”Vilka genetiska variationer, som påverkar CD4+ T-lymfocyter, har observerats ge resistens 
mot HIV-1?” 

 

Förtydligande: Med ”genetiska variationer” avses medfödda mutationer, polymorfismer eller 

genotyper. 

 

4. Metod 
 

4.1 Sökstrategi 
 

Initialt i sökstrategin eftersöktes de nyckelord som syfte och frågeställning innehöll. Med 

dessa nyckelord identifierades relevanta synonymer som kunde användas för att inkludera fler 

studier. Nyckelorden utvaldes till följande: 

 

1. HIV  

2. T-cell  
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3. Resistens 

4. Genetiska variationer 

 

Utifrån dessa termer genomfördes det först individuella sökningar i PubMeds MeSH-register 

för att identifiera om termerna MeSH-klassificerats samt för att identifiera ytterligare 

relevanta termer. Därefter konstruerades fyra stycken sökblock för de fyra nyckelorden 

innehållandes kombinationer av MeSH-term och synonymer i fritextord [Title/Abstract] för 

att inkludera nyare termer som ännu inte MeSH-klassificerats och därmed nyare artiklar som 

använder sig av dessa oklassificerade termer. Konsultation angående sökningen genomfördes 

i samråd med det Medicinska Biblioteket på Campus USÖ. Sökblocken demonstreras i Tabell 

1 nedan och följer nyckelordens inbördes ordning. Mellan raderna inom varje block råder 

Boolesk operator OR och mellan blocken råder AND. Undantag finns i block 2 där AND 

råder mellan 2 grupper av termer (ett block inom blocket). 

 

Sökblocket för T-celler (sökblock 2) gjordes med ett block inom blocket för att garantera att 

termen CD4 förekom med termer såsom T-cell eller T-lymphocytes då syftet utgår från 

genetiska variationer berörande CD4+ T-lymfocyter och inte CD8+. Slutligen konstruerades 

ett sökblock för det syftet benämner som ”genetiska variationer”. För att uppnå syftet med 

arbetet krävdes identifierade genetiska variationer såsom mutationer eller polymorfismer som 

kunde nyttjas med genredigeringsmetoder. CCR5 och CXCR4 med den Booleska operatorn 

”OR” inkluderades då dessa är centrala i patogenesen för HIV-1 infektion och för att inte 

missa artiklar som nämner dessa men använder andra termer eller formuleringar för resistens. 

Många artiklar kan redan ha gjort genredigeringar baserat på genetiska variationer som ger 

HIV-resistens och därmed beskriver dessa i bakgrunden, varför ”Genetic Engineering”[Mesh] 

inkluderades.  
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En sökning i PubMed genomfördes 190511 med alla blocken sammanlänkade av den 

Booleska operatorn AND och gav 1109 träffar. Därefter applicerades inklusionskriteriet 

”Human” vilket då gav 956 träffar (se Bilaga 1 för fullständig söksträng). Anledningen till att 

kriteriet ”Human” valdes var beroende av syftet; det är inte säkert att genetiska variationer 

hos djur skulle ge samma effekt hos människor och inklusionskriteriet ”Human” försäkrade 

att effekten av de genetiska variationerna ger HIV-1 resistens hos människor.  Med tanke på 

tidigare sökningar och urval sattes ingen tidsperiod då de tidigare urvalen inte funnit relevanta 

artiklar på <10 år. Review-artiklar och meta-analyser exkluderades. Inklusionskriterier för 

språk applicerades; engelska och svenska artiklar inkluderades. 
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4.2 Relevansgranskning 
 

 
 

Figur 1. Urvalsprocessen. 

 

Urvalsprocessen bestod av en relevans- och kvalitetsgranskning (se figur 1). 

Relevansgranskningen indelades i tre steg; titelgranskning, abstraktgranskning och 

fulltextgranskning. Samtliga 956 titlar granskades och för att gå vidare till abstraktgranskning 

krävdes närvaro av tre termer eller deras synonymer i titeln, eller andra formuleringar som 

tyder på en naturligt förekommande genetisk variation som ger HIV-1 resistens. Följande 

utgjorde urvalskriterierna för titelgranskningen: 

 HIV 

 Resistens 

 Genetisk variation 

 

CD4+ T-lymfocyter och dess synonymer exkluderades som obligata urvalskriterier i 

titelgranskningen då det förekommer att artiklar enbart nämner den genetiska variationen i 

titeln men utelämnar detaljer på vad som påverkas, då det kan vara underförstått att den 

genetiska variationen påverkar strukturer på exempelvis T-lymfocyter. Därför kan det vara 

värdefullt att låta artiklar gå vidare till abstraktgranskning eller fulltextgranskning där mer 



 9 

information finns för att avgöra relevans. CD4+ T-lymfocyter eller dess synonymer nämns 

möjligen i abstrakten eller fulltext utan att närvara i titeln. Titlar som syftade på 

läkemedelsresistens (resistens mot antiretrovirala läkemedel) exkluderades.  

 

22 artiklar gick vidare till abstraktgranskning. Urvalskriterierna för abstraktgranskningen 

specificerades för att bättre korrelera med syftet och göra ett mer relevant urval: 

 HIV-1 

 Minskad etableringsrisk 

 Medfödd genetisk variation 

 

Med ”etableringsrisk” menas risken för att en HIV-infektion skall etablera sig. Kriteriet 

tillkom för att förhindra inklusion av artiklar som beskrev en förlångsammad progression hos 

en redan etablerad HIV-infektion. Syftet med arbetet avser en induktion av genetiska 

variationer som ger en immunitet eller resistens mot att bli infekterad med HIV. Återigen 

exkluderades ”CD4+ T-lymfocyter” som ett kriterium vid abstraktgranskningen då det 

förekommer att abstrakten nämner resultatet av variationen men inte nämner vilken struktur 

eller funktion som påverkas. 

 

17 artiklar gick vidare till fulltextgranskning. Urvalskriterierna förblev identiska med 

abstractkriterierna med tillägg av ett kriterium: 

 Påverkar CD4+ T-lymfocyter 

 

Anledningen till kriteriet var att specificera inklusion av artiklar relevanta till syftet och 

frågeställningen i detta arbete, som avser en genetisk variation påverkandes CD4+ T-

lymfocyter. Kriterierna för fulltextgranskningen skulle uppfyllas i artiklarnas frågeställning 

eller syfte, detta för att förhindra resultatbias genom inklusion av ”relevanta” resultat.  

 

9 stycken artiklar exkluderades efter fulltextgranskning men gav 4 artiklar via ”Snowballing”, 

en urvalsmetod där referering till en artikels referenser utförs [13]. De Snowball-deriverade 

artiklarna granskades i fulltext varav en exkluderades. Därmed kvarstod elva artiklar för 

kvalitetsgranskning. 
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4.3 Kvalitetsgranskning 
 
Tabell 2. Kvalitetsbedömning 

 
 

Syftet med granskningen var att exkludera artiklar präglade av systematiska fel, med andra 

ord artiklar av låg kvalité, för att inte få ett snedvridet resultat. Fulltextgranskade artiklar 

kvalitetsgranskades enligt ”Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier”, hämtad från 

Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) (se bilaga 3, se tabell 2 för 

resultatet av granskningen). En skala för kvalité upprättades och applicerades på de sex 

granskningskategorierna närvarande i mallen: 

 

1. Hög kvalité 

2. Medel kvalité 

3. Låg kvalité 

 

Artiklar med en sammanvägd biasrisk på 3 exkluderades. Mallen var inte helt relevant för den 

typ av artiklar som utvalts från fulltextgranskningen. Två kategorier stod ut som relativt 

irrelevanta och markerades med ”X” om kategorin inte kunde appliceras på artikeln. 

”Behandlingsbias” var enbart relevant i de artiklar där celler experimentellt infekterat med 

HIV (behandlingen blir då HIV). ”Bortfallsbias” beskrevs ofta inte i artiklarna och bär inte 

lika stor signifikans i genetiska observationsstudier, men vid utförlig beskrivning 

inkluderades värderingen inom kategorin. En artikel hade låg kvalité (3:a) inom 

selektionsbias-kategorin. Detta var en av de första observationerna inom området och hade 

två individer som studiepopulation att utgå från. Se bilaga 2 för artikelmatris. 

