
Resistance to Integrase Strand Transfer Inhibitors (INSTI) among 
INSTI-experienced HIV-1 patients in Norway 

Abstract 
Background: Integrase strand transfer inhibitors (INSTI) are antiretroviral drugs that are used 
as part of combination therapy in the treatment of HIV-infection. Analysis for drug resistance 
against INSTI was established in Norway in 2007. There are currently three available drugs in 
the class: raltegravir (RAL), elvitegravir (EVG), and dolutegravir (DTG). 

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of drug resistance 
mutations associated with reduced susceptibility for INSTI. Furthermore, we wanted to 
investigate whether our findings support the current Norwegian recommendations on 
treatment with INSTI. 

Design: Retrospective observational study. 

Methods: We investigated the results from 165 genotypic resistance tests of the integrase 
gene. The inclusion period was from January 1st 2009 to September 30th 2016. The test 
material originated from HIV-1 patients with treatment failure, and who were currently or 
previously exposed to INSTI. Genotypic resistance was defined as the presence of 
combinations of mutations classified as low level resistance or more severe, according to 
Stanford HIV Drug Resistance Algorithm v.8.4.   

Results: Among the 165 tests which were analyzed, 78.8 % (n=130) of the viral strains were 
found to be susceptible to all INSTI. Mutations associated with reduced susceptibility to RAL, 
EVG and DTG were found in 21.1 %, 19.9 %, and 8.4 % of the cases, respectively. 94.3 % of 
the tests with resistance mutations against RAL also had resistance mutations against EVG, 
while 42.4 % of the tests with resistance mutations against EVG also had resistance mutations 
against DTG. The most common mutations observed were localized in position N155 (n=17), 
Q148 (n=12), G140 (n=9) and Y143 (n=5). The most frequent mutations associated with 
genotypic resistance for DTG were in position Q148. For DTG, the genotypic resistance 
consisted of 1 sample with high level resistance, 11 samples with intermediate resistance and 
2 samples with low level resistance. 

Conclusion: Resistance mutations were found in a relatively small fraction of the analyzed 
samples, suggesting that resistance against INSTI is infrequent in Norway. Our results also 
showed lower prevalence of genotypic resistance to DTG than to EVG or RAL. This is in 
accordance with other data showing that DTG has a high genetic barrier, and highlights DTG 
as a more suitable primary treatment than the other INSTI drugs currently on the market.  
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Ordforklaringer 
AIDS Aquired immune deficiency syndrome 

DRM Drug Resistance Mutation 

DTG Dolutegravir (INSTI) 

Genotypisk resistens Resistens påvist på bakgrunn av nukleotid- og mutasjonsanalyse 
av et gen 

EVG Elvitegravir (INSTI) 

Fenotypisk resistens Resistens påvist in vitro på bakgrunn av testing av virus i 
cellekultur 

HAART Highly active antiretroviral therapy (høyaktiv antiretroviral 
terapi) 

HIV Humant immunsviktvirus 

HIVdb Stanford University HIV Drug Resistance Database 

INSTI Integrase Strand-Transfer Inhibitor 

PCR    Polymerase chain reaction (polymerasekjedereaksjon)  

Primærbehandling  Første behandling etter diagnostisering 

Primærmutasjon Mutasjon som alene reduserer følsomheten for et medikament 

RAL Raltegravir (INSTI) 
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Innledning 
Helt siden humant immunsviktvirus (HIV) ble beskrevet for første gang på 80-tallet, har det 
vært regnet som årsaken til en av de mest alvorlige infeksjonssykdommene verden har sett. 
Det første legemiddelet mot HIV kom på markedet i 1986. I begynnelsen ble behandlingen 
gitt som monoterapi, noe som ga en forbigående symptombedring for de fleste pasienter, men 
sjelden en varig effekt (Shernoff & Smith, 2001). Utover på 90-tallet ble det utviklet stadig 
nye antivirale medikamenter, og da de første proteasehemmerne ble tilgjengelige, ble 
kombinasjonsbehandling en reell mulighet. Risikoen for resistens faller betydelig dersom man 
angriper viruset på ulike stadier i replikasjonssyklus samtidig. En virusstamme som har 
utviklet resistens mot ett medikament kan dermed holdes i sjakk av et annet medikament, slik 
at virusreplikasjonen kan holdes lav over lengre tid. Denne behandlingen med kombinasjoner 
av antivirale midler med ulike angrepspunkter ble kalt høyaktiv antiretroviral terapi 
(HAART), og dette førte til en betydelig reduksjon i sykelighet og dødelighet blant HIV-
smittede i mange vestlige land.  

Det finnes i dag flere ulike legemiddelklasser som brukes i behandlingen av HIV-infeksjon; 
nukleosid revers transkriptasehemmere (NRTI), non-nukleosid revers transkriptasehemmere 
(NNRTI), proteasehemmere (PI), integrasehemmerne (INSTI), fusjonshemmere og co-
reseptorblokkere, der de to sistnevnte brukes i mindre omfang. INSTI er blant de nyeste på 
markedet, og den første integrasehemmeren kom i 2007. Disse legemidlene blir stort sett godt 
tolerert og har få interaksjoner med andre legemidler.  

Imidlertid ser man med tid og økende bruk av HAART at det selv ved 
kombinasjonsbehandling forekommer resistens mot disse legemidlene, og virusstammer har 
blitt resistente mot både PI, NRTI og NNRTI. Forekomsten av resistens mot INSTI ser 
foreløpig ut til å være lav, men det er allikevel viktig å overvåke resistenssituasjonen. Siden 
2006 har man overvåket HIV-resistens mot proteasehemmere og revers transkriptasehemmere 
i Norge, og dette gjøres ved det nasjonale referanselaboratoriet for HIV ved Oslo 
Universitetssykehus avd. Ullevål (Dudman, Stene-Johansen, & Vik, 2008). Overvåkningen 
omfatter resistenstesting av alle nydiagnostiserte pasienter for å undersøke hvor mange som 
har blitt smittet med resistente virusstammer (overført resistens). Sistnevnte har vært et lite 
problem i Norge sammenlignet med andre europeiske land (RAVN, 2016). 

Det er genene for protease og revers transkriptase som undersøkes som ledd i en nasjonal 
overvåkning av mulig smitte med resistent HIV. Dette har gjort det mulig å få oversikt over 
resistenssituasjonen og å oppdatere behandlingsanbefalingene fortløpende i henhold til dette. 

Til nå har man altså ikke foretatt en genotypisk resistensanalyse av integrasegenet hos 
nysmittede som ledd i denne overvåkningen. Slik undersøkelse gjøres imidlertid hos pasienter 
med behandlingssvikt og som har benyttet INSTI som del av sitt behandlingsregime.  

