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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
26.6.2009 varslet WHO de nasjonale IHR kontaktpunktene om at danske 
helsemyndigheter hadde påvist at man fra en pasient som sto på forebyggende 
behandling med oseltamivir hadde påvist et isolat av det nye influensavirus 
A(H1N1) som var helt resistent mot oseltamivir som følge av en enkelt mutasjon 
(kalt H274Y). Man så ingen tegn til spredning av dette viruset til andre. 
 
Siden har slike virus vært påvist tre-fire ganger i Japan, Kina (Hong Kong) og 
Canada. 

 

Resistens hos sesonginfluensavirus A(H1N1) 2007-8 
I influensasesongen 2007-8 oppdaget vi at en stor andel av de første isolerte 
vanlige influensavirus A(H1N1) var helt resistente mot oseltamivir (Tamiflu) 
Ingen av pasientene hadde selv brukt oseltamivir. Vi varslet da Verdens 
helseorganisasjon i henhold til Internasjonalt helsereglement. Snart viste det seg 
at flertallet av disse virusene over hele verden var resistente. 
 
Mekanismen for resistens var en enkelt mutasjon (kalt H274Y). Vanligvis vil 
muterte virus ha lavere formeringsevne (fitness) enn villtypen og dermed raskt dø 
ut av seg selv hvis ikke de har en fordel av et seleksjonspress i form av 
oseltamivirbruk. I dette tilfellet viste det seg at det resistente viruset var utbredt i 
og vedvarte både i land som vanligvis bruker mye oseltamivir (for eksempel 
Japan) og i land som bruker lite oseltamivir (for eksempel Norge). Vi tolker det 
slik at viruset må ha hatt andre mutasjoner i tillegg som har kompensert for 
fitness-tapet ved mutasjonen, evt av denne mutasjonen var nøytral i forhold til 
fitness. 
 
Sykdom forårsaket av det resistente viruset så ikke ut til å gi verre sykdom enn 
influensa forårsaket av sensitivt virus. 
 
Framveksten av dette resistente viruset så ikke ut til å vært resultat av 
medikamentbruk. 
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Den aktuelle mutasjonen gir ikke resistens mot den andre 
neuraminidasehemmeren zamamivir (Relenza). Dette legemidlet ser generelt  ut 
til å være mer robust mot resistensutvikling, samtidig som det kan være noe 
vanskeligere å ta (inhalasjonspreparat). 
 
Vedlagte artikler gir mer bakgrunn om hendelsen i 2008. 
Helsedirektoratets spørsmål 
Helsedirektoratet spør i e-post av 22. juli: 

”Vi lurer på om dere kan hjelpe oss med faglige vurderinger knyttet til 
resistens når det gjelder bruk av antiviralia for influensa. Vi ønsker å være 
godt forberedt hvis bruk av oseltamivir og zanamivir øker i omfang eller 
at myndighetene frigjør beredskapslagrene. I England satser man mye på 
å få gitt antiviralia så tidlig som mulig for spesielle målgrupper: ”If you 
belong to a high-risk group it is particularily important you start taking 
antivirals as soon as possible. High-risk groups include people with long-
term conditions, those over 65, children under five and pregnant women.” 
(Department of Health 22 July 2009). Spørsmålene er:  
•       Hva vet vi om resistensproblematikken på området? 
•       Vil vi anbefale å gå ut aktiv bruk av medikamentene? 
•       Vet vi mye om bivirkninger 
Det finnes angivelig en neuramidasehemmer til Amantadin, som jeg ikke 
finner registrert. Er dere kjent med substansen og i forholdet til H1A1. 
Den har angivelig en del bivirkninger.” 

 

Overvåking i Norge 
Det nasjonale referanselaboratoriet for influensa ved Folkehelseinstituttet 
undersøker alle de pandemiske virus A(H1N1) som vi selv påviser, og de som vi 
får tilsendt fra andre laboratorier for resistens som følge av den aktuelle 
mutasjonen. I tillegg sendes et utvalg isolater til WHOs referanselaboratorium i 
London der virusene også undersøkes for resistens med utvidete metoder. 
Tilsvarende aktivitet foregår ved de nasjonale influensasentrene over hele verden. 
Hittil er det ikke påvist noen oseltamivirresistente eller zanamivirresistente 
pandemiske virus A(H1N1) i Norge. Pandemisk virus A(H1N1) er universelt 
resistent mot adamantaner (amantadin og rimantadin). 

 

Antiviral behandling av influensa 
Det finnes i dag ingen kliniske studier på effekt av antivirale legemidler mot ny 
influensa A(H1N1). Fordi neuraminidasehemmerne (oseltamivir og zanamivir) 
virker mot sentrale prosesser i virusets syklus, regner man imidlertid med at de 
kan være effektive også mot andre virus enn de vanlige H1- og H3-
influensavirusstammene. 
 
Når behandling iverksettes innen 48 timer etter symptomstart med feber og 
frysninger kan sykdomsvarighet gjennomsnittlig reduseres med 1-2 dager. 
Behandling som startes innen 12 timer etter feberstart, forkorter sykdommen med 
ca. 3 dager. Ingen studier har vært tilstrekkelig store til å kunne påvise eventuell 
effekt på dødelighet. 
 