 



 11 

4.5 Etisk reflektion 
 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie som eftersöker genetiska variationer som redan 

existerar hos levande människor och korrelerar med ökad HIV-1 resistens för att belysa 

potentiella genredigeringskandidater. Eftersom arbetet behandlar resultat från publicerade och 

kvalitetsgranskade studier och enbart teoretiskt spekulerar överskrids inga etiska riktlinjer i 

själva arbetets utförande. Men syftet med arbetet är att belysa genetiska variationer som 

potentiella kandidater inför framtida genredigeringsterapier hos människor, något som i 

dagsläget inte är tillåtet och högt etiskt debatterat. Därmed följer här nedan en etisk reflektion 

över införandet av genredigering hos människor. 

 

Genredigering av människor medför ett stort etiskt stigma. Det finns både för och nackdelar 

med genredigering och att dra gränsen mellan vad som är acceptabelt och inte är svårt. 

Fördelar med genredigering av människor är att genetiska sjukdomstillstånd kan undvikas 

eller att ökad resistens mot diverse patogener kan induceras vilket skyddar individer från 

lidande och samhället för undvikbara kostnader. Individers hälsa kan förbättras och därför kan 

genredigiering anses vara en fördel enligt göra gott-principen. 

 

Nackdelar med genredigering är att individualitet riskeras att förloras och att föräldrars 

intressen i för hög utsträckning forcerar kommande individer till liv som dessa kanske inte 

eftersöker, genom att konstruera barnen till det ändamål som bäst instämmer med föräldrarnas 

vilja. Detta inskränker på de kommande individernas rätt till deras egen vilja, nämligen 

autonomiprincipen. Även att systematisk diskriminering mot diverse egenskaper kan inträffa. 

 

Förslagsvis skulle genredigering enbart erbjudas gällande sjukdomsaspekter eller 

hälsoaspekter, medan kosmetiska eller estetiska redigeringar förbjudes. I ett högt teoretiskt 

scenario skulle införandet av exempelvis HIV-resistens bryta mot autonomiprincipen om 

individen eftersträvar att erhålla en HIV infektion i sitt liv, då det inte är olagligt att bli 

infekterad med HIV. Föräldrars beslut till skyddande genredigering kan jämföras med 

vaccination av barn mot sjukdomar och ett samhällsansvar att inte mediera sjukdom samt att 

föräldrarna tar beslut åt barnens vägnar tills de blir myndiga. 
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5. Resultat 
 

Elva artiklar bedömdes vara relevanta och uppehöll adekvat kvalité för inklusion. Av dessa 

var sju genetiska populationsstudier där närvaron av variationerna jämfördes mellan grupper 

av individer med varierande risk för HIV-1 infektion för att bedöma om variationerna hade en 

skyddande effekt. Tre artiklar var experimentella inockulationsstudier där celler bärandes 

antingen variationen eller vildtypen utsattes för HIV-1 virus för att bedöma skillnader i 

mottaglighet för viruset. En artikel var initialt en experimentell inockulationsstudie och 

genomförde senare även en genetisk populationsstudie (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Resultatöversikt 

PUBLIKATION, ÅR STUDIETYP  VARIATION POPULATION CENTRALA FYND 

BIASIN ET AL., 2016 

[23] 

Genetisk 

populationsstudie  

HAVCR1 S/S 391 högt exponerade seronegativa och 499 

seropositiva spritt över fyra kohorter med olika 

etnicitet 

Högre närvaro av variationen hos 

seronegativa än seropositiva 

(p=0,005) 

AN ET AL., 2014 [24] Genetisk 

populationsstudie  

ZNRD1 Hap2 Fem kohorter med sammanlagt 1865 individer 

indelade i grupperna: serokonverterare, 

seroprevalenta, högrisk seronegativa och högt 

exponerade seronegativa 

Högre närvaro av variationen hos 

seronegativa än seropositiva 

(p=0,005) 

HLADIK ET AL., 2005 

[21] 

Genetisk 

populationsstudie  

CCR5-Δ32 + 

CCR5-2459 A/G 

93 hög-risk HIV-1 seronegativa och 247 låg-risk 

HIV-1 seronegativa 

Högre närvaro av kombinationen hos 

hög-risk gruppen jämfört med låg-risk 

gruppen (p=0,012)  

AGRAWAL ET AL., 

2004 [19] 

Experimentell 

inockulationsstudie  

CCR5-Δ32 Celler från friska individer homozygota för vildtypen, 

friska individer homozygota för CCR5-Δ32 och HIV-

1 infekterade individer homozygota för CCR5-Δ32 

Celler bärandes variationen var totalt 

resistenta mot R5-viruss och partiellt 

mot X4-virus 

XIAO ET AL., 1999 [20] Experimentell 

inockulationsstudie  

CCR5-Δ32 Celler från två oexponerade oinfekterade homozygot 

för vildtypen, två oexponerade oinfekterade 

homozygota för CCR5-Δ32 och en exponerad 

oinfekterad individ homozygot för CCR5-Δ32 

Celler homozygota för variationen var 

totalt resistenta mot R5-virus. Även 

partiellt resistenta för R5X4-virus 

SAMSOM ET AL., 1996 

[15] 

Blandad  CCR5-Δ32 Celler från tre HIV-1 infekterade individer med 

långsam progression och fyra seronegativa. Därefter 

kontrollerades 700+ seropositiva individer och 723 

seronegativa individer 

Minskad infektionsmottaglighet för 

R5- och R5X4-virus hos 

variationsbärande celler. Heterozygot 

uppsättning närvarade lägre hos 

seronegativa jämfört med seropositiva 

(p <0,0005) 

LIU ET AL., 1996 [14] Experimentell 

inockulationsstudie  

CCR5-Δ32 Celler från två exponerade oinfekterade individer och 

två oexponerade oinfekterade. Därefter genotypades 

122 västeuropéer för att estimera utspridningen i 

populationen 

Exponerade oinfekterade celler var 

mer resistenta mot R5-virus men inte 

mot X4-virus.  

MARMOR ET AL., 

2001 [17] 

Genetisk 

populationsstudie  

CCR5-Δ32 2996 HIV-1 seronegativa individer med varierande 

risk för HIV-1 infektion 

Heterozygot uppsättning av variation 

närvarade högre i grupper med högre 

risk för infektion (p=0,002) 

HUANG ET AL., 1996 

[18] 

Genetisk 

populationsstudie  

CCR5-Δ32 461 HIV-1 seropositiva och 446 hög-risk HIV-1 

seronegativa. 637 låg-risk HIV-1 seronegativa 

utgjorde kontroll. 

Ingen med homozygot uppsättning av 

variationen identifierades hos 

seropositiv grupp (p=0,00004) 

DEAN ET AL., 1996 

[16] 

Genetisk 

populationsstudie  

CCR5-Δ32 612 högrisk HIV-1 seronegativa och 1343 HIV-1 

seropositiva 

Ingen med homozygot uppsättning av 

variationen identifierades hos 

seropositiv grupp (p=2,5e-8) 

BALOTTA ET AL., 

1997 [22] 

Genetisk 

populationsstudie  

CCR5-Δ32 152 HIV-1 seropositiva och 122 HIV-1 seronegativa 

som utgjorde kontrollgruppen. 

Ingen skillnad i variationsnärvaro 

mellan seronegativa och seropositiva 
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5.1 CCR5-Δ32 

 

Nio artiklar undersökte CCR5-Δ32, där fem var genetiska populationsstudier, tre var 

experimentella inockulationsstudier och en var båda typerna. 

 

I en experimentell inockulationsstudie av Liu et al. identifierades det bland 25 individer som 

var högt exponerade seronegativa för HIV-1 (HESN) två individer vars CD4+ T-lymfocyter 

krävde 1000-falt högre inockulationsdoser av HIV-1 för att infekteras. En homozygot 

uppsättning av CCR5-Δ32 återfanns hos båda individerna (framöver EU2 och EU3). Två 

homozygota för vildtypen rekryterades som icke exponerade och oinfekterade 

kontrollcellinjer (framöver LW4 och LW5). EU-celler var resistenta mot R5-virus men inte 

mot X4-virus medan ingen resistens observerades hos LW-celler. CCR5-Δ32 receptorn 

påvisades vara icke-funktionell via transfektionsexperiment med 293T embryonala njurceller 

och CCR5-Δ32 proteinet påverkade inte vildtypsreceptorn. Heterozygot uppsättning 

uppvisade partiell replikationsresistens [14]. 