Problemstilling 
I denne oppgaven ser vi på alle genotypiske resistensanalyser gjort av integrasegenet til 
pasienter utført fra 2009 til og med tredje kvartal av 2016. Pasientene har blitt testet på grunn 
av virologisk svikt under pågående behandling, og resistens mot INSTI er undersøkt på grunn 
av tidligere eller aktuell behandling med INSTI. I oppgaven ønsker vi å undersøke forekomst 
av resistens mot INSTI i Norge, og å bruke disse dataene til å belyse dagens retningslinjer og 
praksis vedrørende behandling med INSTI.  
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HIV i Norge 
For å sette problemstillingen vår i perspektiv, må vi først si litt om hvordan HIV-epidemien 
har utviklet seg i Norge. Dette illustreres godt gjennom figur 1, som viser antall tilfeller av 
HIV-infeksjon i perioden 1984-2016.  

Ved utgangen av 2016 har det blitt diagnostisert 6064 personer med HIV i Norge, der andelen 
menn var 68 %. I de siste fem årene har man sett en liten nedgang i forekomsten av HIV, og 
med 220 nye smittede i 2016 var dette det laveste på 10 år (Folkehelseinsituttet, Stabil 
hivsituasjon i Norge, 2017). En stor andel av de som har fått påvist HIV-infeksjon i Norge 
utgjøres i dag av innvandrere som er smittet før ankomst til Norge, der de fleste kommer fra 
Afrika og Sørøst-Asia. Menn som har blitt smittet av HIV i forbindelse med sex med andre 
menn (MSM) utgjør også en stor andel. Blant norskfødte kvinner, ungdom og 
sprøytemisbrukere er det imidlertid fortsatt en stabil og lav HIV-forekomst 
(Hivinfeksjon/Aids - veileder for helsepersonell, 2010).    

 
Figur 1.Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984 - 2016 etter diagnoseår. Den tilsynelatende raske økningen i 1985, skyldtes 
blant annet at både nysmittede og personer som tidligere var blitt smittet, ble diagnostisert samtidig da diagnostiske tester 
ble tilgjengelige i 1984 (Folkehelseinstituttet, 2016). 

Humant immunsviktvirus 
HIV er et retrovirus som har RNA som arvemateriale, og det finnes to varianter av viruset. 
HIV-1 er det mest virulente av de to, og er også ansvarlig for pandemien som har utviklet seg. 
HIV-2 gir et mindre alvorlig forløp og er hovedsakelig geografisk lokalisert til områder i 
Vest-Afrika. Videre kan man dele inn HIV-1 i hovedgruppene M (major), O (outlier), N 
(new) og P (pending), der M er den vanligste gruppen som også omfatter ulike genetiske 
subtyper av viruset. I Europa, Amerika og Thailand er det subtype B som dominerer, mens 
subtype A, C og D er mest vanlig i Afrika, og subtype C i India og i Sør-Afrika. På 
verdensbasis utgjør smittede med subtype B kun om lag 12 % av den totale HIV-
populasjonen, mens subtype C utgjør om lag 50 % (AVERT.org, u.d.). Til tross for dette tar 
de aller fleste studier for seg problemstillinger knyttet til subtype B.  

Struktur og oppbygning 
Figur 2 viser virusets strukturelle oppbygning. Ytterst er det en dobbel lipidmembran som 
inneholder de transmembrane glykoproteinene gp120 og gp41. Disse kan binde seg til 
cellulære reseptorer (CD4, CCR-5/CXCR-4) på overflaten av vertsceller. Innenfor 
lipidmembranen finnes ulike matriksproteiner kalt p7, p17 og p24. Et nukleokapsid danner en 
«proteinkappe» omkring virusets kjerne, og beskytter virusets RNA og virale proteiner. 
Enzymene revers transkriptase, protease og integrase befinner seg i kjernen, og er alle viktige 
for virusreplikasjonen som senere skjer inne i vertscellen (Antiviral Drugs, 2016). 
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Figur 2. Viser den strukturelle oppbyggingen til en HIV-partikkel. Illustrasjon av Thomas Splettstoesser for 
https://en.wikipedia.org/wiki/HIV. 

Replikasjonssyklus 
De antigenpresenterende cellene T-hjelperceller, monocytter, makrofager og dendrittiske 
celler er de viktigste angrepspunktene for HIV siden disse har overflateproteinene CD4 og 
CCR-5 eller CXCR-4 som viruset må binde seg til for å komme inn i cellen. Etter binding til 
vertscellene fusjonerer virusets lipidmembran med vertscellens cellemembran, og 
nukleokapsidet åpner seg slik at virus-RNA og enzymer frigjøres intracellulært. Virusenzymet 
revers transkriptase fester seg så på RNA-tråden og begynner å transkribere dobbelttrådet 
virus-DNA fra virus-RNA. Virus-DNA kan så integreres inn i aktive gener i verts-DNA og bli 
til et provirus ved hjelp av integraseenzymet. Når cellen blir aktivert, kan viruset på denne 
måten benytte cellens eget maskineri til å produsere nytt virus-RNA og mRNA som 
transporteres ut av kjernen. mRNA i cytoplasma danner da utgangspunktet for produksjon av 
nye virale proteiner, som senere klippes i mindre deler av enzymet protease før de blir 
funksjonelle. Sammen med virus-RNA utgjør disse innholdet av nye komplette viruspartikler 
som kan frigjøres fra cellen gjennom knoppskyting. Knoppskytingen skjer fra en modifisert 
cellemembran som blant annet inneholder overflateproteinene gp120 og gp41.  

Disse ulike trinnene i replikasjonssyklus utgjør hvert sitt angrepspunkt i HIV-behandlingen, 
som vist i figur 3. 

 
Figur 3. HIVs replikasjonssyklus og angrepspunkter for antiviral behandling. a) CCR5-blokkere hemmer binding til CCR5-
koreseptor. b) Fusjons-hemmere forhindrer fusjon med cellemembranen. c) Nukleosid og non-nukleosid revers transkriptase-
hemmere forhindrer transkripsjon av RNA til DNA. d) Integrase-hemmere hemmer integrasjon av virus-DNA inn i 
vertscellens DNA. e) Protease-hemmere hindrer dannelsen av nye funksjonelle HIV-proteiner ved å forhindre klipping av 
poly-proteiner (Åsjö & Langeland, 2008). 

Behandling 
INSTI er i dag sidestilt med PI og NNRTI, og de faglige retningslinjene for 2017 foreslår at 
initialbehandling av HIV skal bestå av to NRTI kombinert med ett legemiddel fra en av 
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klassene INSTI, PI eller NNRTI. Valg av regime vurderes blant annet ut fra medikamentenes 
bivirkningsprofil, pasientens eventuelle komorbiditet, livssituasjon og bruk av faste 
medikamenter. I forkant av behandling, tar man en blodprøve for å kartlegge pasientens CD4-
tall, hiv-RNA og resistensprofil, men man behøver ikke å ha resistenssvaret klart før oppstart 
av behandling. 

Integrasehemmere 
Som nevnt er integrase et enzym som bidrar til å integrere virus-DNA inn i verts-DNA. 
Denne reaksjonen skjer i cellekjernen i to trinn der integrase først binder seg til «long terminal 
repeats (LTR)» på hver ende av virus-DNA og katalyserer en reaksjon som kutter av et 
dinukleotid på hver ende, og gjør dermed virustråden klar for innsetting («endonucleotid 
cleavage», også kalt «3’ processing»). Trinn 2 består av selve innsettelsen («strand transfer») 
av det forberedte virus-DNA gjennom kovalent binding til verts-DNA (Delelis, Carayon, 
Saïb, Deprez, & Mouscadet, 2008). 

