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Abstract
Background: Even though antiretroviral therapy has improved survival and life expectancy
in people living with HIV, they still have a higher incidence of complications such as cancer
and cardiovascular disease, termed non-AIDS events, compared to non-infected individuals,
thought to be related to a state of chronic inflammation and presumably includes premature
aging. Monitoring of HIV infection today is mainly based on CD4 count and viral load. The
aim with this literature review is to investigate whether the CD4/CD8 ratio, a surrogate
marker associated with immune senescence, can be used as a measure of non-AIDS related
morbidity and mortality among people with chronic HIV infection.

Methods: A systematic literature search in PubMed was conducted, limited to the last 10
years and only English-written articles.

Results: The search gave 184 articles. 13 original articles and two review articles formed the
basis for this review. Most studies found a significant, independent inverse association
between CD4/CD8 ratio and risk of non-AIDS events among treated HIV patients with viral
suppression. 12 of the original articles found an inverted CD4/CD8 ratio to be a significant
and independent marker of increased risk of non-AIDS related morbidity, in general, or of
selected non-AIDS events. Four articles found CD4/CD8 ratio to be significantly associated
with non-AIDS related mortality, while two articles did not find any significant association
between CD4/CD8 ratio and non-AIDS related mortality.

Conclusion: Several studies have found the CD4/CD8 ratio to be independently and inversely
associated with non-AIDS related morbidity and mortality. It may therefore be a potential
useful predictor in clinical practice when assessing the risk of progression to non-AIDS
related events in patients with chronic HIV infection, especially in case of viral suppression
and CD4 count >500 cells/mm3. Despite this, the number of non-AIDS events were relatively
low in each study, making it difficult to draw an overall conclusion.

2

Forord
Tusen takk til Dag Kvale for veldig god veiledning. Takk for at du har brukt av din tid og delt
av din kunnskap. Dine tilbakemeldinger og innspill underveis i prosessen har vært til stor
nytte, og ditt store engasjement for infeksjonsmedisinfaget har vært veldig inspirerende.
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Forkortelser
Aids: Acquired immune deficiency syndrome

MSIS: Meldingssystem for smittsomme

(norsk; ervervet immunsviktsyndrom)

sykdommer

ART: Antiretroviral therapy (norsk; antiretroviral

MSM: Menn som har sex med menn

behandling)

NCD: Noncommunicable diseases (norsk; ikke-

CCR5: C-C chemokine receptor type 5

smittsomme sykdommer)

CD4: Cluster of differentiation 4

NNRTI: Non-nucleoside reverse transcriptase

CD8: Cluster of differentiation 8

inhibitors (norsk; non-nukleosid revers

CDC: Centers for Disease Control and

transkriptase-hemmere)

Prevention

NRTI: Nucleoside reverse transcriptase inhibitors

cIMT: Intima-media-tykkelse i karotidene

(norsk; nukleosid-/nukleotid revers transkriptase-

CMV: Cytomegalovirus

hemmere)

CXCR4: C-X-C chemokine receptor type 4

OR: Odds ratio

DNA: Deoksyribonukleinsyre

PCR: Polymerase chain reaction (norsk;

eGFR: Estimert glomerulær filtrasjonshastighet

polymerasekjedereaksjon)

FI: Fusion inhibitors (norsk; fusjonshemmere)

PEP: Posteksponeringsprofylakse

Hiv: Humant immunsviktvirus

PI: Protease inhibitors (norsk; proteasehemmere)

HCV: Hepatitt C-virus

PrEP: Preeksponeringsprofylakse

HR: Hazard ratio

RNA: Ribonukleinsyre

INSTI: Integrase strand transfer inhibitors (norsk;

UNAIDS: Joint United Nations Programme on

integrasehemmere)

HIV and AIDS

KI: Konfidensintervall

WHO: World Health Organization (norsk;
Verdens helseorganisasjon)
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1 Innledning
Infeksjon med humant immunsviktvirus, hiv, har siden det ble kjent for verdenssamfunnet på
80-tallet (1-3) gått fra å være en sykdom med høy dødelighet (4) til i store deler av verden å
bli en kronisk tilstand (5). Dette kan i stor grad kan tilskrives innføringen av
trippelbehandling med antiretrovirale medikamenter (5). Til tross for langvarig og effektiv
antiretroviral behandling over flere tiår, sees det blant denne gruppen en økt forekomst av
blant annet hjerte- og karsykdommer (6) og enkelte krefttyper (7), betegnet ikke-aidsrelaterte
sykdommer, sammenliknet med hiv-negative. Dette gir seg utslag blant annet i noe redusert
forventet levealder for hiv-smittede i forhold til resten av befolkningen (8).

Sykdomsaktiviteten og klinisk risiko for komplikasjoner monitoreres i dag ved hjelp av CD4tall og mengden hiv-RNA i blodet (9). Da flere effektivt behandlede hiv-pasienter med
virussuppresjon har økt forekomst av såkalte ikke-aidsrelaterte komplikasjoner (10), har det
de siste årene blitt økt interesse for å eksplorere en ny markør for å fange opp disse pasientene
med økt risiko (11). CD4/CD8-ratio har vist seg som en mulig markør på denne økte risikoen
(12).

Det finnes i dag flere studier på CD4/CD8-ratio ved kronisk hiv-infeksjon, men få
oversiktsartikler innenfor dette. Formålet med denne oppgaven er å se om og eventuelt i
hvilken grad man kan bruke CD4/CD8-ratio i klinisk praksis for å forutsi risiko for morbiditet
og mortalitet hos pasienter med kronisk hiv-infeksjon, med fokus på ikke-aidsrelatert
morbiditet og -mortalitet, ved å gå gjennom tilgjengelig litteratur.

2 Humant immunsviktvirus (hiv)
2.1 Hiv i et historisk perspektiv
I 1981 ble det i USA beskrevet tilfeller hvor tidligere friske, homoseksuelle menn utviklet
tegn på immunsvikt i form Pneumocystis-pneumoni og uttalt candidiasis (1). Tilstanden fikk
betegnelsen ervervet immunsviktsyndrom, forkortet aids, og i 1983 ble det identifisert et
retrovirus som årsak (2). Dette fikk i 1986 navnet humant immunsviktvirus (3), forkortet hiv,
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og ble senere kjent som hiv-1 da det samme år ble det oppdaget et beslektet retrovirus, hiv-2
(13).

De første legemidlene mot hiv-infeksjon og aids ble tatt i bruk i 1987 (14), men det var først i
1996 behandlingen ble betraktelig forbedret med innføringen av antiretroviral
kombinasjonsbehandling (ART) med tre ulike antiretrovirale medikamenter (15, 16). Dette
har gitt seg utslag i en reduksjon i både aidsrelatert død og nye tilfeller av hiv-infeksjon hos
barn og voksne globalt (17) samt en økning i forventet levetid for behandlede hiv-pasienter
(8).

2.2 Epidemiologi globalt og nasjonalt
Tall fra UNAIDS anslår at det ved utgangen av 2018 er nærmere 38 millioner mennesker i
verden som lever med hiv, over halvparten av disse bor sør for Sahara (18). Siden epidemiens
utbrudd på 1980-tallet, anslås det ved utgangen av 2018 at totalt 75 millioner mennesker har
blitt smittet med hiv (18). Insidensen av nye tilfeller hiv-infeksjon globalt var i 2018 1,7
millioner, en reduksjon på mer enn 40 % siden toppen i 1997 på 2,9 millioner nye tilfeller
(18). Risikogrupper som er mer utsatt for smitte, er menn som har sex med menn (MSM),
injiserende rusbrukere, sexarbeidere samt transpersoner (18).

I Norge er det diagnostisert nærmere 6500 tilfeller hiv-infeksjon siden 1984, viser tall fra
Folkehelseinstituttet, og hovedandelen av smittede er heteroseksuelle smittet før ankomst til
Norge (35,6 %) samt homoseksuelle (33,2 %) (19). Insidensen av nye hiv-infeksjoner har i
Norge vært avtakende de siste 10 år og var i 2018 på 191 tilfeller (19).

Hiv forekommer i to hovedtyper, hiv-1 og hiv-2. Hiv-1 forekommer hyppigere, er mer
sykdomsfremkallende enn hiv-2, og står for hovedparten av den globale hiv-utbredelsen (20).
Hiv-2 gir et liknende sykdomsbilde som hiv-1, men er mindre virulent, har et mer langsomt
sykdomsforløp og forekommer hovedsakelig i vestlige Afrika (20). Det vil i denne oppgaven
refereres til hiv-1 om ikke annet spesifiseres.

2.2.1 Meldeplikt
I henhold til norsk lov er hiv-infeksjon meldepliktig til Folkehelseinstituttets Meldingssystem
for smittsomme sykdommer, MSIS. Hiv-infeksjon og aids tilhører sykdomsgruppe A hvor
8

pasientens fulle navn og fødselsdato meldes til MSIS med kopi til kommuneoverlege i
pasientens bostedskommune (21).

2.3 Viruspartikkelen
Hiv er et enkelttrådet, membrankledd RNA-virus som tilhører lentivirinae i retrovirusfamilien
(22). Retrovirus kjennetegnes ved at de blant annet har enzymet revers transkriptase som
transkriberer viralt RNA til DNA, som deretter integreres i vertscellen (22). Hiv-1 er videre
delt inn i fire undergrupper, benevnt M, N, O og P, hvor gruppe M står bak den globale hivpandemien mens de resterende tre gruppene er begrenset hovedsakelig til Vest-Afrika (23).

2.4 Patogenese
2.4.1 Smitte
Det finnes hovedsakelig tre måter hiv overføres mellom mennesker. Den vanligste
smittemåten er seksuelt ved at sæd, vaginalsekret eller blod fra en hiv-smittet kommer i
kontakt med en annen persons slimhinner. En annen smittemåte er hematogent, hvor deling av
brukte sprøyter og nåler øker risiko for smitteoverføring. Den siste smittemåten er fra mor til
barn via placenta, under fødsel eller via brystmelk (24).

2.4.2 Replikasjonssyklus og immunrespons ved ubehandlet hivinfeksjon
Hiv har flere ulike målceller hvorav aktiverte CD4-positive T-celler, heretter forkortet CD4celler, er hovedmålet. For å komme inn i CD4-cellene, fester viruset seg til CD4-reseptor for
så å binde til koreseptorene CCR5 eller CXCR4 på overflaten av CD4-cellen. Dette gjør at hiv
fusjonerer med cellen og retrovirusets RNA omdannes til DNA ved hjelp av enzymet revers
transkriptase. I cellekjernen til CD4-cellen frigjøres det virale enzymet integrase, som bygger
inn viralt DNA i cellens eget DNA. Dette setter i gang replikasjonen av hiv, og det dannes
lange polypeptidkjeder som samles til viruspartikler som knoppskyter fra overflaten til
vertscellen. De nydannede viruspartiklene blir modne ved at enzymet protease kløyver de
lange polypeptidkjedene til mindre proteiner (figur 1) (9).
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Figur 1. Replikasjonssyklus for hiv i CD4-positive T-celler og angrepspunkter for antiretroviral behandling (25).
Gjengitt fra The Lancet, 384(9939), G Maartens, C Celum, SR Lewin, HIV infection: epidemiology,
pathogenesis, treatment, and prevention, s. 2258-71, 2014, med tillatelse fra Elsevier.

De nydannede hiv-partiklene fraktes med dendrittiske celler fra smittested, oftest slimhinne,
til lymfeknuter og annet lymfoid vev (26). Der infiserer de andre CD4-celler for deretter å
spre seg videre til blodbanen (26). Da immunforsvaret ikke har blitt eksponert for viruset
tidligere, oppstår det initialt en rask replikasjon av hiv, og innen to til fire uker etter
smittetidspunkt når hiv-RNA en topp på opp mot 107 kopier/ml plasma (22). Samtidig synker
antall CD4-celler kraftig som direkte følge av hiv-infeksjon, gjennom pyroptose (en form for
programmert celledød) og grunnet destruksjon ved hjelp av hiv-spesifikke CD8-positive
cytotoksiske T-celler, heretter forkortet CD8-celler (9, 22).