 

I en studie av blandad typ, både experimentell inockulationsstudie och genetisk 

populationsstudie, jämförde initialt Samsom et al. tre långsamt progredierande HIV-1 

seropositiva (SP) individer med fyra HIV-1 seronegativa. Heterozygot uppsättning av CCR5-

Δ32 återfanns hos tre individer och den trunkerade receptorn medierade inte fusion med viralt 

Env-protein samt uppvisade minskad infektionsmottaglighet för R5- samt R5X4-virus. 

Infektionerna kunde ej upprätthållas hos de heterozygota cellerna. Två kohorter rekryterades 

och genotypades sedan, en med 700+ friska seronegativa kaukasier och en med 723 SP 

kaukasier. Kohorterna var selekterade på individernas geografiska ursprung och europeiska 

föräldrar. Den heterozygota uppsättningen var signifikant lägre i den HIV-1-seronegativa 

kohorten jämfört med den HIV-1-seropositiva (9,2% respektive 5,4%, p <0,0005). Inga 

fenotypändringar observerades [15]. 

 

Dean et al. genotypade i en genetisk populationstudie 1955 patienter från sex stycken väl 

karaktäriserade kohorter, varav 612 individer var HESN och 1343 var HIV-1 SP, för att 

undersöka distributionen av CCR5-Δ32 alleler och genotyper. 17 individer bland de 612 

HESN identifierades med homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 men inga homozygota 

återfanns hos de 1343 HIV-1 SP (p=2,5e-8). Det var dubbelt så vanligt med heterozygota för 
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CCR5-Δ32 i långsamt progredierande seropositiva än hos snabbt progredierande seropositiva. 

Survival-analys visade att heterozygota har en förlångsammad progression till AIDS jämfört 

med homozygota (p=0,0045) [16]. 

 

Marmor et al. återfann i en genetisk populationsstudie med 1531 kaukasiska män som har sex 

med män (MSM) heterozygot uppsättning av CCR5-Δ32 i signifikant högre utsträckning 

bland gruppen med högriskbeteende (22,3%) jämfört med lågriskbeteende gruppen (15,9%) 

(p=0,002). Homozygot uppsättning var signifikant associerad med högre ålder i HIV-

högprevalenta städer (konfidensintervall: 1,56–4,21). Serokonversionsrisk minskade med 

ökande andel Δ32 alleler och var lägst med homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 [17]. 

 

Huang et al. jämförde i en genetisk populationsstudie en grupp på 1252 individer, 

inehållandes 446 kaukasiska HESN och 461 HIV-1 SP kaukasier (resterande utgjorde annan 

etnicitet och hade ingen närvaro av CCR5-Δ32), med en låg-risk seronegativ (LSN) grupp 

med 637 kaukasier. 3,6% av HESN hade homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 medan 1,4% 

av LSN hade heterozygot uppsättning. Ingen homozygot för CCR5-Δ32 identifierades bland 

HIV-1 SP. Det var signifikant högre andel homozygota för CCR5-Δ32 i HESN-gruppen 

jämfört med HIV-1 SP (p=0,00004) och LSN-gruppen (p=0,02). Även signifikant högre andel 

homozygota för CCR5-Δ32 i LSN-gruppen jämfört med SP (p=0,01). En meta-analys med 

inklusion av Dean et al ([16]) och Samsom et al ([15]) studiepopulationer visade ingen 

närvaro av homozygot uppsättning för CCR5-Δ32 bland 2741 HIV-1 SP [18]. 

 

Agrawal et al. insamlade i en experimentell inockulationsstuden celler från individer 

homozygota för CCR5-vildtypen (wt/wt), heterozygota (wt/Δ32) och homozygota för CCR5-

Δ32 (Δ32/Δ32) från olika kliniker. Inockulation av dessa celler med R5- och X4-virus visade 

total resistens mot R5-virus och även en viss resistens mot X4-virus hos Δ32/Δ32 celler. Via 

Ad5-vektorer påvisades CCR5-Δ32 medierad nedreglering av CCR5 och CXCR4 (75–80% 

reduktion jämfört med kontrollceller som inte uttrycker Δ32-protein). CCR5-Δ32-protein 

heterodimeriserar med CCR5 samt CXCR4 och gravt försvårar fusion samt produktiv 

infektion av R5-, R5X4- och X4-virus [19]. 

 

Xiao et al. fann i en experimentell inockulationsstudie att celler med homozygot uppsättning 

av Δ32-variationen uppvisade total resistens mot flera subtyper av R5-virus och även partiell 

resistens för R5X4-virus, då det krävdes högre inockulationsdoser jämfört med kontrollceller 
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homozygota för vildtypen. Tillsats av supernatant från både aktiverade och naiva HIV-1-

exponerade Δ32-homozygota celler gav ökad resistens mot R5X4-virus hos HIV-1-

oexponerade Δ32-homozygota celler [20]. 

 

Hladik et al. påvisade i en genetisk populationsstudie statistiskt signifikant högre närvaro av 

heterozygot Δ32-uppsättning observerades hos HESN-individer jämfört med LSN-individer 

(p=0,041). Heterozygot uppsättning av CCR5-Δ32 i kombination med polymorfismen CCR5-

2459 A/G var också signifikant högre närvarande i HESN-gruppen (74%) jämfört med LSN-

gruppen (34%) (p=0,012) och kombinationen uppvisade resistens mot HIV-1 infektion in 

vitro. Kombinationsbärande individer hade minskad koreceptordensitet på CD4+ T-

lymfocyter (median 2087) jämfört med individer bärandes heterozygot uppsättning av CCR5-

Δ32 + CCR5-2549 A/A (median 4296) och individer homozygota för CCR5-vildtypen 

(median 4490) [21]. 

 

Balotta et al. påvisade ingen signifikant närvaro av varken homozygot eller heterozygot 

uppsättning av CCR5-Δ32 i en genetisk populationsstudie där 152 HIV-1 SP och 122 HIV-1 

seronegativa individer jämfördes [22]. 

 

5.1.1 Beskrivning av variationen 
 

CCR5-Δ32 är en genetisk variation i CCR5-genen innefattandes en deletion på 32 baspar i 

open reading frame (ORF) för den andra extracellulära loopen mellan transmembran-domän 4 

och 5 [19]. Genen är belägen på kromosom 3p21 [14]. Variationen resulterar i ett trunkerat 

protein som ej uttrycks extracellulärt [14,19] och därmed inte är funktionell som koreceptor 

för HIV-1 [19]. Det trunkerade proteinet består av 215 aminosyror till skillnad från 

vildtypsproteinet som består av 352 [14] och saknar de 3 sista transmembranella domänen 

samt den region som är involverad i G-proteinkopplingen [15]. 

 

Variationen är frekvent förekommande hos kaukasier men mycket ovanligt hos andra 

etniciteter [15]; fördelningen av heterozygot uppsättning och homozygot uppsättning 

beräknades enligt Hardy Weinberg-principen vara 18% respektive 1% [14]. Andra artiklar 

uppger mer eller mindre liknande fördelning baserat på gentypning av kohortgrupper [15–19]. 
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5.2 TIM-1 (HAVCR1 S/S) 

 

Biasin et al. undersökte HAVCR1 S/S genom en genetisk populationsstudie. 

 

Genotypning av 121 HESN och 110 SP partners i en italiensk kohort visade en signifikant 

närvaro av S-allelen hos HESN jämfört med SP (p=0,039 efter logistisk regression). Samma 

trend observerades hos tre andra kohorter (se bilaga 2 för utförligare 

studiepopulationsbeskrivning); en colombiansk, en peruansk och en thailändsk, men 

uppnådde inte statistisk signifikans individuellt. En meta-analys av den italienska kohorten, 

den colombianska kohorten samt den peruanska kohorten visade statistisk signifikant högre 

närvaro av S-allelen hos HESN jämfört med SP (p=0,0088). Addition av en thailändsk kohort 

till ovannämnd meta-analys gav återigen en signifikant högre närvaro av S-allelen hos HESN 

jämfört med SP (p=0,0050). 34 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) insamlades från 

den italienska kohorten (13 S/S, 17 S/L, 4 L/L) och inockulerades med samma HIV-1 sträng. 