 
Figur 4. Illustrasjon av virkningen av integraseenzymet. De første to bildene viser "3' processing" og de neste tre bildene 
viser "strand transfer" (Pommier & Marchand, 2005). 

På den måten er integrase sentral i replikasjonssyklusen til HIV siden det muliggjør 
integrasjon av virus-DNA inn i verts-DNA, slik at det danner utgangspunktet for stabil 
virustranskripsjon og videre spredning av viruspartikler. Man tenkte at begge disse trinnene 
kunne være aktuelle angrepspunkt for medikamenter mot HIV, men det viste seg å være mest 
effektivt å hemme selve innsettelsen av virus-DNA (Thierry, Deprez, & Delelis, 2017). 

Legemidler med dette angrepspunktet kalles for Integrase Strand Transfer Inhibitors (INSTI), 
og i 2008 ble raltegravir (RAL) godkjent i Europa som den første integrasehemmeren på 
markedet. Fem år senere (2013) kom også elvitegravir (EVG) til Europa, etterfulgt av 
dolutegravir (DTG) i 2014. Som nevnt innledningsvis ble medikamentgruppen ansett som et 
gjennombrudd i HIV-behandlingen siden det kunne brukes mot virusstammer som var 
resistente mot andre HAART. Imidlertid har RAL og EVG vist seg å ha en lav genetisk 
barriere, hvilket vil si at det kun kreves få mutasjoner for å utvikle resistens mot legemidlene. 
Eksempler på dette er mutasjoner i posisjon Q148, N155 og Y143, der de to førstnevnte alene 
kan forårsake resistens mot både RAL og EVG (RAVN, 2015). Fortsetter man behandlingen 
med disse legemidlene, vil det kunne akkumuleres tilleggsmutasjoner som ytterligere 
reduserer virusets følsomhet for medikamentene. Dette kalles for kryssresistens, og illustrerer 
konsekvensene av å fortsette samme behandling hos pasienter med legemiddelassosiert 
behandlingssvikt  (Anstett, Brenner, Mesplede, & Wainberg, 2017). DTG har høyere genetisk 
barriere, og er derfor et bedre valg i mange tilfeller. Felles for alle INSTI er imidlertid at de 
tolereres godt av de fleste pasienter, gir rask reduksjon i virusmengde og har få interaksjoner 
med andre medikamenter. Figur 5 viser antall pasienter behandlet med de ulike 
integrasehemmerne fra 2009 til 2016. 
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Figur 5. Figuren viser bruken av INSTI i Norge etter at legemidlene kom på markedet. Antall brukere har økt betydelig etter 
at EVG og DTG kom på markedet i 2013 og 2014. Økningen utgjøres i stor grad av pasienter som nå behandles med EVG og 
DTG, mens økningen i antallet som benytter RAL har begynt å avta. Tallene er hentet fra Nasjonalt reseptbasert 
legemiddelregister (Reseptregisteret) 

Genetisk variasjon og resistensutvikling 
Noe av bakgrunnen for at enkelte stammer av HIV kan bli resistente mot legemidler, er at 
transkriberingsprosessen fra virus-RNA til virus-DNA er svært unøyaktig. Dette skyldes både 
unøyaktighet i transkripsjonsenzymet revers transkriptase og fordi denne prosessen mangler 
enzymer som korrigerer feiltranskripsjon. Slik blir mutasjonsfrekvensen høy og gjennom 
titusenvis av virusreplikasjoner hver dag, får man derfor en betydelig genetisk heterogenitet 
blant subtyper av viruset (Antiviral Drugs, 2016).  

Virusstammer som er tilstede før man introduserer legemidler kalles villtypevirus, og starter 
man behandling med et legemiddel, vil de villtypevirusstammene som er følsomme for 
legemiddelet få sin replikasjonsevne hemmet. Noen av virusene kan imidlertid ha en fordel 
overfor andre ved at de har utviklet polymorfismer/mutasjoner som gjør at de selekteres ved å 
omgå legemiddelets virkningsmekanisme, og på den måten kan fortsette sin replikasjon og 
spredning til andre celler i kroppen, selv under legemiddelbehandling (Kozal, Hirsch, Sax, & 
Mitty, 2017). En resistent stamme får på den måten forsterket sin posisjon, og etter hvert vil 
den kunne dominere som stamme i kroppen slik at pasienten ikke lenger responderer på 
legemiddelet. Dette kalles ervervet resistens og forårsakes ofte av suboptimale nivåer av 
legemiddel i kroppen, som for eksempel på grunn av uregelmessig medisininntak (RAVN, 
2015).  

Dersom legemiddelet senere seponeres, vil de villtypevirusstammene som har blitt hemmet av 
legemiddelet kunne gjenoppta sin replikasjon og konkurranse mot de resistente 
virusstammene, og senere kunne utkonkurrere dem. På grunn av dette bør pasienter som ikke 
responderer på antiviral behandling tas prøve av mens de fortsatt står på medisiner.  
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Resistensanalyser  
For å genotypisk resistensbestemme HIV hos en pasient, tar man en prøve av pasientens 
blodplasma. Fra dette isoleres HIV-RNA, og det genområdet man ønsker å undersøke 
amplifiseres med en RT-PCR: HIV RNA transkriberes først til HIV-DNA ved hjelp av en 
kommersiell revers transkriptase (RT), og HIV-DNA blir deretter amplifisert opp i flere 
kopier. For å få til dette brukes PCR-primere som binder seg til spesifikke sekvenser på HIV-
DNA som omslutter det genet eller området man vil undersøke. Primerne er laget slik at 
bindingsstedene ligger i konserverte områder med lite genetisk variasjon, helst områder som 
blir spart for mutasjoner under behandling av ulike legemidler, slik at PCR-teknikken lar seg 
gjøre uavhengig av om det forekommer mutasjoner i de områdene man skal undersøke 
nærmere. Det amplifiserte DNA blir så sekvensert for å bestemme selve nukleotidsekvensen 
og følgelig aminosyresekvensen. Sistnevnte er et resultat av rekkefølgen til tre påfølgende 
nukleotider. Den analyserte aminosyresekvensen blir til slutt sammenlignet med 
aminosyresekvensen til et referansevirus for å identifisere eventuelle mutasjoner (Shafer, 
Dupnik, Winters, & Eshleman, 2001). 

Mutasjoner som identifiseres gjennomgås av en algoritme, og i vårt tilfelle ble dette gjort med 
programmet HIVdb, som har blitt utviklet ved Universitetet i Stanford. HIVdb er en algoritme 
som identifiserer og sammenligner aminosyresekvensen til HIV-viruset mot kjente mutasjoner 
beskrevet i litteraturen tidligere. Basert på mutasjonene beregner algoritmen en poengsum 
som angir i hvor stor grad ulike kombinasjoner av mutasjoner er assosiert med resistens mot 
de ulike medikamentene (DRM-score1). Intervaller av poengsummen utgjør en skala som 
strekker seg fra «følsom» til «høygradig resistens» (tabell 2), der en score 0-9 (følsom) vil si 
at det ikke er påvist noen mutasjonskombinasjoner av betydning (kun polymorfismer).  