Parallelt setter immunforsvaret i gang en reaksjon mot hiv hvor hiv-spesifikke CD4-celler
stimulerer B-celler til produksjon av antistoffer, samt initierer en kraftig proliferasjon av hivspesifikke CD8-celler. Sistnevnte fører initialt til betydelig reduksjon av aktiverte, hivinfiserte CD4-celler. De hiv-spesifikke CD8-cellene vil imidlertid ikke detektere en liten
andel av de infiserte CD4-cellene som er latent infiserte, det vil si at de ikke replikerer virus,
noe som medfører at disse cellene unnslipper eliminasjon (9).
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Rundt tolv uker etter smittetidspunkt stabiliseres hiv-RNA-mengden etter at pasienten har fått
en viss immunologisk kontroll, og holder seg stabilt i flere år (9). CD4-tallet stiger til nær
normalverdi (>500 celler/µl) etter primærinfeksjonen før det begynner å synke gradvis de
neste årene (20). Årsaker til reduksjonen i CD4-celler skyldes direkte tap av hiv-infiserte
CD4-celler, spesielt i tarmslimhinnen (20), men også at den massive immunaktiveringen
skaper et tap av både infiserte- og ikke-infiserte CD4-celler (27), i tillegg til at evnen til å
danne nye CD4-celler svekkes, muligens som følge av skade på blant annet stamceller og
thymus (28).

Etter hvert vil CD4-tallet være så lavt at CD4-cellene ikke klarer å stimulere CD8-cellene til
tilstrekkelig eliminering av smittede CD4-celler. Dette fører til økt virusmengde i blodet, og
immunsvikt utvikles (22) med påfølgende kronisk inflammasjon (20). Den kroniske
inflammasjonen fremmer blant annet fibrose av lymfeknuter (29), noe som skaper en
ytterligere svikt i dannelsen av nye T-celler (20).

2.5 Symptombilde og forløp ved ubehandlet hivinfeksjon- tre faser
2.5.1 Akutt hiv-infeksjon (primærinfeksjon)
Akutt hiv-infeksjon refererer til den symptomatiske fasen som vanligvis inntrer to til fire uker
etter smitte (30), og omfatter generelt de tolv første ukene etter smitte (9). Det er imidlertid
estimert at 10 til 60 % av hiv-smittede ikke utvikler symptomer i denne fasen (31). De
vanligste symptomene ved akutt hiv-infeksjon er feber, generalisert lymfadenopati, myalgi og
uspesifikt utslett (20), og symptomene varer typisk i opptil to uker (9).

2.5.2 Kronisk hiv-infeksjon
Etter den akutte fasen følger en fase hvor mengden hiv-RNA er forholdsvis stabilt mens CD4tallet gradvis reduseres (20). De fleste er i denne fasen er asymptomatiske, men vedvarende,
generalisert lymfadenopati kan forekomme (32).
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2.5.3 Aids
Ervervet immunsviktsyndrom, aids, er endestadiet i forløpet ved ubehandlet hiv-infeksjon.
Det tar vanligvis åtte til ti år fra smitte til aids utvikles, definert som CD4-tall <200 celler/µl
eller tilstedeværelse av en aidsdefinerende sykdom, sykdommer som oppstår grunnet
immunsuppresjon (32). Det er hovedsakelig snakk om opportunistiske infeksjoner, som
Pneumocystis-pneumoni og candidiasis, og aidsdefinerende maligne sykdommer, som
Kaposis sarkom (32). Når CD4-tallet blir <50 celler/µl, er det estimert at median
overlevelsestid er 1-1,5 år uten antiretroviral behandling (33, 34).

2.6 Diagnostikk
Tidlig diagnostikk er viktig for å hindre videre smitte samt for å igangsette behandling (20).
Initialt i diagnostikken utføres en kombinasjonstest hvor det testes for hiv-1- og hiv-2antistoffer i tillegg til p24-antigen i pasientens serum (35). Det kan ta 15-20 dager fra smitte
til positivt resultat med fjerdegenerasjonstest (nyeste kombinasjonstest tilgjengelig) (20, 35).
Hvis positiv kombinasjonstest, er det nødvendig å gjøre en konfirmasjonstest som bekrefter
det positive resultatet, og vil kunne skille mellom hiv-1 og hiv-2 (35). Alternativt kan hivRNA detekteres i blod ved hjelp av PCR omtrent 10 dager etter smitte, men denne testen
detekterer hovedsakelig kun hiv-1 (20). Det finnes også hurtigtester for hiv som gir
umiddelbart svar, men disse detekterer kun antistoff og har derfor lavere sensitivitet i
akuttfasen (de første 12 ukene) (19, 20).

2.7 Behandling
Antiretroviral behandling (ART) er svært effektivt og kan senke nivået av hiv-RNA til nær
null. Dette reduserer risiko for utvikling av aids når benyttet kontinuerlig uten avbrudd, men
ART er ikke kurativt da det ikke er mulig å eliminere hiv-infeksjon når virusets DNA har
integrert seg i vertscellen (20). Tall fra UNAIDS anslår at det ved utgangen av 2018 var rundt
61 % av personer med hiv-infeksjon globalt som mottok ART (18).

«Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv» utgitt av Norsk forening for
infeksjonsmedisin i 2019 (36) anbefaler at alle hiv-smittede tilbys antiretroviral behandling,
uavhengig av CD4-tall. Behandling bør igangsettes omgående og er livslang (36).
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Antiretrovirale medikamenter brukt i hiv-behandling deles inn i fem hovedklasser etter hvilke
trinn i replikasjonssyklusen de hemmer (figur 1) (20):
•

Fusjonshemmere (FI) og CCR5-hemmere

•

Nukleosid-/nukleotid revers transkriptase-hemmere (NRTI)

•

Non-nukleosid revers transkriptase-hemmere (NNRTI)

•

Integrasehemmere (INSTI)

•

Proteasehemmere (PI)

Ved ART benyttes initialt en kombinasjon av tre ulike antiretrovirale medikamenter. De
norske retningslinjene fra 2019 anbefaler en kombinasjon av to NRTI pluss én INSTI hos
behandlingsnaive (36).

Utfordringer med ART er blant annet at denne behandlingen ikke virker på latente, hivinfiserte celler (9) samt at avbrudd i behandlingen og uregelmessig bruk av medikamentene
fremmer resistensutvikling (20). De resistente viruspartiklene kan smitte videre, noe som
skaper utfordringer i behandlingen (20).

2.8 Monitorering av behandling og sykdomsaktivitet
Ved oppfølging av hiv-infeksjon, står måling av mengden hiv-RNA og CD4-tall i blodet
sentralt. Mengden hiv-RNA i blodet kvantiteres ved hjelp av PCR og brukes hovedsakelig til
oppfølging av antiretroviral behandling (9). Man tilstreber virusnivå <50 kopier/ml da dette
nivået tidligere var under grensen for detektering i de fleste PCR-målemetoder, og derfor er et
mål på at pasienten anses å ha virussuppresjon og lav risiko for videre smitte (20). CD4-tallet
er den viktigste markøren på immunstatusen hos hiv-positive, og målet er normale nivåer,
vanligvis definert som >500 celler/µl (20). Samtidig har CD4-tallet begrensninger, og sier lite
om fordeling av CD4-undergrupper eller bredden i T-cellereseptor-variabilitet (26).

2.9 Forebygging
Viktige generelle tiltak for å hindre overføring av smitte og for å beskytte ikke-smittede mot
hiv-infeksjon, er å benytte kondom ved samleie samt å benytte rene sprøyter ved
stoffinjisering (19). Andre forebyggende tiltak er preeksponeringsprofylakse (PrEP), som er
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antiretroviral behandling som tas forebyggende før en eventuell smittefarlig situasjon (19). I
Norge benyttes et kombinasjonspreparat bestående av to nukleosid-/nukleotid revers
transkriptase-hemmere (NRTI) (19). PrEP er mest aktuelt for menn som har sex med menn
(MSM), og tas enten kontinuerlig, i form av én tablett daglig, eller ved behov (19). Det finnes
også posteksponeringsprofylakse (PEP), som er antiretroviral behandling som benyttes i
etterkant av en mulig smittefarlig situasjon, eksempelvis samleie med en smitteførende hivpositiv person eller ved stikkskader. Behandlingen anbefales igangsatt innen 48 timer etter
aktuell risikosituasjon og varer i 4 uker (19).

2.10 Komplikasjoner
2.10.1

Aidsrelaterte komplikasjoner

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), underlagt det amerikanske Helse- og
sosialdepartementet, har utarbeidet en liste over aidsdefinerende sykdommer (tabell 1) (37).

Tabell 1. Oversikt over aidsdefinerende sykdommer fra CDC. Modifisert fra (37)

Soppinfeksjoner

Øvrige infeksjoner

Candidiasis i luftveier og spiserør

Multiple bakterielle infeksjoner

Histoplasmose, disseminert eller

Tilbakevendende pneumoni

ekstrapulmonal

CMV-sykdom (utenfor lever, milt eller

Koksidioidomykose, disseminert eller

lymfeknuter)

ekstrapulmonal

CMV-retinitt

Kryptokokkose, ekstrapulmonal

Cystoisosporiasis, kronisk intestinal

Pneumocystis-pneumoni

Herpes simplex-infeksjon
Kryptosporidiose, kronisk intestinal
Mykobakterium-infeksjoner
Progredierende multifokal leukoencefalopati
Salmonella-sepsis
Cerebral toksoplasmose

Kreftsykdommer

Øvrige sykdommer

Invasiv cervixcancer

Hiv-relatert encefalopati

Kaposis sarkom

«Wasting syndrome»

Non-Hodgkins lymfom
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2.10.2

Ikke-aidsrelaterte komplikasjoner

Tilstander som regnes under ikke-aidsrelaterte komplikasjoner, er et bredt spekter av
tilstander og omfatter blant annet ikke-aidsdefinerende maligniteter (definert som
kreftsykdommer ekskludert non-Hodgkins lymfom, cervixcancer og Kaposis sarkom) (38),
kardiovaskulær sykdom, osteoporose, nyresykdom, leversykdom og kognitiv svekkelse (39).
De ikke-aidsrelaterte komplikasjonene antas å være relatert til kronisk inflammasjon som
skaper en tidlig aldring og gir sykdomsbilder som typisk sees hos eldre (39).

2.11 Utfordringer hos velbehandlede pasienter med
virussuppresjon
Til tross for langvarig antiretroviral behandling og varig virussuppresjon, ofte definert som
hiv-RNA <50 kopier/ml (20), har personer med hiv-infeksjon økt risiko for ikke-aidsrelaterte
komplikasjoner sammenliknet med personer uten hiv-infeksjon (5). Det ble i en studie
publisert i 2013 funnet at personer med hiv-infeksjon hadde 50 % økt risiko for utvikling av
myokardinfarkt sammenliknet med hiv-negative, etter justering for kjente risikofaktorer (40).

Årsaken til ikke-aidsrelaterte komplikasjoner antas å skyldes blant annet kronisk
inflammasjon og immunaktivering som oppstår på bakgrunn av et samspill av flere
risikofaktorer (5). Blant mulige risikofaktorer er kumulativ toksisitet av livslang behandling
med antiretrovirale medikamenter (som antas assosiert med utvikling av metabolske endringer
som diabetes og hyperlipidemi), høyere forekomst av tradisjonelle risikofaktorer som
stoffmisbruk, alkohol og røyking blant de med hiv-infeksjon, samt hiv-replikasjon,
koinfeksjoner (som CMV), tap av regulatoriske T-celler og mikrobiell translokasjon (figur 2)
(5, 41).