Efter 5 dagar uppmättes virala p24 nivåer och S/S visade signifikant lägre nivåer jämfört med 

S/L och L/L (p=0,037) [23]. 

 

5.2.1 Beskrivning av variationen 
 

T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 1 (TIM-1), även känd som Hepatitis A 

Virus Cellular Receptor 1 (HAVCR1), är en förankringspunkt som HIV kan nyttja för att 

underlätta interaktion med CD4+ och koreceptorerna CCR5 samt CXCR4. Receptorn kodas 

av HAVCR1-genen. TIM-1 är en ytreceptor som återfinns på lymfocyter samt hepatocyter 

och de har en viktig funktion i kostimulering av CD4+ T-lymfocyter vilket påverkar 

aktiveringsnivån. Receptorerna är kopplad till immunreaktioner såsom allergier, astma, 

autoimmunitet samt virala infektioner. Strukturellt består alla TIM-varianter av ett ektodomän 

beståendes av ett immunoglobulin- liknande domän (IgV-liknande) och ett tungt glykosylerat 

mucin- liknande domän som förankras till cellmembranet genom ett transmembranellt domän 

och slutar i en cytoplasmatisk svans. Förutom det IgV-liknande ektodomänet har även det 

mucin- liknande domänet en roll i viral inbindning [23]. 

 

HAVCR1-genen är högt polymorf hos människor och det finns en stor variation av 

nukleotider i det fjärde exonet, som kodar för en del av det mucin- liknande domänet. En 18 

baspar lång insertion/deletion (157ins/delMTTTVP) i exonet orsakar sex aminosyror lång 
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insertion/deletion variant av det mucinliknande-domänet vilket ger upphov till en längre 

(157insMTTTVP, L-allel) eller kortare (157delMTTTVP, S-allel) mucinliknande-domän [23]. 

 

5.3 ZNRD1 Hap2 

 

An et al. undersökte ZNRD1 Hap2 genom en genetisk poputlationsstudie. 

 

ZNRD1 haplotyp 2 (Hap2) hade en statistiskt signifikant högre närvaro hos HIV-1 

seronegativa européer (n=296) jämfört med HIV-1 SP européer (n=732, p=0,005). Liknande 

förskjutning återsågs signifikant när europeiska serokonverterare (n=609) jämfördes med 

europeiska HESN (n=140, p=0,035). Liknande trend observerades hos mindre afrikanska 

amerikaner grupper med samma indelning men uppnådde ej signifikans. Sett över alla 

europeiska grupper förelåg det statistiskt signifikant en 35% risk reduktion för HIV-1-

förvärvning om individen hade ZNRD1 Hap2 (OR=0,65, 95% CI, 0.47-0.89) jämfört med 

innehavandet av annan haplotyp [24]. 

 

5.3.1 Beskrivning av variationen 
 

ZNRD1 (zink ribbon domain-containing 1 protein) är ett DNA-beroende RNA polymeras som 

katalyserar transkriptionen av DNA till RNA och dess gen är belägen på kromosom 6. 

Enzymet identifierades som en HIV-1 infektionsvariabel som påverkade mottagligheten för 

infektion [24].  

 

6. Diskussion 
 

I dagsläget finns det effektiv bromsmedicinering mot HIV-1 och behandlade individer kan 

leva ett långt liv utan att dö av sin HIV-infektion. Trots detta utgör fortfarande HIV-pandemin 

en belastning för mänskligheten, både socialt för de infekterade men också fatalt för 

obehandlade och det finns regioner i världen där bromsmedicineringen inte är tillgänglig. 

Med tanke på observerad HIV-1 resistens hos levande individer och framgångar inom 

genredigering väcks tankar kring syntetisk induktion av resistensgivande genetiska variationer 

hos människor.  
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Denna systematiska litteraturstudie hade i avsikt att identifiera genetiska variationer, med 

central inverkan på CD4+ T-lymfocyter, associerade med HIV-1 etableringsresistens för att 

sedan belysa dessa som potentiella kandidater för artificiell induktion hos människor via 

genredigering. Studien identifierade elva stycken relevanta artiklar, där sju artiklar var 

genetiska populationsstudier där genetisk uppsättning och närvaro av variationerna undersökts 

hos olika populationer individer med mer eller mindre exponering och infektionsstatus för 

HIV, två artiklar var experimentella inockulationsstudier där celler med eller utan CCR5-Δ32 

exponerades för HIV-1 för att bedöma eventuell resistens och två artiklar var en kombination 

av båda ovannämnda studietyper. Ingen artikel har själva genredigerat människor eller initialt 

genredigerat celler för att få HIV-1 resistens (de artiklar som berört resistenta celler har 

insamlat dessa från individer som naturligt har variationen, transfektionsexperiment har 

därefter bekräftat att variationen i fråga ger resistensen). Dessa elva artiklar har undersökt tre 

stycken olika genetiska variationer associerade med HIV-1 resistens; CCR5-Δ32, HAVCR1 

S/S och ZNRD1 Hap2 där CCR5-Δ32, en icke funktionell trunkerade receptor, var den mest 

studerade och utgjorde nio artiklar. HAVCR1 S/S och ZNRD1 Hap2 undersöktes inte i 

experimentella inockulationsstudier utan enbart i rena genetiska populationsstudier (en studie 

var, två totalt).  

 

Om en genetisk sekvens är känd kan den genredigeras via CRISPR/Cas9 genom att 

konstruera en syntetisk RNA-guide specifik för den gen som skall redigeras samt leverera den 

modifierade genen som skall ta originalets plats i genomet. Detta innebär att de tre 

identifierade variationerna i arbetet kan manipuleras via CRISPR/Cas9, då deras sekvenser 

(både för vildtyp och variation) och positioner i genomet är identifierade och kartlagda. 

Genom att konstruera en RNA-guide specifik för variationernas vildtypssekvens så att denna 

klipps bort samt konstruera en dubbelsträngad DNA-sekvens (variationens sekvens, 

exempelvis CCR5-Δ32 som är vildtypssekvensen med en deletion på 32 baspar i ett specifikt 

område) som skall ta vildtypssekvensens plats i genomet kan variationen introduceras i cellers 

genom och därmed uttrycka den modifierade produkten som ger upphov till HIV-1 

etableringsresistensen. 

 

CCR5-Δ32 är en genetisk variation som har stor potential som kandidat för genredigering 

med syftet att inducera HIV-resistens, något som påvisats experimentellt i flera studier där 

CRISPR/Cas9 använts för att syntetiskt inducera variationen hos humana celler och lyckats 

etablera HIV-1 etableringsresistens hos de genredigerade cellerna [25–27], enligt det sätt som 
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beskrivits ovan. Då R5-virus är den virustyp som står för majoriteten av all HIV-1 

transmission skulle redigering av CCR5-genen med Δ32-polymorfismen förhindra en stor 

majoritet av HIV-1 transmission överlag. 

 

Homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 ger total resistens mot R5-virus, medan heterozygot 

uppsättning medför partiell etableringsresistens samt försvårar sjukdomsprogression om 

infektion väl etablerats. Detta påvisades i in-vitro inockulationsstudier [14,15,19,20], 

transfektionsexperiment (utesluter confounders) [14,19] och genetiska kartläggningar av olika 

populationer [15–18,21]. Kartläggningarna visar starkt på den resistensgivande egenskap som 

CCR5-Δ32 medför då individer med variationen signifikant närvarar i högre utsträckning hos 

HESN-grupper jämfört med både HIV-1 seropositiva och LSN-grupper. Detta tyder på en 

skyddande effekt av CCR5-Δ32 då individer med variationen ackumuleras i HESN-grupper 

som ett resultat av att dessa serokonverterar i mycket lägre utsträckning. Den höga närvaron 

av variationen i HESN-grupper visar att trots högexponering för HIV via riskfyllt agerande 

förblir dessa individer oinfekterade med HIV-1.  

