


Chemsex - sanastoa 

Chemsex – huumeiden käyttö seksin yhteydessä 

Slamsex – suonensisäinen käyttö 

etenkin miestenvälistä seksiä harrastavien 
keskuudessa 

 

Yleisimpiä aineita mefedroni, gamma, lakka, 
metamfetamiini (’4-chems’) 



Chemsex 

27 artikkelia pubmedissa, kaikki vuosilta 2015-
2017 

Kaikissa HIV mainittu 

 

 

Käyttäjien sitaatit artikkelista: Deimel et al, Harm 
Red Journal 2016 



Historiaa 

Poppers yleistyi 1970-
1980-luvun 
diskokulttuurissa 

Amyylinitriitti 
Isobutyylinitriitti 
Isopropyylinitriitti 

 

Epäiltiin jopa Kaposin 
sarkooman ja 
immuunipuutoksen 
aiheuttajaksi 



Deimel et al, Harm Reduction Journal 2016 



Motivaatio 

14 syvähaastattelua Saksassa (Deimel et al, Harm Red 
Journal 2016) 

Vähentää estoja 

Tavoitellaan intensiivisempää, pidempää 
seksikokemusta 

Sosiaalinen funktio 

Taustalla olevien ongelmien hoitaminen (sosiaalinen 
ahdistus, itsetunnon ongelmat, kipu) 

 

 



Deimel et al, Harm Reduction Journal 2016 



Deimel et al, Harm Reduction Journal 2016 



Yleisyys 

 



Pufall EL et al CROI 2016, poster 913 

Positive Voices –kysely 30 HIV-klinikassa (GB, 392/532 MSM-pot) 

393/532 (74%) potilasta (MSM) 



Schmidt AJ et al, International Journal of Drug Policy, Volume 38, 2016, 4–12 

EMIS-nettikysely 44 kaupungissa 2010, 174 209 vastaajaa (MSM) 



Deimel et al, Harm Reduction Journal 2016 



Use of 4-chems among  
(a) users of backrooms/sex club/public sex parties, and  
(b) users of private sex parties. 
 
Grey bars:  
(a) % of EMIS respondents visiting a back-room, a gay sex club or a public sex party in the past 4 weeks; 
 (b) % of EMIS respondents... 
 
 

EMIS-nettitutkimus, 44 kaupunkia (2010), ‘4-chems’ käyttö 

Axel J. Schmidt et al, International Journal of Drug Policy, Volume 38, 2016, 4–12 

Klubit, yleiset seksibileet Yksityiset seksibileet 



Eri aineista 

 



Mefedroni 
4-metyylimetkatinoni (4-meth) 

Semisynteettinen aine, katinonijohdos (amfetamiinin 
kaltainen yhdiste, jota mm Khat-kasvissa) 

Stimulantti, aiheuttaa euforiaa, tuntoaistin herkistymistä, 
tekee sosiaalisemmaksi 

Lyhyt vaikutus, toleranssi 

Viihdekäytössä usein muiden aineiden kanssa: 
(metampfetamiini, GHB) 

Toistuva annostelu, jotta vaikutus jatkuu 

Käytetään suun kautta, rektaalisesti, nasaalisesti 
(insufflation) 



GHB/GBL 

GBL (lakka) on GHB:n (gamma) esiaste, samoin 1,4-butanedioli 

Keskushermostoa lamaavia 

Käytetään muiden klubihuumeiden kanssa 

Rentouttaa, lisää euforiaa 

Erittäin yleisiä Chemsex-kontekstissa 

Lisää libidoa –toistuvat yhdynnät 

GHB imeytyy nopeasti p.o., T1/2 20-60min, vaikutus ohi 4-7 tunnissa 

 

 

 



GHB/GHL, jatkoa 

1,4-BD metaboloituu alkohoolidehydrogenaasin 
kautta 

Alkoholi voimistaa vaarallisesti vaikutusta 

GHB:lla kapea terapeuttinen alue (ad 3ml annos 
voi aiheuttaa kuoleman) 

 

 

 



J Hockenhull et al, Forensic Science International 2017 

Huumausainelöydökset obduktioissa, Lontoo (n=6633) 
 
 - GHB: 0,92% kuolemista 
 vrt kokaiini 2,8%, MDMA 1,3% 



GHB, ketamiini, metamfetamiini 



Metamfetamiini 
Maailmanlaajuisesti  

25 milj käyttäjää (ohittaa kokaiinin ja heroiinin) 

Yleistä HIV-positiivisilla, lähinnä MSM 

Liitty suuren riskin seksikäyttäytymiseen 

Käytetään nuuskaamalla, polttamalla tai pistämällä 

Saa aikaan energisen tilan, kohonneen mielialan, itsevarmuutta ja nostaa 
libidoa 

Käytetään usein mefedronin ja GHB:n kanssa 

Käytetään polttamalla, nenän kautta tai suonensisäisesti 

Ainakin yksi kuolema metamfetamiinin käyttäjällä, jolla hiljattain aloitettu 
sakinaviiri ja ritonaviiri 



Deimel et al, Harm Reduction Journal 2016 
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Ketamiini 