Store mengder CD4-celler som uttrykker CCR5 befinner seg i tarmslimhinnen, noe som gjør
at hiv-infeksjon i akuttfasen skaper et stort tap av CD4-celler (41). Til tross for antiretroviral
behandling, blir tarmslimhinnen permanent skadet immunologisk og strukturelt (41). Skadene
i tarmslimhinnen fremmer en økning i translokasjon over tarmepitelet, hvor
mikrobefragmenter og inflammasjonstriggende molekyler passerer fra tarmlumen over i
systemisk sirkulasjon (42). Denne translokasjonen er antatt å skape en systemisk
immunaktivering og være en pådriver til kronisk inflammasjon ved kronisk hiv-infeksjon,
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som påvirker mikrosirkulasjon, utvikling av aterosklerose, immunologisk regenerasjon og
metabolisme (41, 42).

Endoteldysfunksjonen under pågående inflammasjon antas også å kunne være en bidragende
faktor til å skape hyperkoagulabilitet (43). Flere studier har vist at koagulasjonsmarkører som
D-dimer forblir forhøyet etter antiretroviral behandling og oppnådd virussuppresjon (44, 45).
Freiberg et al. (45) fant at økningen i D-dimer blant hiv-smittede var en signifikant
risikofaktor for framtidige ikke-aidsrelaterte komplikasjoner, noe som styrker teorien om at
hyperkoagulabilitet øker risiko for utvikling av ikke-aidsrelaterte sykdommer.

Denne kroniske inflammasjonen og immunaktiveringen hos en del velbehandlede hivpasienter med virussuppresjon, er antatt å akselerere en prematur aldringsprosess av
immunsystemet med blant annet redusert funksjon av thymus og tap av evnen til å danne nye
T-celler, fenomener som sees i normalbefolkningen med økende alder (39).

Figur 2: Mulige bidragsytere til kronisk inflammasjon ved hiv-infeksjon, samt systemiske effekter av
inflammasjon på ikke-aidsrelaterte komplikasjoner (5).
Gjengitt fra The Lancet, 382(9903), SG Deeks, SR Lewin, DV Havlir, The end of AIDS: HIV infection as a
chronic disease, s. 1525-33, 2013, med tillatelse fra Elsevier.
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Framskrittene som har blitt gjort siden innføringen av trippelbehandling med antiretrovirale
medikamenter i 1996 har gjort at sykdomsbildet hos dagens hiv-pasienter i mange land i stor
grad er preget av en reduksjon av aidsdefinerende sykdommer med et skifte mot hiv som en
kronisk sykdom (5). Dette har gitt en økning i forventet levetid (8), noe som skaper en større
og eldre pasientpopulasjon. Utfordringene nå og i tiden som kommer, dreier seg i stor grad
om å detektere og forebygge utvikling av ikke-aidsrelaterte sykdommer hos pasienter med
velbehandlet hiv-infeksjon (5). En mulig prediktor for disse sykdommene er CD4/CD8-ratio
(12).

3 CD4/CD8-ratio
CD4/CD8-ratio viser forholdet mellom CD4-celler og CD8-celler, og har blitt ansett som en
markør på immunaktivering og aldring av immunsystemet, selv hos pasienter med langvarig
antiretroviral behandling og virussuppresjon (46, 47). Markøren har fått økt oppmerksomhet
de siste årene da den økte forekomsten av ikke-aidsrelaterte komplikasjoner har skapt behov
for en markør som kan bidra til å detektere velbehandlede pasienter med økt risiko, samt gi
utdypende informasjon, utover hiv-RNA-nivå og CD4-tall, om immunstatus og risiko for
kliniske komplikasjoner (12). CD4/CD8-ratio hos immunkompetente befinner seg vanligvis
mellom 1,5 og 2,5 (12, 48). Ved hiv-infeksjon er den ofte invertert, det vil si under 1, til tross
for langvarig antiretroviral behandling (49).

CD4-postive T-celler omtales som «T-hjelpeceller» og skiller ut cytokiner for å fremme
immunologisk respons, mens CD8-positive T-celler er cytotoksiske og bidrar til eliminering
av infiserte celler (26). Ved hiv-infeksjon vil det oppstå en ubalanse mellom ødeleggelse og
regenerasjon av CD4-celler. Samtidig skjer en aktivering og økning i antall CD8effektorceller (9), slik som ved mononukleose (Epstein-Barr-virus) (22). Ved ubehandlet hivinfeksjon, vil det etter den akutte fasen oppstå en gradvis reduksjon av CD4-celler. CD8cellene, som i den akutte fasen blir aktivert og øker i antall, holder et forholdsvis konstant
høyt nivå i den latente fasen. Dette skaper en lav CD4/CD8-ratio også i den latente fasen, før
mengden CD8-celler og CD4-celler raskt avtar når pasienten utvikler aids (50, 51). Ved
ubehandlet hiv-infeksjon, er det vist at lengre tid fra serokonversjon til inversjon av
CD4/CD8-ratio var assosiert med lengre tid til aids (52).
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Ved initiering av antiretroviral behandling vil CD4-tallet stige, og det ble anslått i en studie
publisert i 2012 at 76,7 % oppnådde normalisert CD4-tall, her definert som >500 celler/µl,
over en periode på 2-6 år etter oppnådd virussuppresjon (53). Risikofaktorer for manglende
normalisering av CD4-tallet etter langvarig antiretroviral behandling og oppnådd
virussuppresjon, er lavt CD4-tall ved oppstart av behandling, høyere alder og lengre varighet
av hiv-infeksjonen (54). CD8-tallet, derimot, holder seg hos mange hiv-pasienter høyt selv
etter oppstart av antiretroviral behandling. En studie fra 2015 av Helleberg et al. (55) viste at
CD8-tallet holdt seg forhøyet i 10 år etter oppstart av ART, på rundt 900 celler/µl. SerranoVillar et al. fant i sin studie fra 2014 (10) at lav CD4/CD8-ratio og samtidig lavt CD4-tall i
stor grad kan tilskrives det lave CD4-tallet, og dermed muligens gi et sykdomsbilde preget av
immunsvikt, mens lav CD4/CD8-ratio med et normalt CD4-tall, definert som >500 celler/µl,
kan tilskrives et høyt CD8-tall, som antas å skape et mer inflammasjonsdominert
sykdomsbilde. Bakgrunnen for det vedvarende høye CD8-tallet under antiretroviral
behandling er ikke klarlagt fullt ut, men persisterende nydannelse av CD8-celler, redusert
eliminasjon og/eller endringer i balansen mellom mengden CD8-celler i lymfatisk vev og
sirkulasjonen kan bidra (10).

Det ble i en studie fra 2017 (56) funnet at kun 30 % av hiv-positive med virussuppresjon
oppnådde normalisert ratio, definert som CD4/CD8-ratio >1, over en periode på åtte år mens
en studie fra 2018 (57) viste at 39 % oppnådde CD4/CD8-ratio >1 i løpet av 10 år med ART.
Faktorer som bidrar til økt sjanse for normalisering av ratio, er tidlig oppstart av antiretroviral
behandling (58, 59) og langvarig behandling (60), høyere baseline CD4/CD8-ratio (49) samt
høyere nadir CD4-tall (56), som vil si laveste målte CD4-tall hos pasienten. Hepatitt Ckoinfeksjon har vist å gi lavere ratio (61, 62). Invertert CD4/CD8-ratio kan også sees hos hivnegative, og ratio <1 har blitt koblet til aldring av immunsystemet (63). Generelle faktorer
som bidrar til en lav ratio hos både hiv-positive og hiv-negative, er blant annet høy alder (63,
64), mannlig kjønn (63, 64) og positiv CMV-serologi (60, 65).

Selv med antiretroviral behandling og virussuppresjon, er det usikkert om hiv-RNA-mengde
og CD4-tall fullt ut kartlegger risikoen for utvikling av komplikasjoner da dysfunksjon av
immunsystemet vedvarer til tross for normalt CD4-tall (66). Dette illustrerer behovet for flere
markører for å detektere pasienter i risiko for utvikling av ikke-aidsrelaterte komplikasjoner,
og CD4/CD8-ratio kan være en potensiell markør for dette (12). Sammenhengen mellom
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CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert morbiditet og -mortalitet har fått økt oppmerksomhet de
siste årene (12), og denne sammenhengen er derfor hovedtema for denne oppgaven.

4 Metode
Metoden for oppgaven er en systematisk litteraturgjennomgang. For å besvare
problemstillingen for oppgaven, ble det utført et strukturert søk 24.01.19 i databasen PubMed.
Følgende søketermer og kombinasjoner ble benyttet: «HIV», «HIV-1», «HIV infection»,
«human immunodeficiency virus», «AIDS» eller «acquired immune deficiency syndrome» i
kombinasjon med «CD4:CD8 ratio», «morbidity», «mortality», «non-AIDS defining
malignanc*», «non-AIDS defining cancer*», «non-AIDS defining illness*», «non-AIDS
defining disease*», «non-AIDS defining event*» og «premature aging» (tabell 2).
Følgende filtre ble benyttet: Kun artikler publisert siste 10 år og skrevet på engelsk.
Enkelte ord ble trunkert (markert med *) for å få med både entall- og flertallsform i søket.
Tabell 2. Oversikt over de ulike søketermene og kombinasjoner benyttet i litteratursøk i PubMed 24.01.19.

HIV

Morbidity

OR

OR

«HIV-1»

Mortality

OR

OR

«HIV infection»

«Non-AIDS defining malignanc*»

OR

OR

«Human

«Non-AIDS defining cancer*»

immunodeficiency
virus»

AND

«CD4:CD8
ratio»

AND

OR
«Non-AIDS defining illness*»

OR

OR

AIDS

«Non-AIDS defining disease*»

OR

OR

«Acquired immune

«Non-AIDS defining event*»

deficiency

OR

syndrome»

«Premature aging»
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Søk i PubMed utført 24.01.19 ga totalt 184 treff. 2 duplikater ble fjernet, som da ga 182
artikler som ble vurdert (se flytskjema, figur 3).

Inklusjonskriterier (alle kriterier måtte være oppfylt for å inkluderes i litteraturstudien):
•

Originalartikkel eller oversiktsartikkel

•

Engelskspråklig og publisert siste 10 år

•

Omhandler personer med kronisk hiv-infeksjon

•

Omhandler CD4/CD8-ratio i sammenheng med ikke-aidsrelatert morbiditet og/eller mortalitet

Følgende eksklusjonskriterier ble benyttet for å utelukke artikler som ble ansett som ikkerelevante for problemstillingen i denne oppgaven:
1. Studiepopulasjonen er ikke pasienter med kronisk hiv-1-infeksjon (n=23)
2. Omhandler andre sykdommer enn hiv-infeksjon, hiv-infeksjon er kun tilleggssykdom
eller hvor morbiditet og/eller mortalitet ikke regnes som ikke-aidsrelatert (n=36)
3. Generelle artikler om sykdomsforløp og/eller immunaktivering ved hiv-infeksjon
(n=23)
4. Hovedfokus på behandling og effekt av behandling (n=43)
5. Omtaler ikke CD4/CD8-ratio og/eller omhandler andre markører enn CD4/CD8-ratio
(n = 26)
6. Generelle artikler om CD4/CD8-ratio (n = 8)
7. Ikke fullstendige artikler (abstract/kommentarer) (n=8)

Enkelte artikler oppfylte flere av eksklusjonskriteriene, og ble da ekskludert på bakgrunn av
det kriteriet som var mest tydelig i den aktuelle artikkelen.