 

Dessutom återfanns homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 signifikant närvarande med 

ökande ålder i HIV hög-prevalenta städer [17], ett tecken på individer med variationen lever i 

högriskmiljöer och återigen ett tecken på den skyddande effekt som Δ32-variationen utövar. 

Intressant nog återfanns även ett signifikant skyddande samband mellan heterozygot Δ32-

uppsättning och en annan polymorfism; CCR5-2459 A/G [21]. Kombinationen i sig skulle 

också kunna utgöra en redigeringscocktail.  

 

CCR5-Δ32 proteinet visades heterodimerisera och utöva en dominant nedreglerande effekt på 

vildtypsreceptorerna CCR5 samt CXCR4 [19], vilket innebär att både heterozygot och 

homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 ger en etableringsresistens även mot R5X4- och X4-

virus som nyttjar CXCR4-receptorn, men resultaten kring heterozygota har varierat något då 

vissa pekar mer mot progressionsresistens och andra mot etableringsresistens. Detta är 

positivt överraskande då det innebär att CCR5-Δ32 delvist skyddar för virussträngar 

nyttjandes den andra huvudsakliga koreceptorn vilket är mer än förväntat. Variationen 

upprättar etableringsresistens enligt Agrawal et al ([19]) genom att (i) ge upphov till total eller 

delvis frånvaro av funktionellt CCR5 för HIV-1 att nyttja som koreceptor och (ii) ge upphov 

till CCR5-Δ32 proteinet som heterodimeriserar och nedreglerar både vildtyp CCR5 och 

CXCR4 vilket resulterar i ytterligare färre koreceptorer för HIV-1 att nyttja.  
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Tidigare exponering för HIV-1 visades korrelera med en ökad resistens [20]. Det noterades att 

celler från HESN-individer homozygota för CCR5-Δ32 var mer resistenta mot HIV-1 jämfört 

med celler från LSN-individer med samma genuppsättning. Supernatant från HESN-cellerna 

adderades till LSN-celler vilket gav en större resistens. Slutsatsen drogs att detta är medierat 

av en okänd löslig faktor. Spekulativt skulle HIV-1 exponering kunna leda till en uppreglerad 

mängd CCR5-Δ32 protein; detta behöver utforskas vidare. 

 

En studie visade ingen signifikant mindre närvaro av CCR5-Δ32 homozygota hos SP jämfört 

med HIV-1 seronegativa [22] men med avseende på storleken av studiepopulationen och 

kvalitén jämfört med andra studier inkluderade i denna systematiska litteraturstudie kan det 

handla om populationsbias. 

 

Viktigt att ha i åtanke är att studier berörande CCR5 ofta väljer kaukasier som 

jämförelsegrupper då variationen är vanligast närvarande hos denna etnicitet och dessa studier 

vill undvika att andra etnicitetsgrupper skall interferera med undersökningen av den effekt 

som CCR5-Δ32 utövar då variationen är extremt sällsynt hos icke-kaukasier. Det är positivt 

att studierna skapar matchade jämförelsegrupper baserat på etnicitet och geografiskt ursprung 

för det reducerar risken för confounders och fokuserar på variationerna i CCR5-genen. 

 

Homozygot uppsättning av 157delMTTTVP i TIM-1-genen (HAVCR1 S/S) är en annan 

kandidat för genredigering. Variationen ger en försvårad inbindning för virionet genom att 

förkorta det mucin- liknande domänet på TIM-1 [20] vilket gör att virionet inte får en 

gynnsam förankring till CD4+ T-lymfocyter, något som resulterar i att koreceptorerna inte är 

lika tillgängliga för simultan inbindning som är obligat för fusion. Sett över flera kohorter 

med olika etniciteter är den HIV-1 skyddande effekten signifikant, vilket är positivt då det är 

okänt om HAVCR1 S/S har någon högre närvaro hos någon etnicitet. 

 

Den sista kandidaten för redigering är haplotyp 2 i ZNRD1. Variationen påverkar DNA-

beroende RNA-polymeras 1 vilket misstänks ge en minskad viral replikationsförmåga och 

utövar därmed ett skydd mot etablering av produktiv infektion [21]. Signifikant högre närvaro 

av ZNRD1 Hap2 sågs återigen hos HESN vilket är ett tecken på en etableringsresistens; 

personer med variationen serokonverterar alltså i lägre utsträckning på grund av det skydd 

variationen ger vilket ackumulerar dessa individer i HESN-gruppen. Det skulle vara värdefullt 
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att kontrollera nackdelar med en variation som påverkar ett enzym involverad i 

proteinproduktion, vilket inte nämndes i studien. 

 

För att genetiskt inducera de ovan observerade resistensgivande egenskaperna krävs 

genredigering, som ger ett livslångt skydd jämfört med transienta lösningar som kan ha dålig 

specificitet och compliance, men det kan vara befogat med transienta terapier i 

högriskmiljöer. CRISPR/Cas9 är i nuläget det mest effektiva, billiga och enkla systemet för 

genredigering jämfört med föregångarna ZFN och TALENs och utgör i dagsläget den bästa 

genredigeringsmetoden, jämfört med föregångarna, för att åstadkomma syntetisk induktion av 

de ovannämnda genetiska variationerna enligt ovannämnd metod (konstruera specifik RNA-

guide + ersättande gensekvens). Att genredigera en vuxen individ är mycket svårt och skulle 

möjligen kunna ge autoimmuna problem, beroende på om en deletion eller en addition 

alternativt en variation utförs, vilket innebär att genredigering av celler i de initiala 

embryonala stadierna är önskvärt.  

 

I enlighet med den biologiska och genetiska principen att dotterceller erhåller identisk 

genetisk uppsättning som modercellen vid mitos (exkluderat eventuella mutationer) borde alla 

deriverade celler hos ett genredigerat befruktat ägg eller en embryonal cell i embryogenesen 

erhålla de syntetiskt inducerade genetiska sekvenserna, något som även visades i [25–27]. 

Detta resulterar i att den utvecklande individen kommer att ha de syntetiskt inducerade 

genetiska variationerna i alla dess celler och immunförsvaret tränas till att tolerera dem lik 

naturligt förekommande variationer. Kravet för in vitro-fertilisering ställs då på föräldrar som 

önskar de resistensgivande variationerna eller samhället då det möjliggör hantering och 

isolering av de embryonala cellerna. Förslagsvis skulle en eller flera celler i morulastadie t 

selekteras och isoleras, genredigeras och därefter implanteras.  

 

Detta arbete har inte undersökt de eventuella nackdelar som finns med variationerna, vilket är 

av högsta vikt att kartlägga om variationerna skall användas i ett terapeutiskt syfte. 

Genredigering i terapeutiskt syfte har sin plats inom medicin och användningsnyttan är 

teoretiskt sätt enorm då det finns en stor andel genetiska sjukdomar där vildtypen innebär 

klara fördelar över den sjukliga sekvensen, men både genredigeringsteknikernas säkerhet och 

variationernas effekt behöver undersökas mycket noggrant för att säkerställa att nog kunskap 

om en terapeutisk interventions fördelar och nackdelar vilket gör att det kommer att ta en lång 

tid innan detta kommer att implementeras inom vården. 
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Trots att homozygot uppsättning av CCR5-Δ32 ger total etableringsresistens för R5-virus 

finns det ett litet antal homozygota individer som är HIV-infekterade med R5X4- eller X4-

virus. Detta belyser problematiken med att genredigera CCR5 men inte ta hänsyn till den 

andra huvudsakliga koreceptorn som HIV-1 nyttjar, CXCR4, även om den absoluta 

majoriteten av HIV-1 transmission är ett resultat av R5-virus och dess nyttjande av CCR5. 

Som nämnts ovan har CCR5-Δ32 en påverkan även på CXCR4 och utövar en 

resistensgivande effekt mot R5X4- och X4-virus [19] men det skulle finnas stor nytta i att 

kartlägga och studera eventuella variationers prevalens i CXCR4-genen hos individer med 

olika HIV-1 seroprevalens och exponeringar för att se om det finns medfödda variationer som 

ger skydd mot R5X4- samt X4-virus likt det skydd CCR5-Δ32 ger mot R5-virus. Det har 

påvisats experimentellt att utslagning av CXCR4-genen ger HIV-resistens [28,29], men att 

finna naturligt förekommande genetiska variationer informerar om livskompatibilitet eller 

eventuella nackdelar. På så sett skulle, med dagens kunskaper, nästintill total resistens 

etableras mot HIV-1. Viktigt då är att genotyperna i kombination med varandra studeras för 

att se om nackdelar förekommer vid kombinationsinnehav av de olika genetiska variationerna 

jämfört med individuell närvaro av dem. 