En slik genotypisk resistensanalyse avdekker mutasjoner på molekylnivå, og mutasjonene 
angis slik at første bokstav koder for den aminosyren som finnes i en referansestamme for 
viruset, mens siste bokstav koder for aminosyren i det muterte viruset. Tallet i midten 
beskriver aminosyrens posisjon i det aktuelle genet i forhold til N-terminalen. I mutasjonen 
N155H, er N altså erstattet med en H i posisjon 155 i integrasegenet. Dersom det står to 
bokstaver til sist som i N155HN, betyr det man har påvist både H og N i posisjonen til den 
opprinnelige aminosyren. Dette betyr at man har påvist en blanding av to ulike virusvarianter, 
der noen virus har mutert mens andre ikke har det. 

De identifiserte mutasjonene blir videre delt inn i kategoriene «major mutations», «accessory 
mutations» og «other mutations» basert på resistensalgoritmen. Videre i teksten omtaler vi 
disse som henholdsvis primærmutasjoner, tilleggsmutasjoner og «andre mutasjoner». 
Primærmutasjoner er mutasjoner som ofte er lokalisert i områder som gir strukturelle 
endringer i viktige deler av proteinet, og disse mutasjonene vil alene redusere følsomheten for 
et eller flere medikamenter. Tilleggsmutasjoner oppstår ofte i mindre viktige deler av genet og 
gir alene liten reduksjon i medikamentfølsomhet. Sammen med primærmutasjoner kan de føre 
til en ytterligere reduksjon i følsomhet overfor et medikament, eller bedre replikasjonsevne 
hos mutert virus. Ofte påvises genetiske endringer som kalles polymorfismer. Dette er ulike 
naturlig forekommende genetiske varianter, og har som oftest ingen betydning for 
følsomheten overfor et medikament. Disse grupperes under «andre mutasjoner» av HIVdb.  

Resultatrapporten som blir generert av Stanford-databasen inneholder analysedato, HIV-
subtype, mutasjoner som er identifisert, mutasjonsscore, resistensprofilen til ulike gener sett 
opp mot ulike medikamenter og RNA-kopitall. Det er disse analysene våre data er basert på. 

                                                 
1 Drug Resistance Mutations penalty score sammenligner legemidlers effekt mot en virusstamme hos en pasient med effekten 
det har mot et umutert villtypevirus.  
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Selv om den genotypiske resistensanalysen sier at mutasjonskombinasjoner kan være assosiert 
med resistens mot ulike INSTI, er det imidlertid viktig å skille mellom påviste 
resistensmutasjoner og faktisk resistens av klinisk betydning. Det kan påvises 
resistensmutasjoner, men pasienten kan allikevel ha nytte av behandling med medikamentet 
når det brukes i kombinasjon med andre medikamenter. Algoritmene som anslår genotypisk 
resistensgrad er basert på tidligere kliniske og in-vitro studier rundt de ulike mutasjonene. En 
fenotypisk resistensundersøkelse eller en in vitro-studie vil eksempelvis kunne anslå hvor 
mange ganger mindre følsomt et legemiddel er overfor en virusstamme med en bestemt 
mutasjon. Dette gjøres mer spesifikt ved å se hvor mange ganger større 
legemiddelkonsentrasjon det trengs for å hemme virusreplikasjonen med 50 % (IC50 = 50 % 
av maksimal inhibitorisk konsentrasjon), og forholdet mellom IC50 i en villtype virusstamme 
og IC50 hos en resistent virusstamme, betegnes som resistensfaktor (Geno2pheno: 
Interpreting Genotypic HIV Drug Resistance Tests, 2001). En høy resistensfaktor i en 
virusstamme hos en pasient vil med stor sannsynlighet også arte seg som en klinisk 
legemiddelresistens. 

På bakgrunn av dette klarer algoritmer å sammenligne de ulike mutasjoners innvirkning på 
legemiddelfølsomhet og anslå en genotypisk resistensgrad. Tabell 1 ser nærmere på et utvalg 
av de vanligste mutasjonene som gir resistens mot INSTI og hvordan resistensgraden påvirkes 
med ulike resistenskombinasjoner (HIVdb Genotypic Resistance Interpretation Algorithm). 

N155 N155H har blitt funnet hos pasienter som behandles med RAL eller EVG. Alene gir 
den ingen reduksjon i følsomhet for DTG, men for RAL og EVG gir den en 
fenotypisk reduksjon i følsomhet på henholdsvis 15 og 30 ganger. 

Q148 Q148H/K/R selekteres også hos pasienter som behandles med RAL og EVG. 
Q148H gir alene en moderat reduksjon i følsomhet for RAL og EVG (5-10 ganger), 
mens Q148K/R gir en større reduksjon i følsomhet (30-100 ganger). Mutasjoner 
lokalisert i Q148 har imidlertid minimal effekt på følsomheten for DTG.  Dersom 
slike mutasjoner derimot kombineres med G140S/A eller E138K/A, får man en 
moderat reduksjon i følsomhet for DTG (10 ganger) og en kraftig reduksjon i 
følsomhet for RAL og EVG (>100 ganger). 

G140 G140S/A/C opptrer hos pasienter som behandles med RAL eller EVG og 
forekommer vanligvis sammen med Q148-mutasjoner. Alene gir den en lav 
reduksjon i følsomhet for RAL og EVG og i kombinasjon med Q148 gir den en 
større reduksjon i følsomhet, som vist i avsnittet over. 

Y143 Y143C/R selekteres kun under behandling med RAL. Mutasjonene Y143C og 
Y143R reduserer følsomheten for RAL med henholdsvis 5 og 20 ganger dersom de 
forekommer alene. Kombinert med T97A og andre tilleggsmutasjoner gir disse 
imidlertid en kraftig reduksjon i følsomhet for RAL (>100 ganger). Mutasjoner i 
Y143 gir alene ingen reduksjon i følsomhet for EVG, men kan sammen med 
tilleggsmutasjoner trolig gi en moderat redusert følsomhet for EVG (Anstett, 
Brenner, Mesplede, & Wainberg, 2017). 

Tabell 1. Oversikt over noen av de vanligste resistensmutasjonene mot INSTI. 

Materiale og metode 
Inklusjonskriteriet i denne studien har vært alle resistensanalyser gjort av pasienter som har 
benyttet INSTI i sin behandling av HIV-1 i Norge, og som har opplevd en virologisk 
behandlingssvikt uten klar årsak. Virologisk behandlingssvikt defineres i de faglige 
retningslinjene som viralt RNA > 50 kopier/mL i serum ved 2 målinger 6 måneder etter 
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oppstart av behandling (Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, 2017). 
Inklusjonsperioden går fra 2009 til 3. kvartal 2016 og vi fikk ikke med de tre siste månedene 
av 2016 ettersom vi begynte å undersøke arkivet med resultatrapportene generert av Stanford 
databasen på det tidspunktet.  

