
Hva er et antiviralt middel
Med andre ord: Hva skal RAVN overvåke?



Definisjon

• Et middel som kan brukes til behandling av virusinfeksjoner

• Og, som: Inhiberer ett eller flere spesifikke trinn i virusets livssyklus 
(viral celleinvasjon, genomreplikasjon, proteinsyntese, 
partikkeldannelse og frisetting)

• Definerende kriterier:
• Simpelthen å hemme virus-infeksjon
• Molekylær presisjon, helst direktevirkende og målrettet

• Hva med vaksiner?



Vaksiner

• Kan brukes terapeutisk i noen sammenhenger

• Likevel, ikke vanlig å inkludere disse blant de antivirale 
midlene

• Virker indirekte ved å stimulere immunforsvaret

• Virker deretter gjennom kaskader av vertsresponser

• Spesifikk effekt men likevel mangfoldig. Stimulerer en 
normal vertsrespons



Passiv 
immunisering
• Rekonvalesensplasma

• Gråsone

• Komplekse immunmolekyler

• Imiterer normal humoral 
immunrespons

• Monoklonale antistoffer

• Gråsone

• Element av molekylær design er 
sterkere inne

• Spesifikk inhibisjon av celleinvasjon ved 
at designede molekyler binder seg til 
virusets overflate

• Vi tenderer mot å inkludere disse

• (Resistensutvikling er også et element 
her)

DDW 2021



Immunmodulerende 
behandling

• Interferoner

• Tocilizumab m.fl.

• Stimulerer eller modulerer vertens medfødte immunforsvar 
gjennom å interagere med multiple kaskader

• Virker indirekte

• Kan hemme virale infeksjoner

• Molekylær presisjon er ikke lite sterkt tilstede

• Inkluderes ikke her (dessuten lite resistensproblematikk)



Antivirale midler
Trinn for trinn



Midler som hemmer binding til og opptak i 
celler
Pleconaril – mot entero-/rhinovirus



Sokolowska 2020 Nature



Fusjonshemmere/opptakshemmere

• HIV
• CCR5-hemmere (maraviroc)

• Gp41-hemmere (enfuvirtid)

• SARS-CoV-2
• S-protein-bindende peptider



Midler som hemmer 
DNA- eller RNA-
syntese

• Aciclovir

• Nukleosid-/nukleotidanaloger

• NNRTI

• Remdesivir (nukleotid)

• Sofosbuvir (nukleosid)



Midler som hemmer 
integrasjon i vertens 
genom

• Helt sentralt stadium i virusets 
livssyklus

• Integrase - et unikt enzym

Gandhi 2014 NEJM



Midler som bryter ned 
viralt genom

• CRISPR-Cas

• Degraderer nukleinsyrer

• Cas13a

• Inhalasjonsbehandling med forstøver 
(dyreforsøk)

Liu 2019 JBN



Midler som 
hemmer 
proteolyse og 
partikkeldannelse

• Proteasehemmere

• HIV

• HCV

• Hemmer partikkeldannelse og 
modning



Polyproteiner og 
SARS-CoV 2



Midler som
hemmer 
partikkelfrigjøring

Nevraminidasehemmere



Midler som hemmer 
vertsenzymer som 
utnyttes av viruset

• Plitidepsin

• En ny gråsone – indirekte 
virkning

• Fare for bivirkninger 
(cellegiftlignende)

• Brukes i behandling av 
myelomatose

• CCR5-inhibitorer



RNA-interferens

• På forsøksstadiet

• Mikro-RNA (miRNA), små interfererende RNA (siRNA)

• Aptamerer (oligonukleotider med en tredimensjonal 
struktur som gjør dem i stand til å binde andre molekyler 
(nukleinsyrer) spesifikt)

• Spesifikk translasjonshemming

• Forsøkes for HBV, HCV og HIV

• Praktisk hinder: Opptak i celler



Midler som 
hemmer flere trinn 
i virusets livssyklus
• Ribavirin

• Nukleosidanalog med 
tilleggseffekter

• Hemmer primært
virusreplikasjonen

• Stimulerer IFN

• Fremmer apoptose

Tatwe et al 2019 Cell reports



Midler som hemmer flere trinn i virusets livssyklus

Lenacapavir



Antivirale midler og RAVN

• Utviklingstakten har økt betydelig siste par år

• RAVN må prioritere å overvåke virus-medikament-kombinasjoner der 
resistensutvikling er mest sannsynlig

• Monoklonale antistoffer?

• Andre behandlingsprinsipper i løypa
• CRISPR-Cas

• Rekombinante virus-reseptorer

• Remdesivir eller molnupiravir

• Vurderes fortløpende


