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EN gEN SoM UppENBARLIgEN utvecklats som skydd mot 
vissa sorter av malaria ökar mottagligheten för hiv med 40 procent 
visar ny forskning. Vid University College London och Univer-
sity of Texas har man studerat en gen som kallas Duffy Antigen 
Receptor for Chemokines, DARC, och som i en variant finns hos 
ungefärligen 90 procent av personer med afrikanskt ursprung. 

I undersökningen sägs att genen orsakar miljontals extra hiv-
fall i Afrika söder om Sahara, uppskattningsvis elva procent fler 
än om den inte funnits.

Doktor Ade Fakoya, från International HIV/AIDS Alliance 
säger att detta kan förklara varför vissa länder har en så hög 
förekomst av hiv.

– Det har länge sagts att folk i Afrika söder om Sahara smit-

tas av hiv för att de är promiskuösa. Nu visar det sig att det inte 
är så enkelt och jag hoppas att detta blir ett viktigt budskap för 
de många förebyggande program som finns i afrikanska länder.

NU TITTAR foRSKARNA även på andra delar i generna som de 
misstänker kan förklara den höga mottagligheten för hiv hos 
personer med afrikanskt ursprung.

I Europa finns å andra sidan en annan genetisk variation, 
brist på ett visst ämne i en gen, som gör det svårare för hiv-vi-
rus att få fäste. Det kan förklara den låga förekomsten av perso-
ner som lever med hiv här. 

Läs mer på www.cellhostandmicrobe.com
KERSTIN BJURMAN

I övER 20 åR hAR UgANDA föRT en framgångsrik kamp 
mot hiv. Nu stiger siffrorna och dagens metoder ifrågasätts.

Hiv uppmärksammades tidigt i Uganda, inte minst för att 
många soldater var infekterade. Som ett resultat av den mång-
åriga och landsomfattande kampanjen låg den årliga ökningen 
för fyra år sedan på endast cirka sex procent. 

Men nu stiger siffrorna och den främsta orsaken är att kon-
domer inte längre förespråkas. 

Detta beror inte minst på att det amerikanska biståndet ge-
nom Pepfar, presidentens speciella aidsprogram, främst före-
språkar avhållsamhet. Dessutom går detta bistånd till stor del 
till kyrkor och där har budskapet om kondomanvändning helt 
försvunnit.

EN RAD RELIgIöSA oRgANISATIoNER har under de senaste 
åren vuxit fram i Uganda, inte minst sådana som går under be-

teckningen born-again. Presidentens fru är mycket aktiv där och 
en dotter är präst i en kyrka som predikar helande genom tro 
och därmed utesluter bromsmediciner. 

ENDAST cIRKA 125 000 pERSoNER i Uganda får bromsme-
diciner trots att behovet är mycket större. Enligt Unaids går det 
fem nya infektioner på varje person som får bromsmediciner.

Nu har regeringen dragit i gång en kampanj för att låta om-
skära 3 000 unga män mellan 12 och 18 år eftersom vissa studier 
tyder på att omskärelse till viss del kan skydda mot hiv. Men 
nackdelen är att dessa unga män kan tro sig vara helt skyddade 
från smittorisk, vilket kan leda till ännu mer riskfyllt sexuellt 
beteende. 

Även i Kenya, Senegal och Thailand går det sämre med aids-
bekämpningen.
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