
 

 

 

R I K S F Ö R B U N D E T  N O A K S  A R K  2 0 2 0  

 

2020-04-06/JA 

WHO vidhåller: 

Ingen ökad coronarisk för människor med välbehandlad hiv  

Nya data från staden Wuhan i Kina visar att människor som lever med hiv inte drabbats värre av det nya 

coronaviruset än andra människor i staden. De nya uppgifterna styrker Världshälsoorganisationens (WHO) 

tidigare ståndpunkt att människor med behandlad hiv inte uppvisar högre risk för att smittas av coronaviruset 

eller att bli sjukare av coronaviruset än andra. 

På ett webbinarium fredagen 3 april 

presenterade Meg Doherty,  nya chefen för 

WHO:s hivprogram, den fortsatta be-

dömningen av huruvida personer med hiv 

löper ökad risk för det nya coronaviruset 

SARS-CoV-2. 

Första fallbeskrivningen av en person med hiv 

som även smittats med det nya coronaviruset 

i Wuhan publicerades för tre veckor sedan. 

WHO har sammanvävt fallbeskrivningen 

med fall av personer med hiv från 2002 års 

SARS -epidemi och 2012 års MERS-utbrott, då 

även SARS och MERS orsakas av coronavirus. 

Fallen ger en bild av mild till måttlig 

coronavirussjukdom - även vid allvarligare 

immunbrist. 

Den hittills mest detaljerade rapporten har 

lämnats in för publicering i den engelska 

medicinska tidskriften the Lancet, rapporterar 

WHO. Rapporten baseras på insamlade data 

från Wuhan. Personer med hiv har kontaktats, 

frågats om om eventuella symtom och 

coronatestning har utförts bland personer 

som lever med hiv i Wuhan. 

Andelen diagnostiserade coronainfektioner 

visade sig jämförbar med stadens övriga  

befolkning. Den enda riskfaktor som kunde 

signifikant förknippas med utvecklingen av 

covid-19-sjukdom hos de diagnostiserade var 

ålder. Alla hade välbehandlad hivinfektion 

med hivnivåer under 20 viruskopior/ml. De 

flesta hade en CD4-nivå över 350.  

3% av dem som följdes upp hade CD4-nivåer 

under 100. Ändå hade ingen av dem utvecklat 

covid-19-sjukdom. Detta kan tyckas vara 

beaktansvärt, då personer med avancerad 

hivsjukdom, lågt CD4-antal, hög viral 

belastning eller som inte tar antiretroviral 

behandling mot hiv löper i övrigt ökad risk för 

smittsamma sjukdomar i allmänhet, 

konstaterade Doherty. Många människor som 

lever med hiv i västvärlden är dessutom uppe 

i åldern och kan ha andra sjukdomar som 

diabetes eller högt blodtryck, faktorer som 

redan är kända för att höja risken för 

komplikationer om man smittas av corona-

viruset.  

För människor som lever med hiv som är 

kliniskt och immunologiskt stabila vid 

antiretroviral behandling finns det alltjämt 

ingenting som tyder på att risken för infektion 

eller komplikationer är större än för den 

allmänna befolkningen, konkluderar WHO. 