Etter eksklusjonskriteriene var det 169 artikler som ikke oppfylte kriteriene og 15 artikler ble
inkludert i litteraturstudien. Av disse var 13 originalartikler (10, 11, 49, 57, 64, 67-75) og 2
oversiktsartikler (11, 76).

For å finne litteratur til den generelle delen av oppgaven, ble det utført ustrukturerte søk blant
annet i PubMed for å finne oversiktsartikler, i UpToDate for å finne oppdatert informasjon,
fagbøker ble benyttet som kilder til grunnleggende prinsipper samt at litteraturlistene til
aktuelle artikler ble gjennomgått.
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Figur 3. Flytskjema med oversikt over antall artikler og eksklusjonskriterier.

Søk i PubMed 24.01.19:
184 artikler

Artikler gjennomgått ved å
lese tittel og abstract (n=182)

Artikler ekskludert etter eksklusjonskriteriene (n=130):
1. Ikke pasienter med kronisk hiv-infeksjon (n=19)
2. Andre sykdommer/annet sykdomsbilde (n=29)
3. Generelt om sykdomsforløp og/eller immunaktivering
ved hiv-infeksjon (n=19)
4. Behandling (n=36)
5. Andre markører enn CD4/CD8-ratio (n=18)
6. Generelt om CD4/CD8-ratio (n=1)
7. Ikke fullstendige artikler (n=8)

Artikler gjennomgått ved å
lese full artikkel (n=52)
Artikler ekskludert etter eksklusjonskriteriene (n=37):
1. Ikke pasienter med kronisk hiv-infeksjon (n=4)
2. Andre sykdommer/annet sykdomsbilde (n=7)
3. Generelt om sykdomsforløp og/eller immunaktivering ved
hiv-infeksjon (n=4)
4. Behandling (n=7)
5. Andre markører enn CD4/CD8-ratio (n=8)
6. Generelt om CD4/CD8-ratio (n=7)
Artikler inkludert i
studien (n=15)
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5 Resultater
Resultatene fra de 15 artiklene presenteres hver for seg. Tabell med oversikt over generelle
karakteristika til de ulike studiepopulasjonene, assosiasjon mellom CD4/CD8-ratio og ikkeaidsrelatert morbiditet og/eller -mortalitet, og variabler i multivariat analyse, er vist i
«Tilleggstabell 1». Oversikt over inkluderte ikke-aidsrelaterte morbiditeter og -mortalitet samt
forekomst er oppsummert i «Tilleggstabell 2».

5.1 Originalartikler
Artikkel 1: Bernal Morell E, Serrano Cabeza J, Munoz A, Marin I, Masia M, Gutierrez F,
et al. The CD4/CD8 Ratio is Inversely Associated with Carotid Intima-Media Thickness
Progression in Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients on Antiretroviral
Treatment. AIDS Research and Human Retroviruses 2016.
Bernal Morell et al. (67) undersøkte sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og progresjon av
intima-media-tykkelse i karotidene (cIMT), som mål på koronar hjertesykdom, hos 96
behandlede hiv-pasienter i Spania med virussuppresjon i minst seks måneder, over en periode
på tre år. Pasienter med nåværende eller tidligere kardiovaskulær sykdom ble ekskludert.
I multivariat analyse ble det funnet at den eneste faktoren som var uavhengig assosiert med
progresjon av cIMT, var inversjon av CD4/CD8-ratio og denne assosiasjonen var statistisk
signifikant (OR=0,283, 95 % KI 0,099-0,809, p=0,019). Det ble konkludert med at CD4/CD8ratio kan benyttes som mulig prediktor for kardiovaskulære utfall.

Artikkel 2: Castilho JL, Shepherd BE, Koethe J, Turner M, Bebawy S, Logan J, et al.
CD4+/CD8+ ratio, age, and risk of serious noncommunicable diseases in HIV-infected
adults on antiretroviral therapy. AIDS 2016.
Castilho et al. (68) så på sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio, alder og tilfeller av ikkesmittsomme sykdommer (NCD), definert som kardiovaskulær sykdom, levercirrhose, kronisk
nyresykdom, diabetes og ikke-aidsdefinerende kreft, hos amerikanske hiv-pasienter over 18 år
som påbegynte antiretroviral behandling i perioden 1998-2012. Inklusjonskriteriet i studien
var at pasienten hadde oppnådd virussuppresjon, definert som hiv-1-RNA <400 kopier/ml, i
minst 12 måneder (baseline). Totalt 2006 pasienter ble inkludert i studien.
Økning i CD4/CD8-ratio etter ett år med virussuppresjon var signifikant assosiert med
redusert risiko for utvikling av koronarsykdom i multivariat analyse (justert hazard ratio per
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0,1 økning i CD4/CD8-ratio=0,87, 95 % KI: 0,76-0,99, p=0,03). Assosiasjonen ble drevet av
de under 50 år (p=0,02) sammenliknet med de over 50 år (p=0,71). Både før og etter justering
var ikke CD4/CD8-ratio signifikant assosiert med de andre ikke-smittsomme sykdommene (p
>0,05). Studien konkluderte med at høyere CD4/CD8-ratio etter ett år med virussuppresjon
var en uavhengig prediktor for risiko for koronarsykdom, spesielt blant yngre.

Artikkel 3: Clifford GM, Rickenbach M, Lise M, Dal Maso L, Battegay M, Bohlius J, et al.
Hodgkin lymphoma in the Swiss HIV Cohort Study. Blood 2009.
Clifford et al. (69) undersøkte forekomsten av Hodgkins lymfom i en sveitsisk kohort fra
1984-2007 med 14606 hiv-pasienter, ingen eksklusjonskriterier.
Lavere CD4/CD8-ratio ved studiestart var signifikant assosiert med økt risiko for Hodgkins
lymfom (HR per 10 % reduksjon i ratio=1,13, 95 % KI: 1,02-1,23, HR for ratio <0,25
sammenliknet med >0,50=1.97, 95 % KI: 0,93-4,20) etter justering for alder og
transmisjonsmåte (injiserende rusbruker, menn som har sex med menn, eller
heteroseksuell/annen smittemåte). I matchet analyse var HR for ratio <0,25 sammenliknet
med >0,50=2,44 (95 % KI: 1,05-5,70) mens HR per 10 % reduksjon i ratio=1,07 (95 % KI:
0,96-1,19) 1-2 år før Hodgkins lymfom-diagnose. CD4/CD8-ratio målt i løpet av det siste året
før Hodgkins lymfom-diagnose var ikke signifikant. Studien konkluderte med at CD4/CD8ratio var den beste tidlige markør på risiko for Hodgkins lymfom.

Artikkel 4: Duffau P, Ozanne A, Bonnet F, Lazaro E, Cazanave C, Blanco P, et al.
Multimorbidity, age-related comorbidities and mortality: association of activation,
senescence and inflammation markers in HIV adults. AIDS 2018.
Duffau et al. (70) gjorde en studie i Frankrike på sammenhengen mellom ulike markører på
immunaktivering/inflammasjon og forekomst av multimorbiditet, aldersrelaterte
komorbidteter samt mortalitet over en periode på tre år hos 828 hiv-pasienter med
virussuppresjon ved studiestart, definert som hiv-RNA <40 kopier/ml. Analysene ble justert
for ulike variabler (tilleggstabell 1).
Lavere CD4/CD8-ratio var assosiert med økt risiko for utvikling av aldersrelaterte
komorbiditeter (HR=0,6, 95 % KI: 0,4-0,7, p <0,01), her definert som nyresykdom, diabetes,
dyslipidemi, kardiovaskulær sykdom, hypertensjon, nevrodegenerative sykdommer og kreft.
CD4/CD8-ratio var ikke assosiert med multimorbiditet, definert som minst tre av de nevnte
aldersrelaterte komorbiditetene, i denne studien (OR=1,0, 95 % KI: 0,8-1,3, p=0,84). Det ble
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heller ikke funnet noen statistisk signifikans mellom CD4/CD8-ratio og mortalitet (HR=0,7,
95 % KI: 0,2-1,9, p=0,43).

Artikkel 5: Han WM, Apornpong T, Kerr SJ, Hiransuthikul A, Gatechompol S, Do T, et al.
CD4/CD8 ratio normalization rates and low ratio as prognostic marker for non-AIDS
defining events among long-term virologically suppressed people living with HIV. AIDS
Research and Therapy 2018.
Han et al. (57) så i sin studie fra 2018 blant annet på bruk av CD4/CD8-ratio som prediktor
for ikke-aidsrelaterte komplikasjoner, definert som kardiovaskulære- og cerebrovaskulære
sykdommer, kronisk nyresykdom, ikke-aidsdefinerende maligniteter og død i en thailandsk
kohort. Inklusjonskriterier var hiv-pasienter med CD4/CD8-ratio <0,8, pågående ART og
virussuppresjon (<50 kopier/ml), som ga 800 deltakere i studien.
Insidens av ikke-aidsrelaterte komplikasjoner var høyest ved CD4/CD8-ratio <0,30 (11,42 per
100 personår) mens den var lavere ved CD4/CD8-ratio >0,45 (2,23 per 100 personår). Risiko
for utvikling av ikke-aidsrelaterte komplikasjoner var større ved CD4/CD8-ratio <0,30 (HR:
3,02, 95 % KI: 1,27-7,21, p=0,001) og mellom 0,30 og 0,45 (HR: 2,03, 95 % KI: 1,03-3,98,
p=0,04) sammenliknet med ratio høyere enn 0,45 i multivariat analyse. Sammenhengen
mellom økt risiko for ikke-aidsrelaterte komplikasjoner ved lavere ratio var uavhengig
assosiert, og artikkelen peker på CD4/CD8-ratio som potensiell markør for progresjon av
ikke-aidsrelaterte komplikasjoner ved langvarig virussuppresjon.

Artikkel 6: Hema MN, Ferry T, Dupon M, Cuzin L, Verdon R, Thiebaut R, et al. Low
CD4/CD8 Ratio Is Associated with Non AIDS-Defining Cancers in Patients on
Antiretroviral Therapy: ANRS CO8 (Aproco/Copilote) Prospective Cohort Study. PLoS
One 2016.
Hema et al. (71) undersøkte sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og morbiditet, med
spesielt fokus på ikke-aidsrelaterte komplikasjoner, i en fransk kohort. 1227 hiv-pasienter på
ART, over en periode på 9,2 år (median tid), ble inkludert. Ikke-aidsrelaterte komplikasjoner
ble her definert som tilstander som ikke omfattes av listen over aidsdefinerende sykdommer
fra CDC (37).
Funn fra studien viste at CD4/CD8-ratio ikke ga supplerende prediktiv informasjon utover
CD4-tallet om risiko for utvikling av ikke-aidsrelaterte komplikasjoner, unntatt for ikkeaidsdefinerende kreft hvor CD4/CD8-ratio <0,5 var uavhengig assosiert med risiko for
kreftutvikling sammenliknet med ratio >0,5 (HR: 2,13, 95 % KI: 1,32-3,45, p=0,002) i justert
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analyse. Studien konkluderte med at CD4/CD8-ratio <0,5 kan fange opp pasienter med økt
behov for oppfølging for å forebygge kreftutvikling (71).

Artikkel 7: Lo J, Abbara S, Shturman L, Soni A, Wei J, Rocha-Filho JA, et al. Increased
prevalence of subclinical coronary atherosclerosis detected by coronary computed
tomography angiography in HIV-infected men. AIDS 2010.
I studien til Lo et al. (72), blant 78 hiv-positive og 32 hiv-negative amerikanske menn i
alderen 18-55 år uten kjent hjertesykdom, ble det funnet at prevalensen av koronar
aterosklerose var høyere blant hiv-positive enn hiv-negative (59 % sammenliknet med 34 %,
p=0,02). Lavere CD4/CD8-ratio var signifikant assosiert med økt antall koronare segmenter
med plakk (p=0,001). Assosiasjonen mellom plakkstørrelse og CD4/CD8-ratio (p=0,04) var
sterkere enn for CD4-tall (p=0,18) eller hiv-RNA-mengde (p=0,29).