Ifølge en oversiktsartikkel, viser studier over profylaktisk effekt av oseltamivir en 
gjennomsnittlig beskyttende effekt på 61 % (ved 75 mg/dose) og 73 % (ved 150 
mg/dose). Ved forebygging etter smitte er det rapportert en gjennomsnittlig 
beskyttende effekt på 59 % for husholdskontakter og 68-89 % for andre kontakter 
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av indekskasus. Studier over forebyggende bruk av zanamivir (10 mg/dag) viste 
en gjennomsnittlig beskyttende effekt på 62 %. Ved forebyggende bruk beskytter 
de antivirale legemidlene bare så lenge medisineringen varer. 
 
Siden starten av epidemien med nytt influensavirus A(H1N1) har vi gitt råd om 
behandling og forebyggende behandling. Rådene finnes på 
www.fhi.no/nyinfluensa. I hovedsak anbefaler vi behandling av sykdom hos 
personer i risikogrupper for komplikasjoner, men behandling frarådes ikke for 
andre. Forebyggende behandling av husstandsmedlemmer og tilsvarende 
anbefales bare for dem som er i risikogrupper for komplikasjoner. 
 
Det er praktisk sett helt urealistisk med resistenstesting før behandling hos 
enkeltpasienter. 
WHOs erklæring 
8. juli sendte WHO ut en briefing note om saken: 
 

“Viruses resistant to oseltamivir (Tamiflu) identified 
8 JULY 2009 | GENEVA -- WHO has been informed by health authorities 
in Denmark, Japan and the Special Administrative Region of Hong Kong, 
China of the appearance of H1N1 viruses which are resistant to the 
antiviral drug oseltamivir (known as Tamiflu) based on laboratory 
testing.  
 
These viruses were found in three patients who did not have severe 
disease and all have recovered. Investigations have not found the 
resistant virus in the close contacts of these three people. The viruses, 
while resistant to oseltamivir, remain sensitive to zanamivir. 
 
Close to 1000 pandemic H1N1 viruses have been evaluated by the 
laboratories in the Global Influenza Surveillance Network for antiviral 
drug resistance. All other viruses have been shown sensitive to both 
oseltamivir and zanamivir. WHO and its partners will continue to conduct 
ongoing monitoring of influenza viruses for antiviral drug resistance.  
 
Therefore, based on current information, these instances of drug 
resistance appear to represent sporadic cases of resistance. At this time, 
there is no evidence to indicate the development of widespread antiviral 
resistance among pandemic H1N1 viruses. Based on this risk assessment, 
there are no changes in WHO's clinical treatment guidance. Antiviral 
drugs remain a key component of the public health response when used as 
recommended.” 

 

ECDCs risikovurdering 
ECDCs risikovurdering av 1. juli konkluderer: 
 

“The emergence of resistance while on antiviral treatment is a well-
recognised phenomenon in influenza viruses. Emergence of resistant 
viruses is always a concern for individual patients as well as for the 
potential public health threat that they pose if they retain sufficient 
transmissibility. Surveillance for emergence of resistant viruses in treated 
persons, particularly those with severe disease or immunocompromised 
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status, and in community isolates is of importance for monitoring this 
potential clinical and public health problem in the context of the current 
H1N1 pandemic.” 

Beredskapslager og Pandemiplanen 
Helsedirektoratets lager av antivirale legemidler består i hovedsak av oseltamivir 
samt litt zanamivir, samt adamantanet rimantadin som det ikke er aktuelt å bruke 
mot det aktuelle viruset. Pandemiplanen (vedlegg A og C) beskriver bruken av 
disse, inkludert forslag til prioriteringer. Disse er siden tilpasset den aktuelle 
situasjonen, jf vår rapport av 28.4.2009 om bruk av antivirale legemidler. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Vi forventer å se flere slike sporadiske tilfeller der resistent virus oppstår under 
behandling. Det avgjørende spørsmålet er om det resistente viruset har evne til å 
spre seg og forårsake sykdom. I utgangspunktet har det nok lavere fitness (i 
evolusjonær forstand) og vil tape i konkurransen med det vanlige viruset 
(villtypen). 
 
Men situasjonen kan endre seg på to måter: 
a) Det oppstår kompensatoriske mutasjoner (eller reassorteringer) i det resistente 
viruset slik at det oppnår like stor eller større fitness som det sensitive viruset. Det 
var dette som antakelig skjedde med sesonginfluensavirus A(H1N1) vinteren 
2008. Dersom et slikt virus oppstår, vil det nok spre seg verden rundt ganske 
raskt. 
b) Det oppstår et seleksjonspress som følge av utstrakt oseltamivirbruk slik at det 
sensitive viruset får lavere fitness slik at veien er åpen for det resistente viruset. 
(Dette er den mekanismen vi kjenner fra antibiotikaresistens hos en rekke 
bakterier.) 
 
Det er ikke mulig å anslå risikoen for at vi får en situasjon der en stor andel av 
nytt influensavirus A(H1N1) er resistent mot oseltamivir. 

 

Råd 
Vi anbefaler: 
- Rådene om behandlingen opprettholdes som nå. Vi må ikke av frykt for 

resistensutvikling holde tilbake potensielt livreddende legemidler fra personer 
i risikogruppene. 

- Rådene om forebyggende behandling opprettholdes som nå. Vi ønsker ikke en 
liberalisering der alle som har vært eksponert, skal ha forebyggende 
behandling. 

- Overvåkingen av resistente virus i Norge både i Folkehelseinstituttets regi og 
ved vårt internasjonale samarbeid i WHO-regi må fortsette. 

- Myndighetene må vurdere å styrke lageret av zanamivir ytterligere. 
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