Selve innhentingen av datagrunnlaget vårt ble gjort ved at vi systematisk gikk gjennom hver 
av resistensrapportene som var blitt generert i inklusjonsperioden. Med unntak av RNA-
kopitall ble all informasjon lagret i en egen datafil, som senere ble utgangspunktet vårt for 
analysene våre. RNA-kopitall ble ikke tatt med ettersom en stor andel av prøvene ikke hadde 
oppgitt dette.  

Videre valgte vi å gå igjennom de identifiserte mutasjonene for hver prøve på nytt og 
analysere dem ved hjelp av dagens gjeldende oppdatering av HIVdb2. Dette ble gjort ettersom 
HIVdb fortløpende oppdateres med eventuelle nye studier som har utforsket mutasjoners 
effekt på legemidler, slik at vektleggingen av en mutasjon ett år kan være mer betydningsfull 
ved et senere år – eller motsatt. Dette gjorde det mulig for oss å vurdere om endringer i 
resistensmønster var forårsaket av endret forekomst og ikke på grunn av ny informasjon rundt 
mutasjonene. I tillegg var vårt utgangspunkt resistensmutasjoner i virussekvensen, slik at det 
ville vært unaturlig å la samme mutasjon gjelde for ett år og ikke for et annet. Vi har derfor 
anslag for genotypisk resistensgrad for både RAL, EVG og DTG for alle prøver, også før 
eventuelt EVG og DTG ble godkjent og kom på markedet. 

I enkelte vurderinger har vi sett på forekomsten av resistenskombinasjoner som er assosiert 
med alle grader av resistens under ett (markert med stjerne i tabell 2), mens i andre tilfeller 
har vi vurdert funn knyttet til de ulike gradene av resistens. Vi har valgt å definere resistens 
som enten lavgradig, intermediær eller høygradig resistens.   

Gruppe DRM score 
Følsom (S) 0 – 9 

Potensiell lavgradig resistens (PLLR) 10 – 14 
Lavgradig resistens (LLR)* 15 – 29 
Intermediær resistens (IR)* 30 – 59 

Høygradig resistens (HLR)* >= 60 
Tabell 2. Inndeling av genotypisk legemiddelresistens etter DRM score fra HIVdb. * angir grupper hvor 
mutasjonskombinasjoner har ført til redusert følsomhet for et legemiddel 

Litteratursøk 
Da vi fant relevante artikler benyttet vi oss av søk i PubMed. De fleste artikler ble funnet med 
søket «((integrase AND (dolutegravir OR elvitegravir OR raltegravir)) AND resistan*) AND 
mutation* AND genotypic AND HIV-1». I tillegg hadde vi noen spesifikke søk som hadde til 
hensikt å gi informasjon vedrørende forekomster av blant annet subtyper. Vi valgte ut artikler 
som vi mente var relevante og sammenlignbare til vårt datamateriale basert på årstall, 
studiepopulasjon, geografisk nærhet og problemstilling. 

Informasjon om retningslinjer og praksis tar utgangspunkt i rapporter fra RAVN, faglige 
retningslinjer for HIV-behandling i Norge og UpToDate. 

Statistikk 
For å sammenligne grad av resistens ved bruk av DRM-score er det benyttet tosidig Student t-
test for gjennomsnitt, mens for sammenligning mellom subtyper ble kjikvadrattest for 

                                                 
2 Stanford University HIV Drug Resistance Database – Algorithm program update v8.4 (2017 Jun 16) 
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tilfeldighet benyttet. Analysene er utført med programvaren Wolfram Mathematica. Grensen 
for statistisk signifikans ble satt til p-verdi < 0.05. 

Resultater 
Totalt i hele perioden ble det utført 165 genotypiske resistensanalyser for mutasjoner i 
integrasegenet, og av disse viste 130 (78.8 %) genotypisk følsomhet for alle INSTI. Med 
unntak av oppstartsåret 2009 så man en økning i antall utførte resistensprøver fra 17 i 2010 til 
34 i 2016, mens antall prøver med påviste mutasjoner i samme periode holdt seg relativt 
stabilt med et gjennomsnitt på 4.7 per år.  

De hyppigste primærmutasjonene vi fant var lokalisert i N155 (n=17, 10.2 %), Q148 (n=12, 
7.2 %), G140 (n=9, 5.4 %) og Y143 (n=5, 3.0 %). Som vist i figur 6 har mutasjoner lokalisert 
i N155 dominert de siste årene sammen med mutasjoner i Y143, mens mutasjoner i G140 og 
Q148 sist ble observert i henholdsvis 2013 og 2014. 

 
Figur 6. Antall prøver med resistensmutasjoner i posisjonene G140, N155, Q148 og Y143.  

Fordi DTG er et medikament med høy genetisk barriere, og som i stadig økende grad inngår i 
dagens behandlingsregimer, ønsket vi å se spesielt på forekomsten av resistensmutasjoner 
assosiert med nedsatt følsomhet for DTG.   

For DTG ble det i perioden 2009-2016 funnet mutasjoner assosiert med høygradig, 
intermediær og lavgradig genotypisk resistens i henholdsvis 1, 11 og 2 prøver (se figur 7).  

Prøven assosiert med genotypisk høygradig resistens ble funnet i 2010 og bestod av 
primærmutasjonene G140S, Q148KR, E138K og G163R.  

Prøvene assosiert med intermediær genotypisk resistens forekom i perioden 2009-2014 og 
skyldes i overveiende grad primærmutasjoner lokalisert i Q148 (n=10) kombinert med de 
andre primærmutasjonene G140S/G/A (n=8), E138Q/K (n=3) og S147G (n=1). Den siste 
prøven assosiert med intermediær genotypisk resistens var fra 2009 og bestod av 
primærmutasjonene N155H, E92Q og Y143RHC.  

Genotypisk lavgradig resistens for DTG ble funnet ved to tilfeller der det ene tilfellet skyldtes 
mutasjonen Q148R (år 2013), og det andre skyldtes en kombinasjon av mutasjonene Y143H 
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og N155H (2016). Sistnevnte er den eneste prøven med genotypisk resistens mot DTG i de 
siste to årene.  

 
Figur 7. Ulike mutasjonskombinasjoner som har blitt assosiert med henholdsvis genotypisk lavgradig resistens (LLR), 
genotypisk intermediær resistens (IR) og genotypisk høygradig resistens (HLR) mot DTG. 

Av de totalt 165 utførte prøvene, påviste man resistensmutasjoner assosiert med resistens mot 
RAL, EVG og DTG i henholdsvis 35, 33 og 14 prøver. Dette svarer til en prosentandel på 
21.1 %, 19.9 % og 8.4 %. Blant prøvene med redusert følsomhet for RAL hadde 94.3 % også 
redusert følsomhet for EVG, og 40 % mot DTG. Tilsvarende hadde 42.4 % av prøvene med 
redusert følsomhet for EVG også redusert følsomhet for DTG.  