 

En möjlig behandlingsstrategi baserat på Berlin- och London-patienten [8,9] skulle vara att 

från en frisk seronegativ individ profylaktiskt extrahera benmärgsceller, genredigera dessa så 

att cellerna uttrycker homozygotuppsättning av CCR5-Δ32 eller en kombination av 

resistensgivande genetiska variationer som täcker in R5-, R5X4- och X4-virus. Detta för att 

sedan antingen profylaktiskt genomgå en autolog benmärgstransplantation med individens 

egna modifierade celler, vilket kringgår nackdelarna med allogena benmärgstransplantationer 

och det associerade graft-versus-host disease, och ge en resistens mot HIV-1 pre-infektion 

eller att spara individers modifierade resistensgivande-celler i en cellbank för att post-

infektion genomgå den autologa transplantationen och bota en eventuellt etablerad infektion. 

Alternativt upprättar samhället en redigeringsmöjlighet vid in-vitro fertiliseringar. 

 

Eftersom männens infekterade immunförsvar avdödades via strålning och utbyttes mot ett 

immunförsvar uttryckandes homozygot uppsättning för CCR5-Δ32 fick de virala 

reservoarerna (som är nästan obefintliga hos antiretroviralt behandlade individer) hos männen 

inte en möjlighet att re-infektera de CD4+ T-lymfocyter och således fasades HIV-infektionen 

ut genom att döda av infekterade celler och tillföra nya resistenta celler. Nackdelarna är att 
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benmärgstransplantationer kräver noggrann matchning vid allogena transplantationer och kan 

ge mer eller mindre allvarliga graft-versus-host disease, men detta kringgås genom autolog 

transplantation. 

 

Med avseende på den eluderande patogenesen hos HIV-1 är det förståeligt att det specifika 

immunsvaret misslyckas att bekämpa alla kvasiarter som uppstår vid en HIV-1 infektion. Det 

som ger de ovannämnda genetiska variationerna signifikans är att de påverkar aspekter i 

patogenesen som är evolutionärt bevarade, vilket innebär att förlusten av dessa aspekter för 

HIV-1 leder till oförmåga att bedriva patogenes. 

 

Nackdelar med denna systematiska litteraturstudie var specificeringen på CD4+ T-lymfocyter, 

då det har varit problematiskt att differentiera mellan genetiska variationer som påverkar och 

inte påverkar CD4+ T-lymfocyter. Utöver detta kunde ytterligare söktermer inneha trunkering 

och avsaknaden av en möjlig sökterm, ”Genotyp*”, kan ha resulterat i att relevanta artiklar 

inte fångats upp i sökningen. Nackdelar med de genetiska variationer som återfunnits har inte 

studerats systematiskt och detta är avgörande för om dessa skall användas terapeutiskt. 

 

Förslag till framtida forskning är att undersöka alla resistensgivande genetiska variationer och 

kontrollera deras nackdelar. Särskilt viktigt är genotypning av CXCR4-genen för att 

identifiera resistensgivande polymorfismer kompatibla med liv för att ge en total HIV-1 

resistens. 

 

7. Slutsats 
 

Sammanfattningsvis är CCR5-Δ32, HAVCR1 S/S och ZNRD1 Hap2 genetiska variationer 

som har en central inverkan på CD4+ T-lymfocyter och medför både total eller partiell 

etableringsresistens mot olika HIV-1 strängar. Dessa variationer utgör potentiella kandidater 

för genredigering med CRISPR/Cas9 med syfte att inducera HIV-1 resistens hos människor 

men eventuella nackdelar behöver studeras och kartläggas. 
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Bilaga 1: Söksträng 
 
 

 
Search (((((("HIV"[Mesh]) OR HIV[Title/Abstract]) OR Human Immunodeficiency 

Virus[Title/Abstract])) AND ((((((((((("Polymorphism, Genetic"[Mesh]) OR "Mutation"[Mesh])) OR 
Polymorphism*[Title/Abstract]) OR Mutation*[Title/Abstract]) OR CCR5[Title/Abstract]) OR 
CXCR4[Title/Abstract]) OR CCR5-delta32[Title/Abstract]) OR CCR5delta32[Title/Abstract])) OR 

"Genetic Engineering"[Mesh])) AND ((((("Disease Resistance"[Mesh]) OR 
Resistance[Title/Abstract]) OR Protection[Title/Abstract]) OR Immunity[Title/Abstract]) OR 
Susceptibility[Title/Abstract])) AND (((((CD4[Title/Abstract]) OR CD 4[Title/Abstract]) OR 

CD4+[Title/Abstract])) AND ((((("CD4-Positive T-Lymphocytes"[Mesh]) OR T-
cell*[Title/Abstract]) OR T-lymphocyte*[Title/Abstract]) OR lymphocyte*[Title/Abstract]) OR 
immune cell*[Title/Abstract])) 
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Bilaga 2: Artikelmatris 
 

Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Biasan et al., 
2016 [23]  

 

Utvärdera om en 18bp 
insertion/deletion i 
HAVCR1-genen 

(TIM-1) modulerar 
mottagligheten för 

HIV-1 infektion. 

 

Population 

En kohort rekryterad i Italien 
beståendes av 121 högt exponerade 

seronegativa individer (HESN) och 
110 seropositiva (SP) partners. 

 
En kohort rekryterad i Colombia 
beståendes av 63 HESN och 51 SP 

partners.  
 

En kohort rekryterad i Peru 
beståendes av 92 SP och 133 HESN. 
 

En thailändsk kohort etablerad från 
litteratur innehållandes 74 HESN och 

246 HIV-1 seropositiva kvinnor. 
 
Exklusion av individer homozygota 

för CCR5- Δ32. 
 

Metod 

Etablering av kohorter via 
inklusionskriterier. Genotypning via 

PCR. Isolering av PMBC. 
Inockulation med HIV-1 och ELISA-

mätning av supernatant för p24-
nivåer. Logistisk regression för 
statistiken. Meta-analys. 

 

I alla kohorter påvisades en 
trend av homozygot 
uppsättning av den korta 

TIM-1-allelen (S/S) hos 
HESN jämfört med SP. 

Meta-analys av alla 
associationer gav signifikans 
(p=0,005). 

 
Italienska kohorten hade 

37,2% närvaro av S/S hos 
HESN jämfört med 24,5% 
hos SP vilket var signifikant 

(CI: 0,31-0,97, logistisk 
regression: p=0,039). 

 
Colombiansk, peruansk och 
thailändsk kohort visade 

liknande trend men var ej 
signifikant individuellt. 

 
Signifikant lägre mängd p24 
hos CD4+ T-lymfocyter 

med S/S uppsättning jämfört 
med andra (p=0,037). 

 

S/S uppsättning av 
TIM-1 genen ger ökad 
HIV-1 resistens och 

minskar 
sjukdomsprogression 

om vid etablerad 
infektion. 

 

Medel kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 
An et al., 2014 

[24]  

 

Undersöka effekten av 

ZNRD1-genen på HIV-1 
förvärvning och 
progression. 

 

Population 

5 kohorter med sammanlagt 1865 
individer och följande grupper:  
 

Serokonverterare (609 
europeiska amerikaner och 269 

afro-amerikaner) 
 
Seroprevalenta (123 europeiska 

amerikaner och 292 afrikanska 
amerikaner),  

 

Högrisk seronegativa (296 
europeiska amerikaner och 276 

afrikanske amerikaner) 
 

Högt exponerade seronegativa 

(140 europeiska amerikaner och 
81 afrikanska amerikaner) 

 
Metod 

Genotypning av grupperna 
(SNP-analys) via ABI TaqMan.  
 

 
 

 
Statistisk signifikant högre 

närvaro av ZNRD1 haplotyp 
2 (Hap2) hos seronegativa 
jämfört med seropositiva 

(p=0,005). 
 