Artikkel 8: Mussini C, Lorenzini P, Cozzi-Lepri A, Lapadula G, Marchetti G, Nicastri E, et
al. CD4/CD8 ratio normalisation and non-AIDS-related events in individuals with HIV
who achieve viral load suppression with antiretroviral therapy: an observational cohort
study. The Lancet HIV 2015.
Mussini et al. (49) så på CD4/CD8-ratio i forhold til progresjon av ikke-aidsdefinerende
morbiditet og -mortalitet, definert som ikke-aidsdefinerende malignitet, kardiovaskulær eller
cerebrovaskulær sykdom, nyresykdom, leversykdom og ikke-aidsrelatert død, blant en
italiensk kohort. 3236 hiv-pasienter på ART med virussuppresjon (<80 kopier/ml) og
CD4/CD8-ratio <0,80 ved studiestart ble inkludert.
Insidensraten av ikke-aidsdefinerende morbiditet og -mortalitet ved CD4/CD8-ratio <0,30 var
4,2 per 100 pasientår (95 % KI: 3,4-5,3, p <0,001), 2,2 per 100 pasientår ved CD4/CD8-ratio
0,30-0,45 og 1,9 per 100 pasientår ved CD4/CD8-ratio >0,45. I multivariabel analyse var ratio
<0,30 signifikant assosiert med økt risiko for ikke-aidsdefinerende morbiditet eller -mortalitet
(relativ risiko=1,51, 95 % KI: 1,09-2,09, p=0,014) sammenliknet med ved ratio >0,45,
uavhengig av CD4-tall. Studien konkluderte med at lav ratio var assosiert med økt risiko for
ikke-aidsdefinerende morbiditet og -mortalitet.
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Artikkel 9: Serrano-Villar S, Moreno S, Fuentes-Ferrer M, Sanchez-Marcos C, Avila M,
Sainz T, et al. The CD4:CD8 ratio is associated with markers of age-associated disease in
virally suppressed HIV-infected patients with immunological recovery. HIV Medicine 2014.
Serrano-Villar et al. (73) undersøkte sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og ulike
markører på aldersassosiert sykdom (subklinisk aterosklerose, arteriell stivhet, estimert
glomerulær filtrasjonshastighet (eGFR) og sarkopeni) hos 132 spanske hiv-pasienter på ART
med hiv-RNA <50 kopier/ml, CD4-tall >350 celler/µl og alder <65 år.
Det ble i multivariat analyse funnet at inversjon av CD4/CD8-ratio var uavhengig assosiert
med høyere intima-media-tykkelse (mål på subklinisk aterosklerose) (OR 2,9, 95 % KI: 1,27,1, p=0,022), stivhet i arterier (OR 4,8, 95 % KI: 1,0-23,5, p=0,048) og lavere eGFR (mål på
redusert nyrefunksjon) (OR 5,2, 95 % KI: 1,3-20,0 p=0,017). Det ble ikke funnet signifikant
assosiasjon mellom CD4/CD8-ratio og sarkopeni (OR 0,7, 95 % KI: 0,2-2,7, p=0,951). Disse
funnene forble statistisk signifikante i alle markørgruppene når det i den multivariate analysen
ble fjernet pasienter med nadir CD4-tall <200 celler/µl eller CD4-tall <500 celler/µl med
unntak av sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og eGFR ved CD4-tall >500 celler/µl
(p=0,056). Studien konkluderte med at CD4/CD8-ratio er en uavhengig markør for enkelte
aldersassosierte sykdommer hos hiv-pasienter behandlet med ART i minst ett år.

Artikkel 10: Serrano-Villar S, Perez-Elias MJ, Dronda F, Casado JL, Moreno A, Royuela
A, et al. Increased risk of serious non-AIDS-related events in HIV-infected subjects on
antiretroviral therapy associated with a low CD4/CD8 ratio. PLoS One 2014.
Serrano-Villar et al. (64) gjennomførte i perioden 1999-2012 en studie på 407 spanske hivpasienter på ART, med virussuppresjon i minst ett år, for å undersøke sammenhengen mellom
CD4/CD8-ratio og ikke-aidsdefinerende sykdommer, definert som ikke-aidsdefinerende
maligniteter, hjerneslag, endestadium nyresvikt samt iskemisk hjertesykdom, og ikkeaidsrelatert mortalitet. Kasus-kontrollstudie viste at CD4/CD8-ratio var signifikant høyere hos
kontrollgruppen (0,70, p <0,0001) enn blant de som utviklet ikke-aidsdefinerende sykdommer
(0,44, p <0,0001). CD4/CD8-ratio var også signifikant lavere blant de med ikkeaidsdefinerende mortalitet (0,33, p<0,0001). Multivariat analyse bekreftet at lav CD4/CD8ratio er uavhengig assosiert med økt risiko for ikke-aidsrelatert morbiditet (per kvartil
reduksjon i ratio; OR 2,6, 95 % KI: 1,7-4,0, p <0,0001; ved ratio <0,4: OR 5,1) og ikkeaidsrelatert mortalitet (per kvartil reduksjon i ratio; OR 2,8, 95 % KI: 1,5-5,3; ved ratio <0,4:
OR 4,5). Konklusjonen i studien var at CD4/CD8-ratio er uavhengig assosiert med ikke-
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aidsrelatert morbiditet og -mortalitet, og er en bedre markør enn CD4-tall, CD8-tall eller nadir
CD4-tall alene for å detektere pasienter med økt risiko for ikke-aidsrelaterte komplikasjoner.

Artikkel 11: Serrano-Villar S, Sainz T, Lee SA, Hunt PW, Sinclair E, Shacklett BL, et al.
HIV-infected individuals with low CD4/CD8 ratio despite effective antiretroviral therapy
exhibit altered T cell subsets, heightened CD8+ T cell activation, and increased risk of nonAIDS morbidity and mortality. PLoS Pathogens 2014.
I en tredje artikkel av Serrano-Villar et al. (10) ble materiale fra fire internasjonale kohorter
og to kliniske studier analysert. Materiale fra én av kohortene, Madrid-kohorten med over
2400 pasienter, ble undersøkt for å se om hiv-pasienter med normalt CD4-tall (>500 celler/µl)
og samtidig lav CD4/CD8-ratio hadde økt risiko for alvorlig ikke-aidsrelatert sykdom,
definert som kardiovaskulær sykdom, endestadium nyresvikt, leversykdom og ikkeaidsdefinerende malignitet. 33 pasienter fra denne kohorten som utviklet alvorlige ikkeaidsrelaterte komplikasjoner og hadde CD4-tall >500 celler/µl, ble matchet med 33 kontroller
etter alder, kjønn, nadir CD4-tall og nåværende CD4-tall. CD4/CD8-ratio var signifikant og
uavhengig assosiert med risiko for ikke-aidsrelaterte sykdommer (p=0,045), justert for
varighet av ART. I multivariat analyse var 10 % økning i CD4/CD8-ratio assosiert med 48 %
høyere odds for alvorlige, ikke-aidsrelaterte sykdommer.
Materiale fra SOCA-kohorten (The Study of the Ocular Complications of AIDS, pasienter
som påbegynte ART med aids-diagnose) med over 2200 pasienter ble analysert med hensyn
på CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert mortalitet. Data fra 62 pasienter som døde (ikke
medberegnet ulykker) med hiv-RNA <400 kopier/ml siste 18 måneder før død, ble matchet
med 121 kontroller etter alder, kjønn, varighet av virussuppresjon, historie med CMV-retinitt
og nadir CD4-nivå. CD4/CD8-ratio var en uavhengig prediktor for ikke-aidsrelatert død
(p=0,012) og 10 % økning i CD4/CD8-ratio ga 15 % reduksjon i risiko for død. Det var ikke
nok antall dødsfall i gruppen med ratio >500 celler/µl (8 i Madrid-kohorten og 16 i SOCAkohorten) til å kunne gjøre analyse av disse.

Artikkel 12: Sigel K, Wisnivesky J, Crothers K, Gordon K, Brown ST, Rimland D, et al.
Immunological and infectious risk factors for lung cancer in US veterans with HIV: a
longitudinal cohort study. The Lancet HIV 2017.
Sigel et al. (74) undersøkte sammenhengen mellom markører på immunfunksjonen, deriblant
CD4/CD8-ratio, og risiko for lungekreft i en amerikansk kohort med 21666 hiv-pasienter,
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uten tidligere eller nåværende lungekreft, og med minst 3 år oppfølging i forkant av
studiestart. De ble fulgt over en periode på minimum tre år.
Det ble funnet at CD4/CD8-ratio <1 var signifikant assosiert med økt risiko for lungekreft,
sammenliknet med ratio >1 (p=0,003) i multivariat analyse. Ratio <0,4 var assosiert med
høyest risiko for lungekreft (HR 2,6, 95 % KI: 1,4-4,9, p=0,003), sammenliknet med ratio
mellom 0,4 og 1,0 (HR 2,4, 95 % KI: 1,4-4,3, p=0,003). Konklusjonen i artikkelen var at
kumulativ lav CD4/CD8-ratio var den mest robuste uavhengige prediktoren for økt risiko for
lungekreft.

Artikkel 13: Trickey A, May MT, Schommers P, Tate J, Ingle SM, Guest JL, et al.
CD4:CD8 Ratio and CD8 Count as Prognostic Markers for Mortality in Human
Immunodeficiency Virus-Infected Patients on Antiretroviral Therapy: The Antiretroviral
Therapy Cohort Collaboration (ART-CC). Clinical infectious diseases: an official
publication of the Infectious Diseases Society of America 2017.
I en omfattende studie gjort av Trickey et al. (75) ble det undersøkt om CD4/CD8-ratio og
CD8-tallet var prognostiske markører for mortalitet, både aidsrelatert og ikke-aidsrelatert, hos
hiv-pasienter på ART med virussuppresjon, definert som ikke-detekterbar virusmengde eller
<200 kopier/ml, og CD4-tall >350 celler/µl. Dataene ble hentet ut fra 13 kohorter fra Europa
og Nord-Amerika bestående av totalt 49865 pasienter. CD4/CD8-ratio ble delt inn i tertiler (00,40, 0,41-0,64 og >0,64), det samme ble CD8-tallet (0-760, 761-1138 og >1138 celler/µl).
Det ble i justert analyse for tertilene funnet at CD4/CD8-ratio og CD8-tall var prognostisk for
aidsrelatert død (henholdsvis p=0,016 og p=0,037), men det ble ikke funnet at CD4/CD8-ratio
(p=0,097) eller CD8-tall (p=0,38) var uavhengig prognostisk for ikke-aidsrelatert mortalitet.

5.2 Oversiktsartikler
Artikkel 14: Bruno G, Saracino A, Monno L, Angarano G. The Revival of an "Old"
Marker: CD4/CD8 Ratio. AIDS Reviews 2017.
Oversiktsartikkelen til Bruno et al. (11) så på i hvilken grad CD4/CD8-ratio kan brukes i
klinisk praksis for monitorering av hiv-pasienter. Artikkelen tok for seg flere ulike studier
(46, 49, 64, 68, 73). Det ble funnet at CD4/CD8-ratio kan være en potensiell god prediktor for
ikke-aidsrelatert sykdom hos hiv-pasienter (49, 73) samt at det i en studie ble vist at
CD4/CD8-ratio var en bedre markør enn CD4-tall, CD8-tall eller nadir CD4-nivå alene (64). I
en studie av artikkelforfatterne (46) viste invertert ratio assosiasjon med økt frekvens av
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diabetes og hypertriglyseridemi mens en annen studie (68) fant at CD4/CD8-ratio var
omvendt assosiert med risiko for kardiovaskulær sykdom. Artikkelen konkluderte med at
CD4/CD8-ratio kan være en nyttig markør i klinisk praksis for å følge opp og detektere
pasienter som kan ha nytte av hyppigere og tettere oppfølging (11).