Videre fant vi at prøver assosiert med genotypisk høygradig resistens dominerte for RAL og 
EVG, mens prøver assosiert med genotypisk intermediær resistens dominerte for DTG. Da vi 
undersøkte gjennomsnittlig DRM-score for de tre medikamentene, fant vi ingen signifikant 
forskjell mellom RAL og EVG når det kommer til grad av resistens, men DTG har en 
signifikant lavere resistensgrad enn både RAL og EVG (begge med p < 0.05). 
Gjennomsnittlig DRM-score for RAL, EVG og DTG er henholdsvis 73.3, 73.5 og 43.6.  
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Vi fant at de to vanligste HIV subtypene blant de testede var B (n=51) og C (n=53), men at 
andelen prøver med identifiserte primærmutasjoner for ett eller flere av legemidlene var 
høyest i gruppe B (n=15, 29.4%). Sammenlignet med andelen blant prøvene med subtype C 
(n=7, 13.2%), så man at det var en signifikant høyere andel primærmutasjoner blant de med 
subtype B (p < 0.05).   

Diskusjon 
Som nevnt i resultatdelen hadde 94.3 % av prøvene med redusert følsomhet for RAL også 
redusert følsomhet for EVG. At andelene er relativt like, skyldes at de identifiserte 
mutasjonene i prøvene er vist å gi resistenspåvirkning mot både RAL og EVG i studier som 
undersøker resistens. Disse studiene har videre beskrevet at mutasjoner i Q148, N155 og 
Y143 er de vanligste veiene til resistens mot RAL, og de to første gir også resistens mot EVG 
(Anstett, Brenner, Mesplede, & Wainberg, 2017). Alle disse mutasjonene dominerte i vårt 
datamateriale.  

Av prøvene med genotypisk resistens mot EVG hadde 42.4 % også resistensmutasjoner 
assosiert med nedsatt følsomhet for DTG. DRM-score for DTG var imidlertid gjennomsnittlig 
lavere enn for EVG (hhv. 43.6 (n=14, 95 % CI: 35.7, 51.49) mot 73.6 (n=33, 95 % CI: 64.4, 
82.9)), hvilket kan tyde på at resistensmutasjonene som man fant var av mindre betydning for 
DTG sammenlignet med EVG med tanke på genotypisk resistensgrad.  

Det var totalt 14 prøver (8.5 %) i våre data som var assosiert med genotypisk resistens mot 
DTG. Vel og merke var 12 av disse prøver tatt før DTG kom på markedet i 2014, og vi kan 
ikke utelukke at samme pasient kan ha blitt testet ved flere tidspunkt. Prøven fra 2010 som var 
assosiert med genotypisk høygradig resistens, inneholdt mutasjoner lokalisert i Q148 som 
sammen med primærmutasjonene G140S, G163R og E138K, kan gi en mer høygradig 
genotypisk resistens når de kombineres enn når de forekommer separat (HIVdb Genotypic 
Resistance Interpretation Algorithm). E138K og G140S har også en tilsvarende effekt på 
hverandre.  

   
Figur 8. Antall resistenstester som er assosiert med henholdsvis genotypisk lavgradig resistens (LLR), genotypisk intermediær 
resistens (IR) og genotypisk høygradig resistens (HLR). Prøver assosiert med HLR dominerte for RAL og EVG, mens prøver 
assosiert med IR dominerte for DTG. 
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Prøvene assosiert med intermediær genotypisk resistens skyldtes hovedsakelig mutasjoner i 
Q148, kombinert med andre primærmutasjoner. Mutasjoner i Q148 var de som hyppigst ble 
assosiert med genotypisk resistens mot DTG i vårt datamateriale, og studier har vist at det ved 
denne mutasjonen ofte akkumuleres tilleggsmutasjoner som gir en ytterligere reduksjon i 
følsomhet for DTG (Anstett, Brenner, Mesplede, & Wainberg, 2017). I våre data fant man 
mutasjoner lokalisert i Q148 kun i årene før 2014, hvilket er i samsvar med studier som 
påpeker at disse mutasjonene selekteres under behandling av RAL og EVG (HIVdb 
Genotypic Resistance Interpretation Algorithm). Med tanke på at antall brukere av RAL og 
EVG også har økt i årene etter 2014, hadde det vært rimelig å tenke at vi ville oppdage disse 
mutasjonene også etter 2014, men det har vi ikke gjort. Vi kan dermed ikke videre forklare 
dette fraværet av mutasjoner i Q148. Mutasjoner lokalisert i Q148 har heller ikke blitt vist å 
selekteres under behandling med DTG ifølge enkelte studier (Anstett, Brenner, Mesplede, & 
Wainberg, 2017). 

I 2015 og 2016 har det som nevnt kun blitt funnet én prøve med resistensmutasjoner mot 
DTG og denne prøven bestod av mutasjoner i Y143 og N155. Disse mutasjonene er sammen 
assosiert med lavgradig genotypisk resistens og ville dermed sannsynligvis ikke gitt noen 
resistens av klinisk betydning. Vel og merke mangler vi data fra siste kvartal av år 2016, men 
med tanke på at det i snitt påvises under 5 prøver med resistensmutasjoner mot samtlige 
INSTI, er det rimelig å anta at prøver fra siste kvartal ikke vil ha betydelig innvirkning på 
resultatene våre. Genotypisk resistens mot DTG kan derfor sies å ha utgjort et lite problem de 
siste årene.    

En fransk studie fra 2015 tok for seg 502 pasienter med behandlingssvikt som sto på et 
medikamentregime som inkluderte RAL (Fourati, et al., 2015). Inklusjonskriteriene de 
benyttet var for øvrig de samme som i vår oppgave, men pasientene hadde altså ikke vært 
behandlet med EVG og DTG. I mutasjonsanalysene benyttet de imidlertid ikke HIVdb som 
oss, men ANRS, som er en tilsvarende algoritme3. Funnene deres som omhandlet de 
hyppigste mutasjonene, samsvarte med hva vi fant i vårt datamateriale, nemlig at N155, Q148 
og Y143 var hyppigst forkommende. Videre var 61.0 % av alle med behandlingssvikt i deres 
studie følsomme for alle INSTI. Sammenlignet med vår gruppe, der 78.8 % av prøvene var 
følsomme for alle INSTI, var det en liten diskrepans fra Frankrike. Noe av årsaken til dette 
kan være at alle pasientene i den franske studien var behandlet med RAL, mens pasientene 
bak prøvene i vårt datamateriale også kunne være behandlet med andre typer INSTI – 
inkludert DTG med høyere genetisk barriere.  

I studien nevnt ovenfor så man også på andelen pasienter som hadde resistensmutasjoner mot 
DTG blant de som hadde resistensmutasjoner mot RAL, og andelen de fant var 36 %. 
Forekomsten av resistensmutasjoner mot RAL blant våre prøver var 40 %, og sammen med 
mutasjonsforekomstene nevnt i forrige avsnitt, samsvarer deres funn godt med våre funn.  

Da vi videre tok utgangspunkt i subtypene, fant vi kun en liten forskjell i antall prøver som 
hadde henholdsvis subtype B og C i datamaterialet vårt. Subtype B er den vanligste HIV 
subtypen i Norge og Europa for øvrig, og vi hadde forventet et høyere antall prøver med 
subtype B hvis bakenforliggende årsaker til behandlingssvikt var jevnt fordelt mellom 
gruppene. Det kan derfor virke som dette ikke er tilfellet.  