1960-luvulta käytetty anesteetti 

Yleistyi 1990-luvulla reiveissä klubihuumeena 

Käyttö lisääntynyt viimeisen vuosikummenen aikana seksin yhteydessä 

MSM->heteropiireissä 

Vahva hallusinogeeni 

Nuuskataan, nautitaan nesteenä tai pistetään 

Hyötyosuus 20-45% po 

CYP3A4 pääasiallinen metaboliareitti 

Rtv ja kobisistaatti todennäköisesti lisäävät toksisuutta 

DRV/r ja LPV/r, 2 tapausta ylävatsakipua ja maksa/sappitieongelmaa lyhytaikaisen 
ketamiinin käytön yhteydessä 



MDMA (Ekstaasi) 

Epäsuora serotoniiniagonisti, hallusinogeenisia ominaisuuksia 

Kapseli, tabletti tai jauhe 

käytetään usein sekoitettuna muihiin aineisiin kuten ASA, kofeiini, 
dextrometorfaani, pseudoefedriini, ketamiini, parametoksyamfentamiini 

 

CYP2D6-inhibiittorit (fluoksetiini, paroksetiini, kokaiini) blokkaavat 
metabolian 

Mahdollinen kardiotoksisuus yhdessä PI/r lääkityksen kanssa  

Kaksi kuolemantapausta raportoitu HIV-potilaalla, jolla ritonaviiri käytössä 



Kokaiini 

Koka-pensaan lehdista uutettu luonnon alkaloidi 

Aiheuttaa euforiaa, lisää energiaa ja itsevarmuutta 

Veteen liukeneva jauhe  

käytetään nenän kautta tai liuotetaan iv-käyttöä varten tai 
inhaloidaan (crack) 

Osa metaboloituu nopeasti CYP3A4:n kautta norkaiiniksi, 
joka maksatoksinen 

CYP3A4 –induktorit -> lisääntynyt norkaiinin tuotanto ja 
hepatotoksisuus 

 



Bentsodiatsepiinit 

“non-medical use” 

Käytetään muiden lääkkeiden kanssa tai tasaamaan 
stimulanttien vaikutusta ja vieroitusoireita (esim 
GBL/GHB) 

Metaboloituvat CYP3A4 kautta 

Vaikutus korostuu ritonaviirin tai kobisistatin kanssa 
Hengityslama, ylisedaatio 

Myös CYP2C19 – huonoilla metaboloijilla eliminaatio 
hidastuu 

 



Erektiolääkkeet 

“viihdekäyttö” 

Käytetään pitkittämään erektiota ja kompensoimaan 
toisten aineiden impotenssia aiheuttavaa vaikutusta 

Reseptillä kirjoitettaessa annokset pieniä, jos rtv 
/cobi käytössä 

Viihdekäytössä voidaan käyttää vaarallisia annoksia 

kardiotoksisuus 

 



Mitä väliä? 

Huumeiden yleiset riskit, riippuvuus 

Pistämiseen liittyvät riskit 

Tartuntariskit 

Multippelit partnerit, kontrollin menetys, 
limakalvovauriot 

HIV, HCV, muut sukupuolitaudit, Shigella, HAV.. 

Interaktiot HIV-lääkkeiden kanssa 



Eri lääkkeiden 
interaktioriskit 

Ritonaviiri, kobisistaatti 

Pieni riski: NRTI, rilpiviriini, raltegraviiri, 
dolutegraviiri, maraviroki 

Jkv riskiä: NNRI: efavirentsi, nevirapiini, 
etraviriini 



Aine Metaboliareitti Puoliintumisaika, 
noin 

Interaktiopotentiaali 
(Ritonaviiri /kobisistaatti) 

Metamfetamiini CYP2D6  12 h Keskitasoa 
Vaikutus voimistuu ja pitkittyy 

MDMA (Ecstasy) CYP2D6 7h Keskitasoa 

Mefedroni CYP1A2, CYP2B6  
ja CYP3A4 (minor) 

30min-1,5h Keskitasoa 

Kokaiini Plasma, maksan 
kolinesteraasit 

0,5-2h Matala tai keskitasoa 

Ketamiini CYP3A4 
CYPB6, CYP2C6 
(minor) 

1,8-2,8h Korkea 

GHB/GBL 
(gamma, lakka) 

GHB-DH, SSA-DK, 
GBL: laktonaasi 

GHB 20-60min Ei tietoa 

Bentsodiatsepiini
t 

Diatsepaami: 
DYP3A4, SYP2C19 
(minor), 
Alpratsolaami 
CYP3A4 

Alprats: 12-15h 
Diatsep: 43-56h 

Korkea 

Erektiolääkkeet CYP3A4 Sildenaf: 4h 
Tadalaf: 17,5h 
Vardenafil: 4,5h 

Korkea 

Bracchi et al, AIDS 2015 



Miten kysyä.. 

Kysy käytöstä 

Avoimet kysymykset 

 Vaikutus lääkkeen valintaan  /vaihtoon 

Realistinen tieto mahdollisista haitoista 

Huumeen haitat 

Infektioriski 

Interaktioriskit 

 





lähteitä 

Bracchi et al, Increasing use of  ’party drugs’ in people living with HIV- on 
antiretrovirals: a concern for patient safety. AIDS 2015. 



Deimel et al, Harm Reduction Journal 2016 



J Hockenhull et al, Forensic Science International 2017 
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