Artikkel 15: Lu W, Mehraj V, Vyboh K, Cao W, Li T, Routy JP. CD4:CD8 ratio as a
frontier marker for clinical outcome, immune dysfunction and viral reservoir size in
virologically suppressed HIV-positive patients. Journal of the International AIDS Society
2015.
Lu et al. (76) undersøkte i sin oversiktsartikkel sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og
kliniske utfall, inflammasjon og størrelse på hiv-reservoar under antiretroviral behandling.
Artikkelen tok blant annet for seg fem studier publisert i perioden 2013-2014 samt to postere
fra 2014. De fant at flere studier pekte på CD4/CD8-ratio som en god prediktor for ikkeaidsrelatert morbiditet og -mortalitet selv etter langvarig ART, til tross for at «cut-off»-verdi
for ratio varierte fra 0,8-1,5. Allikevel ble det konkludert med at det var behov for større
studier for å undersøke sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og ulike ikke-aidsrelaterte
sykdommer, som enkelte krefttyper.

6 Diskusjon
6.1 Resultatdiskusjon
Total 13 originalartikler og 2 oversiktsartikler danner grunnlaget for denne oppgaven.
Artiklene omhandler sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert morbiditet,
generelt eller for spesifikke sykdommer/markører på progresjon av aldersrelatert sykdom,
og/eller ikke-aidsrelatert mortalitet. Resultatene ble ansett som signifikante hvis p-verdi
<0,05.

6.1.1 Ikke-aidsrelatert morbiditet og CD4/CD8-ratio
Av de totalt 13 originalartiklene inkludert i oppgaven, var samtlige studier kohortstudier fra
Europa, Nord-Amerika og Thailand. Fire av artiklene undersøkte kun assosiasjonen mellom
CD4/CD8-ratio og én enkelt morbiditet, henholdsvis intima-media-tykkelse i karotidene
(cIMT) (som mål på koronar hjertesykdom) (67), Hodgkins lymfom (69), koronar
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aterosklerose (72) og lungekreft (74). Samtlige fire artikler fant signifikant assosiasjon
mellom lavere CD4/CD8-ratio og økt risiko for aktuell morbiditet, hvorav tre av artiklene (67,
69, 74) utførte multivariat analyse hvor CD4/CD8-ratio var signifikant uavhengig av
variablene.

Åtte andre artikler undersøkte assosiasjonen mellom CD4/CD8-ratio og flere ikkeaidsrelaterte morbiditeter (10, 49, 57, 64, 68, 70, 71, 73). To av artiklene (49, 57) fant etter
multivariat analyse CD4/CD8-ratio til å være uavhengig og signifikant assosiert med alle
inkluderte ikke-aidsrelaterte sykdommer ved henholdsvis ratio <0,45 (57) og ratio <0,30 (49)
sammenliknet med ratio >0,45. To andre studier (68, 71) kun fant signifikant og uavhengig
assosiasjon mellom henholdsvis CD4/CD8-ratio og koronarsykdom (68) og CD4/CD8-ratio
<0,5 og ikke-aidsdefinerende kreft (71). I alle studiene til Serrano-Villar et al. (10, 64, 73) ble
det funnet en signifikant og uavhengig assosiasjon mellom ikke-aidsrelatert morbiditet og
CD4/CD8-ratio, unntatt for sarkopeni hvor assosiasjonen ikke var signifikant (73). I studien
til Duffau et al. (70) ble det funnet signifikant og uavhengig assosiasjon mellom ratio og
enkeltmorbiditeter, men ikke multimorbiditet, definert som minst tre morbiditeter. I to av
studiene (10, 73) ble det i tillegg funnet at assosiasjonen mellom CD4/CD8-ratio og risiko for
ikke-aidsrelatert morbiditet også var signifikant ved CD4-tall >500 celler/µl, og at store deler
av assossiasjonen ble drevet av CD8-tallet (10). Liknende funn ble gjort i studien til Mussini
et al. (49) hvor CD4-tall >500 celler/µl alene ikke ga tilstrekkelig informasjon om pasientens
immunstatus.

Definisjon og forekomst av de ulike ikke-aidsrelaterte morbiditetene varierer fra studie til
studie (tilleggstabell 2). Hema et al. (71) har den bredeste definisjon ved å inkludere alle
tilstander som ikke omfattes av aidsdefinisjonen til CDC (37), blant annet bakterielle og virale
infeksjoner. Dette er tilstander som ikke inkluderes i noen av de andre studiene. Da bakterielle
infeksjoner utgjør hovedandelen av ikke-aidsrelatert morbiditet i studien til Hema et al. (71),
må resultatene fra denne studien tolkes med hensyn på dette da dette har gitt høyere
forekomst av ikke-aidsrelatert morbiditet totalt i denne studien. Duffau et al. (70) inkluderer
aidsrelatert kreft, som eneste studie da de øvrige studiene ikke tar for seg aidsrelaterte
tilstander. Å inkludere aidsrelatert kreft vil kunne føre til en overestimering og eventuell
signifikant assosiasjon mellom kreft og CD4/CD8-ratio, som ikke nødvendigvis er signifikant
for ikke-aidsdefinerende kreft og CD4/CD8-ratio.
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Når det kommer til fordeling av ulike ikke-aidsrelaterte morbiditeter i de ulike studiene,
forekommer det noe variasjon (tilleggstabell 2). I studien til Han et al. (57) og Mussini et al.
(49), er forekomsten av nyresykdom betraktelig høyere (henholdsvis 86 % og 62 %) enn
forekomst av dette i andre studier, når man ser på prosentandel. I de fleste andre studiene
peker kardiovaskulær sykdom seg ut som den dominerende ikke-aidsrelaterte morbiditeten
etterfulgt av ikke-aidsdefinerende kreft. Dette kan gjøre at resultatene fra studiene til Han et
al. (57) og Mussini et al. (49) i størst grad vil kunne overføres til CD4/CD8-ratio som
prediktor for nyresykdom, og muligens i mindre grad til de andre morbiditetene, som i disse
to studiene utgjør et mindretall. Imidlertid ble det i studien til Mussini et al. (49) utført
sensitivitetsanalyse hvor nyresykdom ble ekskludert fra listen over ikke-aidsrelaterte
komplikasjoner. CD4/CD8-ratio <0,30 sammenliknet med >0,45 var fortsatt assosiert med økt
risiko for ikke-aidsrelatert morbiditet og -mortalitet, noe som styrker funnene i studien til
Mussini et al (49).

6.1.2 Ikke-aidsrelatert mortalitet og CD4/CD8-ratio
Assosiasjonen mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert mortalitet ble undersøkt i 6 av de
13 artiklene (10, 49, 57, 64, 70, 75), og resultatene her er mer sprikende enn for assosiasjonen
mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert morbiditet. Fire av artiklene (10, 49, 57, 64)
peker på en uavhengig og signifikant assosiasjon mellom lav CD4/CD8-ratio og økt risiko for
ikke-aidsrelatert mortalitet. Dette er studier med pasientpopulasjoner fra 192 deltakere i
kasus-kontrollstudien til Serrano-Villar et al. (10) til 3236 i studien til Mussini et al (49).
Antall ikke-aidsrelaterte dødsfall i disse fire studiene varierte fra 13 dødsfall (svarende til 0,09
dødsfall per 100 personår) (49) til 62 dødsfall (10). Det er forholdsvis såpass få antall dødsfall
til at det er vanskelig å få et sikkert nok bilde til å kunne konkludere med at CD4/CD8-ratio
vil kunne brukes i klinisk praksis som prediktor for ikke-aidsrelatert mortalitet. Artiklene til
Duffau et al. (70) og Trickey et al. (75) fant ingen signifikant assosiasjon mellom CD4/CD8ratio og ikke-aidsrelatert mortalitet. Begge artiklene hadde en bred definisjon av mortalitet, og
omfattet henholdsvis aldersrelatert mortalitet (70) og all mortalitet (75). I studien til Trickey
et al. (75) ble det gjort egen analyse for å undersøke sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio
og ikke-aidsrelatert mortalitet. Det ble ikke funnet noen signifikant assosiasjon mellom
CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert mortalitet, kun mellom CD4/CD8-ratio og aidsrelatert
mortalitet. Da studien til Duffau et al. (70) kan ha inkludert aidsrelaterte dødsfall, samt at
egen analyse for spesifikt ikke-aidsrelatert mortalitet ikke ble utført i studien til Duffau et al.
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(70), er ikke nødvendigvis disse resultatene sammenlignbare med resultatene fra de fem
øvrige studiene. Studiene til Duffau et al. (70) og Trickey et al. (75) har også et stort spenn i
antall deltakere med henholdsvis 828 og 49865 hiv-pasienter. Dette fører igjen til en betydelig
forskjell i antall dødsfall totalt, fra 24 dødsfall i studien til Duffau et al. (70), tilsvarende 0,8
dødsfall per 100 personår, til 1834 i studien til Trickey et al. (75), tilsvarende 0,7 dødsfall per
100 personår.

Mulige årsaker til det lave antallet dødsfall kategorisert som ikke-aidsrelaterte, kan være
mange utover effektiv antiretroviral behandling. En mulig årsak er at median alder for de
inkluderte studiene var forholdsvis lav, høyeste median alder var 51 år i studien til Duffau et
al. (70). Dette gjør at det er en pasientpopulasjon med generelt lav mortalitetsrate og nær
normal forventet levetid (8), gitt at de er effektivt behandlet med oppnådd virussuppresjon.
Utviklingen av ikke-aidsrelaterte morbiditeter er også en prosess som strekker seg over mange
år, slik at det kan tenkes at forekomsten av ikke-aidsrelatert mortalitet blant denne
pasientgruppen vil øke med økende alder i årene som kommer.

6.1.3 Tolkning av resultatene
Når resultatene fra de ulike artiklene skal tolkes, er det viktig å drøfte forskjellige momenter
ved de ulike studiene som kan ha påvirket resultatene (se tilleggstabell 1 for generelle
karakteristika til studiepopulasjonene). Et viktig moment, er størrelsen på studiepopulasjonen.
Den varierte fra 96 pasienter i studien til Bernal Morell et al. (67) til 49865 pasienter i studien
til Trickey et al. (75). Ved å inkludere få pasienter i studien, vil det kunne skape et vidt
konfidensintervall og antallet utfall av morbiditet og/eller mortalitet vil være færre. Dette kan
gjøre at funnene kan ha svak statistisk styrke. Fordelen med en studie med få deltagere, er at
disse vil kunne følges opp tettere. Dette kan skape mer solide grunndata. En større studie med
mange deltakere eller bruk av data fra flere kohorter, vil ha større usikkerhet knyttet til
kvaliteten på grunndataene som benyttes.