Bestemmelsen av subtype var også noe unøyaktig siden den ble gjort på bakgrunn av 
sekvenseringen av integrasegenet, og ikke undersøkelser av hele genomet eller større deler av 

                                                 
3 Agence Nationale de Recherches sur le SIDA sin genotypi-resistensalgoritme. Versjon 23  
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det. Det sistnevnte ville gitt en mer presis bestemmelse ettersom noen rekombinante subtyper 
kan ha ulike subtyper i integrasegenet og andre gener. 

Tar vi utgangspunkt i våre funn, fant vi imidlertid høyest andel med primærmutasjoner hos 
dem med subtype B. Selv om tallene i vår studie var små, fant vi allikevel en signifikant 
forskjell. Den hyppigste mutasjonen hos disse pasientene var Q148 (n=10) som opptrådde 
sammen med G140 ved 8 tilfeller. Denne kombinasjonen gir høygradig resistens mot både 
RAL og EVG i henhold til HIVdb, og ble kun observert i andre subtyper ved ett tilfelle. I den 
franske studien som tidligere ble omtalt, fant man også overhyppighet av kombinasjonen 
Q148 og G140 hos de med subtype B, noe som peker i retning av at subtype B har større 
tilbøyelighet til å utvikle behandlingsresistens via Q148 enn de andre subtypene. Denne 
kombinasjonen har som nevnt ikke blitt identifisert blant de testede siden 2013, og i de senere 
år er det mutasjoner lokalisert i posisjon N155 som har vært dominerende for alle subtyper. 
Kunnskapen om sammenhengen mellom subtyper og resistens er imidlertid mangelfull og 
resultatene spriker (Shadrina O, 2014). Mens våre data og den franske studien indikerer at 
subtype B har en større sårbarhet for å utvikle visse resistensmutasjoner, finnes det noen 
studier som indikerer det motsatte. Dette tyder på et behov for mer forskning på emnet.  

Hvilket legemiddel man behandles med initialt kan imidlertid ha en betydning for om man 
utvikler legemiddelresistens eller ikke. Vi har omtalt at DTG har høyere genetisk barriere enn 
RAL og EVG, og det kan derfor virke pragmatisk å starte med DTG. Studier har i tillegg 
beskrevet både RAL og EVG som raskt mutasjonsdrivende med en viss kryssresistens mot 
DTG (Wainberg & Han, 2015). Ved oppstart av behandling har pasienten også ofte høy 
viremi, noe som innebærer høyere mutasjonsfrekvens og dermed økt risiko for 
resistensutvikling. Vi fant i datamaterialet vårt at det også var lavere forekomst av genotypisk 
resistens mot DTG – i tillegg til at den resistensen vi fant var av lavere grad. Ved høy viremi 
burde dette få en til å overveie DTG som primærbehandling fremfor EVG, som begge er 
likestilt som primærbehandling i dag. Enkelte studier har undersøkt dette spørsmålet, men 
resultatene har imidlertid ikke gitt noen klare anbefalinger. Det er i en av studiene vist at 
behandling med DTG kan gi resistensmutasjoner med kryssresistens mot RAL og EVG, men 
hvis DTG igjen har høyere terskel for å gjøre dette enn det RAL/EVG har for å utvikle 
resistens mot DTG, burde dette tale for DTG som primærbehandling for pasienter med høy 
viremi (Anstett, Brenner, Mesplede, & Wainberg, 2017).      

Svakheter 
Datamaterialet som ble studert var allerede samlet inn av mikrobiologisk avdeling og vi hadde 
liten kontroll over inklusjonsprosessen. Dette innebar at vi ikke har hatt informasjon om 
pasientene bak prøvene utover hva som ble oppgitt i resistensrapportene fra HIVdb, og 
samme pasient kan ha blitt resistenstestet ved flere anledninger. Datamaterialet skal også i 
utgangspunktet stamme fra pasienter med behandlingssvikt jmf. kapittelet om materiale og 
metode, men legenes terskel for å rekvirere resistenstesting vet vi lite om. Årsakene til 
behandlingssvikt er også ukjente for oss, men det er sannsynlig at mange av de testede tilhører 
en av følgende grupper: 1) Pasienter som tidligere har stått på INSTI, men som nå behandles 
med andre medikamenter 2) Pasienter som står på INSTI, og som opplever behandlingssvikt 
på grunn av dårlig medikamentetterlevelse 3) Pasienter som står på INSTI, og som opplever 
behandlingssvikt på grunn av resistens mot et annet legemiddel i HIV-behandlingen (for 
eksempel NRTI, NNRTI eller PI).   

Dette gjør det vanskelig å beregne hvor mange som har en reell behandlingssvikt mot INSTI, 
og den lave andelen prøver med resistensmutasjoner taler i retning av at flere kan ha hatt 
andre årsaker til sin behandlingssvikt enn mutasjoner i selve integrasegenet. Dette kan for 
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eksempel gjelde pasientene med dårlig medikamentetterlevelse og pasientene med resistens 
mot et annet legemiddel i HIV-behandlingen. 

En begrensning ved genotypisk resistensundersøkelse er at nye resistensgivende mutasjoner 
ikke oppdages, ettersom HIVdb kun sammenligner mutasjonsfunn i integrasegenet opp mot 
kjente mutasjoner som allerede er beskrevet i litteraturen. Det kan også forekomme 
resistensmutasjoner i lavere frekvens enn det som kan detekteres ved denne 
sekvenseringsmetoden. 

Forekomsten av resistens mot INSTI kan også ha vært høyere enn vi fikk påvist i denne 
studien siden man mener å ha funnet andre mekanismer for resistensutvikling enn mutasjoner 
i integrasegenet. Et eksempel på dette er når uintegrert DNA (uDNA) kan akkumulere 
intracellulært og gi opphav til ulike former for virusvarianter (Thierry, Deprez, & Delelis, 
2017). En genotypisk resistensundersøkelse ville trolig ikke være dekkende for å påvise dette, 
og det optimale til formålet ville være fenotypisk resistensundersøkelse, hvor virus testes i 
cellekultur. Imidlertid er dette svært ressurs- og tidkrevende, og dermed vanskelig 
gjennomførbart. 

Antall utførte genotypiske resistensprøver og antall prøver med identifiserte 
resistensmutasjoner var relativt lavt, og i mange tilfeller varierte antall prøver med 
identifiserte resistensmutasjoner mellom 0 og 4. Dette medførte en viss usikkerhet i 
beregningene våre, og vi har i mange tilfeller valgt å se på alle grader av resistens under ett. 
At vi har valgt å utelate prøvene med potensiell lavgradig resistens fra de andre 
resistensgruppene, skyldes at det per i dag ikke finnes entydig dokumentasjon på at 
mutasjoner som kvalifiserer for å havne i denne gruppen, gir redusert følsomhet mot 
legemidler. I tillegg benyttes denne inndelingen når man sammenligner med andre 
resistensdatabaser. Det er allikevel viktig å tenke på at graden av genotypisk resistens ikke 
nødvendigvis representerer klinisk resistens mot et legemiddel. 