Jämförelse mellan högt 
exponerade och 
serokonverterare gav 

signifikant liknande 
förskjutning (p=0,035) 

 
Hap2-frekvensen var 
kontinuerligt högre i alla 3 

sub-gruppsjämförelser: 
 

Serokonverterare jämfört med 
högt exponerade 
oinfekterade, 

serokonverterare jämfört med 
seronegativa och alla HIV-1 

infekterade jämfört med alla 
oinfekterade. 
 

Hap3 och Hap4 var 
associerade med ökad 

sjukdomsprogression. 

 
Genetiska variationer i 

ZNRD1-genen kan 
påverka HIV-1 
förvärvning och 

sjukdomsprogression.  
 

Kombinerat med 
faktumet att ZNRD1 inte 
påverkar cell-

livsdugligheten utgör 
ZNRD1 en kandidat för 

läkemedelsterapi. 
 

 
Hög kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Hladik et al., 
2004 [21] 

 

Att studera bidraget av 
CCR5-2459G, CCR2-64I 
samt heterozygot 

uppsättning av CCR5-Δ32 
(CCR5-Δ32/wt) till skydd 

mot HIV-1 infektioner. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt: wild type  

 

 

Population 

 

93 friska HIV-1 seronegativa 

med högrisk sexuell aktivitet 
med HIV-1 infekterade partners. 

 
247 HIV-1 seronegativa med låg-
risk sexuell aktivitet utgjorde 

kontrollgruppen. 
 

Metod 

 

Genotypning av perifera 

blodceller hos grupperna samt 
koreceptordensitetsbestämning.  

 

 

CCR5-Δ32/wt i kombination 
med CCR5-2459 alleltyp A/G 

närvarade signifikant 
(p=0,012) i högre 
utsträckning hos kaukasiska 

män i högrisk gruppen än 
kaukasiska män i låg-risk 

gruppen. Ingen signifikant 
skillnad individuellt. 
 

Metaanalys visade signifikans 
för kombinationen även hos 

kaukasier generellt, 
oberoende kön (p=0,0095). 
 

Lägre densitet av CCR5 på 
CD4+ hos individer med 

kombinationen än hos 
individer med andra 
kombinationer. 

 

 

Individer som bedriver 
högrisk sexuell aktivitet 
kan vara skyddade från 

HIV-1-infektion för att 
de bär på CCR5-Δ32/wt i 

kombination med CCR5-
2459 A/G, som är 

associerad med lägre 
CCR5 densitet jämfört 
med andra genotyper. 

 

Medel kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Agrawal et al., 
2004 [19] 

 

Att studera om CCR5-Δ32 
proteinet har en 

transdominant negativ 
effekt via 
heterodimerisering på 

vildtyps CCR5 utöver att 
det produceras mindre 

andel funktionella 
koreceptorer. 

 

Population 

 

Celler från friska individer 
homozygot för vildtypen 
insamlades (CCR5-wt/wt). 

 
Celler från friska blodonatorer 

homozygota för CCR5-Δ32 
insamlades. 
 

Celler från två HIV-infekterade 
individer homozygota för CCR5-

Δ32 insamlades. 
 
Metod 

 

Ad5-vektorer och Western Blot 

analys. RT-PCR analys. HIV-1 
inockulation av transducerade 
celler. 

 
 
 

 

Celler från individer 
homozygota för CCR5-Δ32 

hade utöver en resistens mot 
R5-virus även en minskad 
susceptibilitet för X4-virus 

jämfört med vildtyp 
homozygota. Experimentellt 

påvisades samma resultat; 
uttryck av CCR5-Δ32 protein 
förhindrade fusion av R5- och 

X4-virus. 
 

CCR5-Δ32 proteinet binder 
direkt till både CCR5 och 
CXCR5; heterodimerisering 

av det trunkerade proteinet 
och koreceptorerna. 

 
Vildtypshomozygota CD4+ 
transducerades för att 

uttrycka CCR5-Δ32. Jämfört 
med otransducerade celler var 
dessa mer resistenta mot X4- 

och R5X4-virus 
 

PHA-IL2-stimulerade CD4+ 
celler hade minskat uttryck av 
CCR5-Δ32 protein och ökat 

uttryck av CXCR4. 

 

Det trunkerade CCR5-
Δ32 proteinet 

heterodimeriserar med 
både wt CCR5 och 
CXCR4 vilket minskar 

uttrycket på cellytan, 
förmodligen via 

scavenging. Detta 
försvårar infektion av 
R5-, R5X4- och X4-

virus. 
 

Utöver proteinets effekt 
på vildtypsreceptorerna 
resulterar polymorfismen 

i en minskad produktion 
av normal CCR5. 

 
 

 

Hög kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Xiao et al., 
1999 [20] 

 

Att studera vilken roll 
CCR5-Δ32 deletionen har 
i infektionen av olika 

HIV-isolat. 

 

Population 

 

Perifera mononukleära blodceller 

från två individer oexponerade 
oinfekterade och homozygota för 

vildtypen (CCR5-wt/wt), två 
individer oexponerade 
oinfekterade homozygota för 

CCR5-Δ32 och en exponerad 
oinfekterad individ homozygot 

för CCR5-Δ32 insamlades. 
 
Metod 

 

Via magnetiska antikroppar mot 

CD8 sållades CD8+ celler bort. 
Genom PCR sekvenserades 
koreceptorerna. CD4+ celler 

utsattes för IL-2 och PHA och 
exponerades därefter för 600 

TCID50 av olika HIV-isolat. 
SDF-1 adderades till vissa 
cellgrupper samt lymfocytkultur 

supernatant från den exponerade 
oinfekterade individen adderades 

till infektionsexperiment. 
 
 

 

 

Celler från individer 
homozygota för CCR5-Δ32 
var resistenta mot alla testade 

R5-virus. 
 

Exponerade celler 
homozygota för CCR5-Δ32 
var resistenta mot R5X4-virus 

samt X4-virus vid 
TCID50 600 men vid 

TCID50 2000 kunde 
infektion med R5X4-virus 
åstadkommas.  

 
Oexponerade celler 

homozygota för CCR5-Δ32 
visade liknande p24-nivåer 

som hos celler oexponerade 
och homozygota för 
vildtypen. Ingen genetisk 

variation återfanns i CXCR4 
eller CCR3 mellan 

individerna. 
 
SDF-1 och supernatant från 

exponerad oinfekterad kultur 
blockerade HIV-replikation. 

 

En homozygot 
uppsättning av CCR5-
Δ32 ger resistens mot 

HIV-1 infektion.  
 

Exponerade homozygota 
celler är även resistenta 
mot R5X4-virus, 

beroende på en 
oidentifierad löslig faktor 

olik SDF-1. En 
exponering för HIV ger 
därmed ytterligare skydd 

om cellerna är 
homozygota för CCR5-

Δ32. 
 
 

 

 

Medel kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Samsom et al., 
1996 [15] 

 

Att undersöka om det 
finns genetiska 

förklaringar till HIV-
resistens hos exponerade 
individer. 

 

Population 

 

3 HIV-1 infekterade individer 
med långsam progression och 4 
seronegativa individer som 

utgjorde kontrollgruppen 
 

700+ seropositiva individer och 
723 seronegativa individer från 
andra kohorter användes. 

Individerna matchades på 
geografiskt ursprung och 

etnicitet 
 
Metod 

 

PCR av CCR5-genen och 

subsekvent sekvensering. QT6 
celler med den rekombinanta 
receptorn blandades med CD4 

HeLa celler uttryckandes viralt 
Env-protein. Därefter 

uppmättades fusionsmängden.  
 
Genotypning av en seronegativ 

kohort och en seropositiv kohort. 

 

En 32 baspar lång 
heterozygot deletion 

upptäcktes i CCR5-genen hos 
en seropostiv individ med 
långsam progression och hos 

två seronegativa. Frekvent 
förekommande hos kaukasier. 

 
Det trunkerade proteinet 
kunde inte agera koreceptor 

för Env-proteinet och 
exponering för R5 samt 

R5X4-virus visade minskad 
effektiv fusering av viruset 
till celler med variationen. 

Infektion kunde ej 
upprätthållas. 

 
Deletionens närvaro i 
seropostiv grupp var 

signifikant lägre än närvaron 
hos seronegativ grupp (p 

<0,0005). 
 