Andrer faktorer som kan ha påvirket resultatene, er kjønn på deltakerne, etnisitet og alder
samt hiv-spesifikke karakteristika ved baseline. De fleste studiene hadde et flertall av menn,
som varierte fra 67 % (57) til 100 % (72). Mannlig kjønn har vist seg å være en generell
risikofaktor for lav CD4/CD8-ratio sammenliknet med kvinnelig kjønn (63, 64). Dette kan ha
gjort at CD4/CD8-ratio ved baseline var lavere enn om det hadde vært en større andel
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kvinner, samt at resultatene fra studiene med høy andel menn muligens ikke kan overføres på
en kvinnelig pasientpopulasjon. I forhold til etnisitet, var det kun studien fra Han et al. (57)
som undersøkte personer med hiv-infeksjon fra områder utenfor Vest-Europa og NordAmerika, da denne studien tok for seg en thailandsk kohort med hiv-pasienter på ART. Da
Thailand er regnet som et mellominntektsland, kan det tenkes at tilgangen på antiretroviral
behandling samt diagnostikk og oppfølging ikke er sammenlignbart med kohortene fra VestEuropa og Nord-Amerika, områder med høyinntektsland. Dette kan gjøre at kohorten fra
Thailand, hvor data fra perioden 1996 til 2017 ble hentet ut, har et annet sykdomsbilde og
utgangspunkt. Dette til tross for at tall fra UNAIDS viste at det i Thailand i 2018 var 75 % av
hiv-positive som mottak antiretroviral behandling, og over 95 % av disse hadde oppnådd
virussuppresjon (17). Samtidig er studien fra Han et al. (57) viktig for å kunne si noe om
sammenhengen mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert morbiditet utenfor
høyinntektsland, hvor hovedtyngden av studier finner sted.
Median alder ved baseline varierte fra 32 år i studien til Han et al. (57) til 51 år i studien til
Duffau et al. (70), og økende alder er assosiert med lavere ratio generelt (63). Andre faktorer
som kan tenkes å påvirke resultatene, er median CD4-tall ved baseline (fra 278 celler/µl (71)
til 666 celler/µl (10)), varighet av antiretroviral behandling samt median baseline CD4/CD8ratio (fra 0,3 (71) til 0,77 (73)). Dette er faktorer som er vist å påvirke forløpet av CD4/CD8ratio, men da det er justert for disse variablene i de fleste studiene, antas det at resultatene i
multivariat analyse i liten grad er påvirket av disse.

Et annet moment er inklusjonskriteriene i de ulike studiene. I alle studiene hadde pasientene
startet antiretroviral behandling før studiestart og de fleste krevde virussuppresjon, definert fra
<40 kopier/ml til <400 kopier/ml, fra 0 til 12 måneder før studiestart. Inklusjonskriteriene i
studiene til Hema et al. (71) og Sigel et al. (74) omfattet derimot ikke virussuppresjon. Det
kan dermed tenkes at disse pasientene hadde en høyere grad av immunaktivering, og en større
risiko for andre sykdommer enn de pasientene med oppnådd virussuppresjon.

Funn som styrker CD4/CD8-ratio som markør for ikke-aidsrelatert morbiditet og -mortalitet,
er den uavhengige assosiasjonen. Det har også blitt vist at CD4-tall alene ikke predikerer
risikoen for ikke-aidsrelaterte komplikasjoner (49, 64), noe som synliggjør behovet for
ytterligere immunmarkører. Nivået av CD4-celler viser forholdsvis stor intraindividuell
variabilitet, og nivået kan fluktuere med så mye som over 50 celler/µl i løpet av én dag (77).
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Andre faktorer som påvirker denne fluktuasjonen, utover tid på døgnet, er blant annet
kroppsmasseindeks og akutte infeksjoner (77). I studien til Serrano-Villar et al. fra 2014 (10)
ble det funnet at den intraindividuelle variasjonen over tid var signifikant lavere for
CD4/CD8-ratio (12 %) enn CD4-tall (16 %, p=0,017) og CD8-tall (18 %, p=0,001) hver for
seg. Dette bidrar til å peke på CD4/CD8-ratio som en mer stabil markør enn CD4-tall, over
tid.

De fleste hiv-pasientene med virussuppresjon har invertert ratio, til tross for langvarig
antiretroviral behandling (49, 56, 57). Det har derfor blitt gjort analyser for å finne den beste
grenseverdien («cut-off»-verdien) for CD4/CD8-ratio, med hensyn på risiko for utvikling av
ikke-aidsrelaterte komplikasjoner. Serrano-Villar et al. fant i sin studie (64) at den beste «cutoff»-verdien for CD4/CD8-ratio for å fange opp ikke-aidsrelaterte sykdommer, var 0,4 med
hensyn på sensitivitet (0,83) og spesifisitet (0,45).

6.1.4 Oppsummering
Mulige faktorer som kan ha bidratt til å påvirke resultatene, har nå blitt drøftet. Til tross for
ulike variabler i de ulike studiene, viser CD4/CD8-ratio en omvendt, signifikant og uavhengig
assosiasjon med både ikke-aidsrelatert morbiditet (10, 49, 57, 64, 67-74) og/eller -mortalitet
(10, 49, 57, 64) i de fleste studiene. Disse funnene støttes av de to inkluderte
oversiktsartiklene (11, 76). Assosiasjonen mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert
morbiditet er sterkere enn for ikke-aidsrelatert mortalitet, noe som kan skyldes et lavere antall
tilfeller mortalitet enn morbiditet i de fleste studiene. Dette understreker behovet for større
studier i tiden som kommer.

6.2 Metodediskusjon
Det er også viktig å diskutere metodikken i denne oppgaven når resultatene diskuteres.
Metoden for denne oppgaven var systematisk litteratursøk i PubMed. Svakheter ved metoden
er at det kun ble søkt i PubMed og ikke i andre databaser i tillegg, samt at søket var begrenset
til de siste 10 år. Da CD4/CD8-ratio er en markør som har fått økt oppmerksomhet de siste
årene ble begrensningen satt til siste 10 år for å finne studier utført på pasienter med kronisk
hiv-infeksjon, men dette kan ha utelukket relevante studier. Andre svakheter kan være at
søkeordene var for spesifikke, og det ble heller ikke søkt etter «CD4-celler» og «CD8-celler»
hver for seg, kun «CD4/CD8-ratio». Dette da ønsket var å finne artikler som omtalte spesifikt
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denne ratioen, men det kan ha ekskludert relevante artikler. Det ble også gjort kun ett søk, noe
som kan være en svakhet ved oppgaven. Eksklusjonskriteriene var også ganske spesifikke,
dette for å kunne filtrere vekk artikler som ikke tok for seg problemstillingen for oppgaven
spesifikt.

Styrker ved metoden er at en stor andel av artiklene (52 av 184) ble lest gjennom i fulltekst
før de ble ekskludert. Dette øker sannsynligheten for at relevante artikler ble inkludert i
studien, da disse ikke kun ble ekskludert på bakgrunn av tittel og abstract. Andre styrker ved
metoden, er at det ble brukt mye tid, blant annet i samarbeid med bibliotekar ved Medisinsk
bibliotek, til å sette opp søketermer for å få med flest mulige varianter av de ulike termene
samt at ord ble trunkert for å få med både entall- og flertallsform av ordene.

6.3 CD4/CD8-ratio i et framtidig perspektiv
CD4/CD8-ratio kan i framtiden være et viktig bidrag for å forebygge ikke-aidsrelaterte
sykdommer og død hos velbehandlede hiv-pasienter. Da CD4/CD8-ratio er en markør som er
enkelt tilgjengelig og ikke krever mer ressurser enn ved vanlig kontroll av CD4-tall og hivRNA-nivå, kan den implementeres i klinisk praksis ved sykehus som følger opp hiv-pasienter.

Tiltak i klinisk praksis som muligens kan bidra til å redusere forekomst av ikke-aidsrelaterte
komplikasjoner, kan være å kalle inn pasienter med virussuppresjon og normalt CD4-tall,
definert som >500 celler/µl, men ratio under, for eksempel, 0,4 hyppigere enn anbefalingene
fra de norske faglige retningslinjene, som anbefaler årlig innkalling hos stabile pasienter (36).
En mulighet for denne pasientgruppen, kan være forebyggende kontroll to ganger årlig med
måling av blodtrykk og lipidprofil, samt screening for de vanligst forekommende ikkeaidsrelaterte kreftformene (5).

Medikamentell forebygging av ikke-aidsrelaterte morbiditeter kan være aktuelt i framtiden,
spesielt i form av antiinflammatoriske medikamenter (5). Dette fordi lav CD4/CD8-ratio med
normalisert CD4-tall og virussuppresjon antas å skape et inflammasjonsdominert bilde (10).
Statiner har vist å ha antiinflammatorisk effekt (78) i tillegg til deres kolesterolsenkende
effekt, ved blant annet å redusere aktiverte T-celler (79). I en studie fra Johns Hopkins
Hospital, publisert i 2011, ble det funnet at statiner signifikant reduserte mortalitetsrisiko hos
hiv-pasienter på effektiv antiretroviral behandling med virussuppresjon (78). Det ble i samme
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studie undersøkt effekt av antihypertensiva på reduksjon i mortalitet, men det ble ikke funnet
noen signifikant assosiasjon på overlevelse (78). Mer generelle tiltak som kan forbedre helse
og overlevelse hos velbehandlede hiv-pasienter, kan være reduksjon i tradisjonelle
risikofaktorer som røyking og høyt alkoholinntak, samt fremming av et variert kosthold og
økt fysisk aktivitet. Dette kan bidra til å redusere risiko for blant annet kardiovaskulær
sykdom og enkelte former for kreft (38).

Fokus for tiden som kommer vil bli å redusere forekomst av ikke-aidsrelatert morbiditet og mortalitet, og CD4/CD8-ratio har vist seg som en uavhengig, mulig prediktor for dette. Dette
bidrar til å peke i retning av at CD4/CD8-ratio kan være et supplement til CD4-tall og hivRNA-nivå i dagens oppfølging av hiv-pasienter, og muligens kan identifisere pasienter som
trenger hyppigere oppfølging for å forebygge ikke-aidsrelaterte komplikasjoner.

7 Konklusjon
Flere studier har vist en uavhengig, signifikant assosiasjon mellom økende risiko for ikkeaidsrelatert morbiditet og/eller -mortalitet, desto lavere CD4/CD8-ratio (10, 49, 57, 64, 6774). Dette gjør at CD4/CD8-ratio gir informasjon utover CD4-tall og hiv-RNA-nivå om
pasientens immunstatus, og dermed kan gi verdifull informasjon om pasientens kliniske risiko
for ikke-aidsrelaterte komplikasjoner. Denne assosiasjonen var signifikant ved
virussuppresjon, definert som ikke-detekterbar hiv-RNA ved PCR-måling, og i flere studier
også signifikant ved CD4-tall >500 celler/µl (10, 73).

Assosiasjonen mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert mortalitet var ikke like sterk som
assosiasjonen mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert morbiditet, noe som kan skyldes at
antall tilfeller mortalitet generelt var lavere enn antall tilfeller morbiditet. Dette, sammen med
at nær alle studiene har blitt utført blant kohorter fra Vest-Europa og Nord-Amerika, gjør at
det er vanskelig å trekke en sikker konklusjon om hvorvidt CD4/CD8-ratio kan benyttes som
prediktor for ikke-aidsrelatert morbiditet og -mortalitet. Kliniske studier som undersøker ulike
intervensjoner som bidrar til normalisering av ratio, og dermed som resultat reduserer
forekomst av ikke-aidsrelatert morbiditet- og mortalitet, er nødvendig for å kunne konkludere
klarere.
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Allikevel er forekomsten av ikke-aidsrelatert morbiditet og -mortalitet høyere hos hivpasienter enn resten av befolkningen (5). Tiltak for å forebygge denne økte forekomsten er
nødvendig. CD4/CD8-ratio er en markør som er enkelt tilgjengelig i klinisk praksis, og
implementering av denne i rutinekontroll av hiv-pasienter med virussuppresjon og normalisert
CD4-tall, kan være en mulig strategi.
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Tilleggstabeller
Tilleggstabell 1. Oversikt over generelle karakteristika til studiepopulasjonene, assosiasjon mellom CD4/CD8-ratio og ikke-aidsrelatert morbiditet og/eller -mortalitet, og
variabler i multivariat analyse i de 13 inkluderte originalartiklene.