Konklusjon 
I tidsrommet 2009-2016 ble det uført 165 genotypiske resistensprøver av pasienter som har 
opplevd behandlingssvikt etter å ha benyttet INSTI i sin behandling. Kun i 35 prøver påviste 
man genotypisk resistens, noe som gir et bilde av at resistens mot INSTI er et lite problem i 
Norge. Ser man på forskjellene mellom de ulike legemidlene på markedet, forekommer 
resistensmutasjoner som gir resistens mot førstegenerasjonspreparatene RAL og EVG 
hyppigere enn mutasjoner som gir resistens mot DTG. Resistensmutasjonene som gir nedsatt 
følsomhet for DTG i våre prøver, er i tillegg assosiert med lavere grad av resistens enn hva 
gjelder for RAL og EVG.  

I de nyeste nasjonale retningslinjene er EVG og DTG likeverdige alternativer ved 
initialbehandling av HIV. Våre data viser en lavere forekomst av genotypisk resistens mot 
DTG enn mot EVG og RAL. Dette taler i retning av at DTG kan være mer egnet som 
initialbehandling enn de to andre medikamentene i denne klassen.  

  



 
 

18 
 

Referanser 
Anstett, K., Brenner, B., Mesplede, T., & Wainberg, M. A. (2017). HIV drug resistance 

against strand transfer integrase inhibitors. Retrovirology, 14, 36. doi:10.1186/s12977-
017-0360-7 

Antiviral Drugs. (2016). I H. Rang, J. Ritter, R. Flower, & G. Henderson, Rang & Dale's 
Pharmacology (8. utg., ss. 642-652). Elsevier Churchill Livingstone. 

AVERT.org. (u.d.). HIV strains and types. Hentet Jan 2018 fra Global information and 
education on HIV and AIDS: https://www.avert.org/professionals/hiv-science/types-
strains 

Delelis, O., Carayon, K., Saïb, A., Deprez, E., & Mouscadet, J.-F. (2008, Dec). Integrase and 
integration: biochemical activities of HIV-1 integrase. Retrovirology, 5, 114. 
doi:10.1186/1742-4690-5-114 

Dudman, S. G., Stene-Johansen, K., & Vik, I. S. (2008). Resistens ved virusinfeksjoner. 
Tidsskriftet, 128(2597), 600. Hentet fra http://tidsskriftet.no/2008/11/tema-antibiotika-
og-resistens/resistens-ved-virusinfeksjoner 

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. (2017). Hentet Dec 2017 fra 
http://legeforeningen.no/PageFiles/283348/Faglige-retningslinjer-hiv-2017.pdf 

Folkehelseinsituttet (Red.). (2017, Mar). Stabil hivsituasjon i Norge. Hentet Sep 2017 fra 
https://www.fhi.no/nyheter/2017/hivtall-fra-2016/ 

Folkehelseinstituttet (Red.). (2016). Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2016. Hentet 
Jan 2018 fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/hivarsoppgjor-
2016.pdf 

Fourati, S., Charpentier, C., Amiel, C., Morand-Joubert, L., Reigadas, S., Trabaud, M.-A., . . . 
Hé. (2015, May). Cross-resistance to elvitegravir and dolutegravir in 502 patients 
failing on raltegravir: a French national study of raltegravir-experienced HIV-1-
infected patients. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 70(5), 1507–1512. 
doi:10.1093/jac/dku535 

Geno2pheno: Interpreting Genotypic HIV Drug Resistance Tests. (2001). IEEE Intelligent 
Systems, 16(6), 35-41. doi:10.1109/5254.972080 

HIVdb Genotypic Resistance Interpretation Algorithm. (u.d.). (v. 8.4). Hentet Dec 2017 fra 
https://hivdb.stanford.edu/hivdb/by-mutations 

Hivinfeksjon/Aids - veileder for helsepersonell. (2010, Feb). Hentet Sep 2017 fra 
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hivinfeksjonaids---
veileder-for-hel/ 

Kozal, M. J., Hirsch, M. S., Sax, P. E., & Mitty, J. (2017, Sep). Interpretation of HIV drug 
resistance testing. Hentet Dec 2017 fra 
https://www.uptodate.com/contents/interpretation-of-hiv-drug-resistance-testing 

Pommier, Y. A., & Marchand, C. (2005). Integrase inhibitors to treat HIV/Aids. Nature 
Reviews, Drug Discovery. doi:doi:10.1038/nrd1660 

RAVN. (2015). Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 
2015. Folkehelseinstituttet. Hentet Jan 2017 fra 
https://www.fhi.no/sys/nytt/?blockId=53031&ownerPage=47263 



 
 

19 
 

RAVN. (2016). Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 
2015. Hentet Jan 2018 fra Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral 
Resistance in Norway 2015: 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/ravn-rapport-2016.pdf 

Shadrina O, K. O. (2014, Jul). Consensus HIV-1 subtype A integrase and its raltegravir-
resistant variants: design and characterization of the enzymatic properties. Biochimie. 
doi:10.1016/j.biochi.2014.02.013 

Shafer, R. W., Dupnik, K., Winters, M. A., & Eshleman, S. H. (2001). A Guide to HIV-1 
Reverse Transcriptase and Protease Sequencing for Drug Resistance Studies. HIV Seq 
Compend, 1-51. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3274565/ 

Shernoff, M., & Smith, R. (2001, Juli). HIV Treatments: A History of Scientific Advance. 
Hentet fra The Body, The complete HIV/AIDS resource: 
www.thebody.com/content/art30909.html 

Thierry, E., Deprez, E., & Delelis, O. (2017). Different Pathways Leading to Integrase 
Inhibitors Resistance. Frontiers in Microbiology, 7, 2165. 

Wainberg, M. A., & Han, Y.-S. (2015). Will drug resistance against dolutegravir in initial 
therapy ever occur? Frontiers in Pharmacology, 6, 90. doi:10.3389/fphar.2015.00090 

Åsjö, B., & Langeland, N. (2008). Medikamentell resistens vid HIV-infektion. Tidsskr Nor 
Legeforen, ss. 2593–2596. Hentet fra http://tidsskriftet.no/2008/11/tema-antibiotika-
og-resistens/medikamentell-resistens-vid-hiv-infektion 

 

 

  



 
 

20 
 

 

Vedlegg  
RAL EVG DTG  

S PLLR LLR IR HLR S PLLR LLR IR HLR S PLLR LLR IR HLR 
2009 1 

   
2 1 

   
2 1 

  
2 

 

2010 11 1 
  

5 11 1 
  

5 12 1 
 

3 1 

2011 9 1 
  

3 9 1 
  

3 10 2 
 

1 
 

2012 8 
   

2 8 
   

2 8 1 
 

1 
 

2013 17 
   

8 17 
  

1 7 17 4 1 3 
 

2014 22 2 1 
 

4 22 3 1 
 

3 26 2 
 

1 
 

2015 29 1 
 

1 3 29 2 
  

3 31 3 
   

2016 26 2 1 
 

5 26 2 1 
 

5 29 4 1 
  

Tabell 3. Fullstendig oversikt over antall genotypiske resistenstester gjort i tidsrommet 2009-2016 fordelt på HIVdbs genotypiske 
resistensinndeling 
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