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HIV:n resistenssin tutkiminen 

Genotyyppinen resistenssi 

• Lääkkeiden kohteena olevan 
proteiinin sekvenssin 
selvittäminen 

• M184V  

• Mutaatioiden merkitys 
tunnettava etukäteen 

• Tulkinta-algoritmien vaihtelu 
– THL 

– Stanford 

– ANRS 

– Rega 

Fenotyyppinen resistenssi 

• Resistenssin lisääntymisen 
kerrannainen lääkeherkkään 
virukseen verrattuna (WT, wild 
type) 

• Kliinisen resistenssin 
kerrannaisluku vaihtelee (2-
10x) 

• Suora resistenssin mittaus = ei 
tarvitse tietää etukäteen 

 

• Hidas, kallis, ei Suomessa 



Genotyyppinen resistenssitestaus 

• populaatiosekvenssi (pol geeni) 

• Resistentin variantin edustettava vähintään 
15-20% viruksista 

– Ultraherkät menetelmät toteavat jopa 0,5-0,01 % 
viruspopulaatioita.  

 

 



Tarvittava virusmäärä ja hinta 

• Tavallinen resistenssinäyte 

– Raja 1000 kop/ml 

– Hinta 667,59€ 

 

• Integraasi pyydettävä erikseen 

– Raja 200 kop / ml 

– Tullee osaksi maksullista palvelua tänä vuonna 



Tropismin testaus 

• CCR5 vs CXCR4 trooppinen virus 

• Trofile (ESTA) tai gp 120 geenin V3 alueen 
populaatiosekvenointi 

• Veren VL oltava > 100 kop/ml 

• Myöhäisin mahdollinen näyte paras 

• THL tekee: hinta 262,39€ 

• Voidaan tehdä myös DNA:sta, ei Suomessa 



Tropismivastaus 



RESISTENSSIN KEHITTYMISESTÄ 



Hankittu lääkeresistenssi 

• Syntyy lääkkeen käytön yhteydessä 

• Otollisin VL 1000-10000 (Prosperi 2011) 

• Liian matala lääkepitoisuus 

    - väärä annos 

    - puutteellinen adherenssi 

    - huono imeytyminen 

    - lääkkeiden yhteisvaikutukset 

    - monoterapiassa aina ( pre-HAART) 



Tulkinta-algoritmi ja tuloskaavake 

• Algoritmi tarkastetaan 
säännöllisesti noin 
vuosittain 

• Kannattaa pyytää uusi 
tulkinta vanhasta 
näytteestä ( koko 
sekvenssi on tallessa) 

 



Tulkinta-algoritmin lisäksi 
huomioitavaa 

• Onko näyte otettu virologisesti pettävän hoidon 
aikana? 
– Tarkista tarkat päivämäärät! 
– Missä ajassa WT virus peittää alleen R-viruksen? 
– Jos VL samaa luokkaa kuin ennen hoitoa…? 
– Primaari R säilyy yleensä kauemmin 

• Onko muita pettäneitä hoitoja, jolloin ei saatu R-
näytettä tutkittua  
– Näistä ”arvataan” mutaatiot: esim. PI + 3TC -> lähes 

aina M184V 

• Kaikki R-mutaatiot arkistoituvat pysyvästi 
 



 

 

R-testi klinikassa 

• Tärkeä saada pakkaseen ajoissa säilyvyyden takia 

– Ei perjantaisin? 

• Primaariresistenssi 

     - Suositukset EACS, IAS-USA, DHHS 

     - Pyydä mahdollisimman pian dg:n jälkeen 

     - Nykyään maksullinen 

• Genotyyppinen resistenssi kustannusvaikuttavaa 
sekä naiveilla että hoidon pettäessä 

 

 



Hoidon pettämisen yhteydessä 

• Aina hoidon pettämisen yhteydessä, jos VL 
luokkaa > (600-)800 

• Jos VL <1000, mielellään yhteys THL:ään 

• Ongelma, jos VL mitattava, mutta alle ~600 

– THL:ään säilöön tulevaisuutta varten? 

 



Matalan R-kynnyksen lääkkeet 

• Matalan R-kynnyksen lääkkeet 

       -lamivudiini ja emtrisitabiini 

       - nevirapiini ja efvirentsi 

       - raltegraviiri ja elvitegraviiri 

 

• Yksi mutaatio voi kaataa koko lääkkeen 



Korkean R-kynnyksen lääkkeet 

• Nykyään käytössä olevat PI:t 

• Dolutegraviiri 

• Etraviriini 

 

• Tarvitsevat useamman mutaation kaatuakseen 



Resistenssimutaatioiden säilyvyys 

• Huonontavat viruksen replikaatiokapasiteettia 

• Korvautuvat villillä viruksella lääkepaineen 
hellittäessä 

• Pitkän lääketauon jälkeen tuskin näkyvät 

• Resistenssinäyte on kallis tapa selvittää 
adherenssia 

 

 



Resistenssi vähenemässä 

De Luca et al JID 2013 



Primaariresistenssi (TDR) 

• ”Tarttunut resistenssi” ei omaa lääkkeiden 
käyttöä 

• Prevalenssi vaihtelee alueittain (San Diego 
>20%) ja kohorteittain 

• Säilyy yleensä näkyvissä pidempään kuin 
hankittu resistenssi (ei villin viruksen varastoa) 

• Luotettavin kuitenkin mahd pian tartunnan 
jälkeen otettu näyte 

 



SPREAD 

• 2006-2007 Eurooppalainen tutkimus 
primaariresistenssistä 

• 9,7%:lla joku mutaatio 

• NRTI 5,7%, NNRTI 3,9%, PI 1,7% 

• Kahden luokan resistenssi alle 1%:lla 

• Toisaalta Swiss cohortissa ultradeepilla jopa 
18%:lla M184V tai K103N vaikka populaatiossa 
herkkä. 

 



Primaariresistenssin häviäminen 

• Vaikuttaa myös esitettyihin 
resistenssilukuihin 

• Häviää hitaammin kuin 
hankittu resistenssi 

• M184V häiritsee viruksen 
fitnessiä paljon, häviää 
nopeasti 

• TAMit hyvin säilyviä 

• Valtaosa peräisin 
hoitamattomilta 

 

                        Castro JID 2013 

 



Suomen primaariresistenssiluvut 



HIV hoitotulokset 2014 
ART aloitettu > 4 kk aiemmin 

Tartuntata

pa 

Potilait

a 

Lääkityksell

ä 

HIV-Nh <50* 

 

Hetero 619 549 (89%) 95.7% 

MSM 563 520 (92%) 97.6% 

IDU 176 165 

(94%)** 
93.2% 

Muu tai ei 

tiedossa 
49 38 (78%) 93.9% 

Kaikki 1407 1272 

(90%) 
96.1% 

• Potentit lähteet R-
viruksille vähissä… 
mutta potentiaali 
säilyy koko ajan 

• Kaikki optiot 
käytetty hyvin 
harvoilla 

HUS, Infektiosairauksien klinikka, tilanne 31.12.2014 

*  Osuus HIV_lääkityksellä olevista 

** sisältää 2 lääkkeen hoidot (jarrulääkitys) 

 



PREP:n vaikutus R-tilanteeseen? 

• Riski vaikuttaa pieneltä 

• Tenofoviirigeeli (CAPRISA 004) ei resistenssiä 
myöskään ultra-deepillä serokonverttereillä 

• Truvada (iPrEx) 48 infektiota, ei resistenssiä 
populaatiosekvenoinnilla 

• Kahdella M184I 0,53% ja 0.75% 



       Lisää oppia…. 