Artikkel

Antall
deltakere
totalt

Inklusjonskriterier

Opp-følging

Varighet av
ART
(BL)

Kjønn

Alder
(BL)

CD4-tall
(BL),
celler/µl

CD4/CD8ratio (BL)

Senere
CD4/CD8ratio (år
etter BL)

Signifikant
assosiasjon
mellom ratio og
ikke-aidsrelatert
morbiditet?

1: Bernal
Morell et
al. (67)

n=96

VS min. 6 mnd.
og ingen kardiovaskulær
sykdom

3 år

6,96 år
(M)

79 %
menn

44 år
(M)

584 (M)

0,63 (M)

3 år: 0,79
(M)

cIMT: Ja
(p=0,019)

2:
Castilho
et al. (68)

n=2006

VS (<400
kopier/ml) min.
12 mnd.

R <0,4: 3,8 år
(m)
R 0,4-0,69: 3,7
år (m)
R >0,7: 3,1 år
(m)

R <0,4:
274 (m)
R 0,40,69: 462
(m)
R >0,7:
651 (m)

0,57 (m)

3 år: Økning
på + 0,17
(m)

Koronar-sykdom:
Ja (p=0,03)
Øvrige: Nei (p
>0,05)

-

n=14606

Ingen

5 år (m)

R <0,4:
85 %
menn
R 0,40,69: 77
% menn
R >0,7:
72 %
menn
N/A

R <0,4:
44 år (m)
R 0,40,69: 41
år (m)
R >0,7:
40 år (m)

3:
Clifford
et al. (69)
4: Duffau
et al. (70)

R <0,4:
1,4 år
(m)
R 0,40,69: 1,4
år (m)
R >0,7:
1,3 år
(m)
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-

Alder og smittemåte

n=828

VS (<40
kopier/ml)

3 år

13 år
(m)

75 %
menn

51 år (m)

579 (m)

0,9 (m)

N/A

Nei (p=0,43)

Alder, kjønn, CDCstadium, ant.
aldersrel.
komorbiditeter ved
BL, CD4-tall (BL)

5: Han et
al. (57)

n=800

VS (<50
kopier/ml)

N/A

8,9 år
(m)

67 %
menn

32,3 år
(m)

N/A

0,42 (m)

N/A

Hodgkins
lymfom: Ja (1-2
år før diagnose)
<3 komorbiditeter: Ja
(p <0,01) Multimorbiditet (min.
3 komorb.): Nei
(p=0,84)
Ja, økt risiko ved
R <0,30
(p=0,001) og R

Ja

Alder, kjønn,
smittemåte, hiv-RNA
(BL), CD4-tall (BL),
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Signifikant
assosiasjon
mellom ratio
og ikkeaidsrelatert
mortalitet?
-

Variabler i
multivariat analyse

Alder, kjønn,
dyslipidemi,
tobakksbruk,
kumulativ ARTeksponering
CD4/CD8-ratio,
CD4-tall, alder og
kjønn

6: Hema
et al. (71)

n=1227

Behandlet med
ART

9,2 år (m)

N/A

77 %
menn

36 år (m)

278 (m)

0,3 (m)

9 år: 0,6 (m)
12 år: 0,8
(m)

7: Lo et
al. (72)

Hiv-pos.:
n=78
Hiv-neg.:
n=32
n=3236

Menn 18-55 år
på ART uten
kardio-vaskulær
sykdom
VS (<80
kopier/ml) og R
<0,8

Ingen
oppfølging

7,1 år
(M)

100 %
menn

523 (M)
blant hivpos.

N/A

-

N/A

76 %
menn

378 (m)

0,39 (m)

N/A

9:
SerranoVillar et
al. (73)

n=132

VS (<50
kopier/ml) i
min. 12 mnd.,
CD4-tall >350
og <65 år

Til første
alvorlige ikkeaidsrelaterte
sykdom, død,
eller studieslutt
Ingen
oppfølging

46,5 år
(M)
blant
hiv-pos.
39 år (m)

7,5 år
(m)

84 %
menn

47 år (m)

591 (m)

0,77 (m)

-

10:
SerranoVillar et
al. (64)

n=407

VS i min. 12
mnd.

N/A

4 år (M)

80 %
menn

43 år
(M)

504 (m)

0,62 (m)

11:
SerranoVillar et
al. (10)

Madridkohort:
n=66
SOCAkohort:
n=192

Madrid-kohortcaser: Ikke-aids
kompl. og CD4tall >500
SOCA: VS
(<400
kopier/ml) siste
18 mnd. før død

N/A

Madrid:
10 år
(m)
SOCA: 3
år (m)

Madrid:
82 %
menn
SOCA:
84 %
menn

Madrid:
46 år (m,
caser)
SOCA:
44 år (m)

Madrid:
666 (m,
caser)
SOCA:
340 (m)

12: Sigel
et al. (74)

n=21666

Ingen tidl. eller
nåværende
lungekreft, og
min. 3 år

7,4 år (m)

N/A

98 %
menn

N/A

N/A

8:
Mussini
et al. (49)

0,30-0,45
(p=0,04) vs R
>0,45
Kreft og samtidig
R <0,5: Ja
(p=0,002)
Øvrige: Nei

-

Ja, assosiert med
antall koronare
områder med
plakk (p=0,001)
Ja, R <0,3
(p=0,014) vs R
>0,45

-

-

N/A

cIMT: Ja
(p=0,022)
Arteriell stivhet:
(p=0,048) eGFR:
(p=0,017)
Sarkopeni: Nei
(p=0,951)
Ja (p <0,001)

Madrid:
0,55 (m,
caser)
SOCA: 0,4
(m)

N/A

Ja (p=0,045)

Ja (p=0,012)

N/A

N/A

Ja, R <1
(p=0,003)

-

Ja, R <0,3
(p=0,014) vs R
>0,45

Ja

CD8-tall (BL), CDCstadium, HBsAg,
anti-HCV
Alder, HCV- og
HBV-status, hivRNA, CD4-tall,
CD4/CD8-ratio,
CDC-stadium
-

Kjønn, smittemåte,
etnisitet, CD4-tall,
pre-ART hiv-RNA,
varighet av ART,
CD4/CD8-ratio
Kjønn, alder,
hypertrigly-seridemi,
tobakksbruk,
kumulativ ARTeksponering

Alder, kjønn, nadir
CD4-tall, proksimalt
CD4-tall, ARTvarighet, start for
ART
Madrid: Alder, kjønn,
ART-varighet, nadir
CD4-tall, proksimalt
CD4-tall
SOCA: Alder, kjønn,
varighet av VS,
historie med CMVretinitt, nadir CD4tall
Alder, etnisitet, CD4tall, hiv-RNA,
CD4/CD8-ratio,
alkoholbruk,
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oppfølging før
studiestart
13:
Trickey et
al. (75)

n=49865

VS (<200
kopier/ml) og
CD4-tall >350

N/A

N/A

72 %
menn

37 år (m)

446 (m)

0,52 (m)
0,49 (M)

1 år: 0,58
(M)
10 år: 0,73
(M)

M= gjennomsnitt. m= median. N/A= data ikke oppgitt. - = ikke undersøkt i studien. VS= virussuppresjon. BL= baseline. R=Ratio (CD4/CD8-ratio).

46

-

Nei (p=0,097)

tobakksbruk,
lungesykd., HCVstatus
Kjønn, alder,
smittemåte, start for
ART, aids-status, tid
fra ART til BL, CD4tall, hiv-RNA (BL),
injiserende rusbruk

Tilleggstabell 2. Oversikt over inkluderte ikke-aidsrelaterte morbiditeter og -mortalitet samt forekomst i de 13 inkluderte originalartiklene.

Artikkel

1: Bernal
Morell et al.
(67)
2: Castilho et
al. (68)

3: Clifford et
al. (69)
4: Duffau et
al. (70)

5: Han et al.
(57)

6: Hema et
al. (71)

Ikke-aids relaterte morbiditeter/markører på ikke-aidsrelatert sykdom, og forekomst (Tall i parentes: Prosentandel av total forekomst av ikke-aidsrelaterte morbiditeter)
Kommentar
Totalt antall
Kardio-vaskulær
FordøyelsesSykdommer i
Ikke-aidsNevrologiske
Andre
tilfeller ikkesykdom
sykdommer
nyrer/
definerende
sykdommer
aids-relaterte
cancer
urinveier
morbiditeter
(ekskludert
mortalitet)
Inkluderte kun intiman=54
cIMT: n=54
media-tykkelse i
karotidene (cIMT)
n=190 (fordelt på Totalt: n=69 (36
Levercirrhose:
Kronisk
Alle typer: n=50 Diabetes: n=49
182 pasienter)
%)
n=22 (12 %)
nyresykdom: n=8
(26 %)
(26 %)
(4 %)
Koronar-sykdom:
n=46
Inkluderte kun
n=47
Hodgkins
Hodgkins lymfom
lymfom: n=47
n=678 pasienter
Totalt: n=85
Tall ikke oppgitt
Alle typer
NevroDyslipidemi:
(<3 komorbide
(inkludert aidsdegenerative
n=354
utfall)
relaterte): n=117 sykdommer: n=25
Diabetes: n=109
Hypertensjon:
n=150 pasienter
n=374
(minst 3
komorbiditeter)
n=125
Totalt, inkl.
Kronisk
Alle typer: n=12 cerebro-vaskulære
nyresykdom:
(10 %)
sykdommer: n=5
n=108 (86 %)
(4 %)
Alle tilstander/kliniske
n=1152
Totalt: n=160 (14
Alle typer
Alle typer: n=68
Alle typer:
Totalt: n=56 (5 %) Bakterielle
utfall som ikke oppfylte
%)
fordøyelses(6 %)
n=116 (10 %)
infeksjoner:
aidskriteriene til CDC
sykdommer: n=97
n=241 (21 %)
samt ikke hadde en
(8 %)
Psykiatriske
tydelig relasjon til
lidelser: n=73 (6
antiretrovirale
%)
medikamenter
Virale infeksjoner:
n=34 (3 %)
Øvrige: n=307
(n=27 %)

Forekomst av
ikkeaidsrelatert
mortalitet
-

-

n=24

n=15

-
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7: Lo et al.
(72)

Inkluderte kun koronar
aterosklerose

8: Mussini et
al. (49)

n=46

n=323

-

-

-

-

-

-

Leversykdom:
n=28 (9 %)

Akutt
nyresykdom:
n=199 (62 %)

Alle typer: n=71
(22 %)

-

-

n=13

-

eGFR

-

-

Sarkopeni

-

-

Endestadium
nyresvikt: n=9 (8
%)

Alle typer: n=45
(41 %)

-

-

n=27

Leversykdom: n=4
(12 %)

Alle typer: n=11
(33 %)

-

-

n=62 (tall fra
SOCA-kohorten)

Lungekreft:
n=277
-

-

-

-

-

-

n=1076

9: SerranoVillar et al.
(73)
10: SerranoVillar et al.
(64)

Inkluderte ulike
markører på
aldersassosiert sykdom

11: SerranoVillar et al.
(10)
12: Sigel et
al. (74)
13: Trickey
et al. (75)

Tall fra Madridkohorten

n=33

Inkluderte kun
lungekreft
Undersøkte kun
mortalitet

n=277

-

-

Endestadium
nyresvikt: n=1 (3
%)
-

-

-

-

-
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Ikke oppgitt

Koronar
aterosklerose:
n=46
Totalt, inkl.
cerebro-vaskulære
sykdommer: n=25
(8 %)
Subklinisk
aterosklerose
Arteriell stivhet
Totalt: n=55 (50
%)
Hjerneslag: n=15
Iskemisk
hjertesykdom:
n=38
Totalt: n=17 (52
%)

n=109