Ingen tydlig fenotypändring 

hos dessa individer. 

 

Heterozygot uppsättning 
av en 32 baspar lång 

deletion i CCR5 verkar 
vara skyddande mot 
HIV, både in vitro och in 

vivo. Homozygot 
uppsättning misstänks ge 

hög HIV-resistens 

 

Hög kvalité 



 35 

Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Liu et al., 1996 
[14] 

 

Att undersöka den 
genetiska bakgrunden till 
varför två individers 

CD4+ T-lymfocyter är 
tusenfalt mer resistenta för 

HIV-1 än andra 
exponerade oinfekterade 
individer. 

 

Population 

 
CD4+ T-lymfocyter från två 

exponerade oinfekterade (EU) 
samt två oexponerade 

oinfekterade (UU) individer. 
 
122 västeuropéer genotypades 

därefter. 
 

 
Metod 

 

Etablering av kloner från de fyra 
individerna. Inockulation av R5- 

och X4 virus med CD4+ T-
lymfocyter från de 4 individerna. 
RT-PCR för kontroll av mRNA 

mängder. 
 
Transfektion av 293T 

embryonala njurceller med CD4 
och CCR5 från både EU och UU 

via vektorer. Sekvensering av 
EU och UU CCR5-gen. 
 

 

EU-celler var mer resistenta 
mot R5 virus men inte mot 
X4. 

 
En 32 baspar lång deletion i 

CCR5-genen ger upphov till 
en dysfunktionell CCR5-
receptor som inte uttrycks på 

cellytan och därmed ger 
resistens mot R5-virus. Ingen 

noterbar fenotypändring. 
 
Heterozygota för deletionen 

är något mindre resistenta, 
men mer än homozygoter för 

vildtypen 

 

CCR5 utgör en viktig del 
i HIV-1 transmissionen 
och närvaro av en 

dysfunktionell CCR5-
allel ger resistens mot 

HIV-1 infektion. 

 

Medel kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Marmor et al., 
2001 [17] 

 

Att undersöka evidensen 
för resistens mot HIV-1 
infektion associerad med 

den heterozygot 
genotypen CCR5-+/ Δ32 

samt den homozygot 
genotypen CCR5- Δ32/ 
Δ32. 

 

Population 

2996 seronegativa individer som 
uppfyllt inklusionskriterier varav 

1892 män som har sex med män 
(MSM), 474 manliga intravenösa 

missbrukare, 347 heterosexuella 
kvinnor, 283 IDU-kvinnor. 
 

 
Metod 

Kohortstudie av individer från 
åtta olika amerikanska städer. 
CCR5-genotypning via PCR och 

primrar, elektrofores och 
infärgning med etidiumbromid. 

Logistisk regression med 
homozygota för vildtypen. 
 

 

 

40 individer (1,3% av 
populationen) var 
homozygota för CCR5-Δ32 

och 387 individer (12,9% av 
populationen) var 

heterozygota. Främst 
prevalent hos kaukasier. 
 

Med ökad högrisk beteende 
(receptiv analt samlag) 

återfanns signifikant 
(p=0,002) högre närvaro av 
individer med heterozygot 

uppsättning, jämfört med låg-
risk MSM. Även en 

signifikant (p=0,0008) 
korrelation mellan 
homozygot uppsättning och 

ökande ålder i hög-
prevalensstäder. 

 
Av de individer som 
serokonverterade kunde en 

skyddande trend ses beroende 
på om individen hade 

homozygot CCR5-Δ32, 
heterozygot CCR5-Δ32 eller 
homozygot för vildtypen. 

 

Heterozygot CCR5-Δ32 
är associerad med skydd 
mot HIV-infektion hos 

MSM. 
 

70% lägre risk för HIV-
infektion för 
heterozygota CCR5-Δ32 

MSM jämfört med 
homozygota för vildtyp 

MSM. 
 
Homozygot Δ32-

uppsättning ger 
överlevnadsfördel i HIV 

hög-prevalensstäder. 

 

Hög kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Huang et al., 
1996 [18] 

 

Undersöka vilken roll 
CCR5-Δ32 har i HIV-
transmission och 

sjukdomsprogression 

 

Population 

1252 homosexuella män från 
MACS-kohorten (Multicenter 

AIDS Cohort Study). 461 
kaukasier var seropositiva för 

HIV och 446 kaukasier var 
högrisk seronegativa. Totalt 72% 
var kaukasier i MACS-kohorten. 

 
Kontrollgrupp bestod av 637 

seronegativa låg-risk individer 
som donerat trombocyter hos 
NYBC (New York Blood 

Center). 92% var kaukasier. 
 

Metod 

Genotypning via PCR av CCR5-
Δ32 från PMBC. CD4 nivåer 

bedömdes genom ”linear slope”. 
 

 
 

 

3,6% av individer i högrisk 
seronegativa gruppen hade 
homozygot uppsättning av 

CCR5-Δ32 medan 0% med 
uppsättningen närvarade i 

seropositiva gruppen 
(p=0,00004).  
 

Homozygoter var också 
statistiskt signifikant högre 

närvarande i högrisk 
seronegativa gruppen än i 
låg-risk seronegativa gruppen 

(p=0,01). 
 

Heterozygot uppsättning 
kopplades inte till minskad 
mottaglighet men var 

korrelerat med långsam 
sjukdomsprogression. 

 

CCR5-Δ32 har en viktig 
roll i HIV-1 transmission 
och patogenes. Individer 

homozygota för CCR5-
Δ32 är högt skyddade för 

sexuell kontraktion av 
HIV-1. 

 

Hög kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Dean et al., 
1996 [16] 

 

Undersöka CCR5-Δ32 
närvaro i populationer och 

påverkan på HIV-1 
transmission och 

progression.  

 

Population 

1955 patienter från 6 väl 

karaktäriserade kohorter 
upprättade med syftet att 
karaktärisera viktiga variabler för 

HIV-1 infektion och progression. 
 

612 individer var högrisk 
seronegativa och 1343 var HIV-1 
seropositiva. 

 
 

Metod 

Genotypning av CCR5 och 
CXCR4 och andra receptorer via 

PCR. Analys av genotypnärvaro 
inom grupperna. Survivalanalys. 

 
 
 

 

Av 1955 individer återfanns 
17 individer homozygota för 

CCR5-Δ32 hos de 612 
högrisk exponerade 

seronegativa, men inte alls 
hos de 1343 HIV-1 
infekterade individerna 

(p=2,5e-8). 
 

Individer heterozygota för 
CCR5-Δ32 har en signifikant 
försenad progression till 

AIDS jämfört med 
homozygota för CCR5-Δ32 

(p=0,0045). 

 

Homozygota för CCR5-
Δ32 är resistenta mot 

etablering av HIV-1 
infektion medan 

heterozygota har en 
förlångsammad 
progression till AIDS. 

 

Hög kvalité 
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Publikation, 

år 

Syfte Population och metod Resultat Slutsats Kvalitetsbedömning 

 

Balotta et al., 
1997 [22] 

 

Analysera polymorfismen 
i CCR5-genen hos HIV-1 
infekterade och 

oinfekterade. 

 

Population 

152 HIV-1 infekterade. 122 
oinfekterade bloddonatorer 

utgjorde kontrollgruppen. 
 

 
Metod 

PCR av DNA från PMBC. 

Analys av genotyp. HIV-1 
fenotyp bedömdes genom viral 

isolation och MT-2 evaluation. 
 
 

 

 

Ingen signifikant skillnad av 
varken homozygot Δ32/Δ32 
eller heterozygot +/Δ32 

mellan HIV-1 infekterade och 
oinfekterade. 

 
Närvaro av 

homozygotuppsättning hos 
oinfekterade och infekterade; 
0,8% respektive 0,7%. 

 
Närvaro av heterozygot 

+/Δ32 hos oinfekterade och 
infekterade; 10,7% respektive 
9,8%. 

 

Homozygot Δ32/Δ32 
medför inte absolut 
skydd mot HIV-1 

infektion. Möjligen 
använder R5-virus andra 

koreceptorer eller är 
oberoende av funktionell 
CCR5. 

 

Medel kvalité 
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Bilaga 3: Mall för granskning av observationsstudier (SBU) 
 

 



 41 

 

 



 42 

 

 


