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HIV positiivisten raskauksien hoito 
Suomessa 



Suomessa diagnosoituja HIV tartuntoja 3638 
(100-200 uutta tartuntaa vuodessa) 

 1982 - ensimmäinen HIV tartunta 

 1983 - ensimmäinen HIV naisen           
tartunta 

 Ennen 1999 - 40-80 tartuntaa 
vuodessa 

  Vuodesta 2000 eteenpäin   

◦ 100 - 200 uutta tartuntaa 
vuodessa joista 40 – 70 naisia 
 

 1980 – 2016: 

 Miehiä: 2650 –73 % 

 Naisia: 988 – 27% 

 (ulkomaalaistaustaisia naisia – 264) 
  



HIV + naisten synnytykset  v.1993 - 2013 
 Synnytykset HUS:  
◦ 1993-99 – 26 synnytystä 

◦ 2000-2010 – 109 synnytystä 

◦ 2011-2013 – 53 (1993-2016 yli 250 synnytystä, v.2016-27) 

 (Tampere: ennen 2013 -20 synnytystä. 2013- 2016: 22 = 42) 

 Synnytystapa in HUS:ssa 2006 – 2013  
◦ 115 Alatiesynnytyksiä = 77% 

◦ Keisarinleikkauksia 23 % - ( joista 8%- hätäsektioita)  

◦ Muut: ( 15%) : obstrektisin syin, HIV:stä johtuva tai HCV- 
suuri tarttumisriski virusten kautta.) 

  

  



Hoitotyö HIV+ naisen kanssa 
- hoitajan rooli 
1) Kannustaa naisia toteuttamaan heidän  

   haaveensa 

2) Tukea ja kannustaa naisia suunnitelmissaan 

◦ Elämän ja parisuhteiden kannalta 

◦ Auttaa tulemaan äidiksi 

 3) Oikean informaation antaminen 

 4) Auttaa ymmärtämään kokonaisuuden 
◦ Raskauden aikana 

◦ Synnytyksen kulun 

◦ Omat voimavarat HIV positiivisuuden kanssa 



Gynekologiset seurannat HIV+ naisella             
 Aiheet:  
◦ Toimiva ehkäisy 
◦ Löytää epänormaalit papa löydökset 
◦ Löytää muut gynekologiset oireet 

 Jokainen HIV+ saa lähetteen gynekologille 
◦ Gynekologinen historia ja status käydään läpi 
◦ Otetaan 1 papa koe, seuraava 6kk päästä, sitten vuosittain 
◦ Papa seuranta tullee jatkossa harvenemaan  

  *Gynekologiset käynnit 1-3 vuoden välein 

   *Riski epänormaalista papa vastauksesta ovat 2,9-5 % suurem- 

    pi HIV positiivisella naisella     

 Muita riskitekijöitä: 

  *Tupakointi, HPV- infektio, bakteeri vaginoosi, STD’s, matala CD4- solutaso 

  



 
 
 
 
Ehkäisy 
 Tavoite:  HIV+ naisen raskaus on suunniteltu. 

Ehkäisy: 

 *Ensimmäinen vaihtoehto on hormonikierukka. (HUCH antaa näitä ilmaiseksi 
kaikille HIV + naisille.) 

 - ei vaikuta HIV lääkkeiden pitoisuuksiin  

 - ei nosta HI- viruksen määrää genitaalinesteissä 

*Muita hyviä ehkäisymuotoja: 

 - kuparikierukka 

 - ihonalle laitettava ehkäisykapseli   



Kuinka hoidamme- tiimityötä  HUS:ssa 
 

  

 Infektiotautien poliklinikka, Auroran sairaala 
◦  HIV seurantakäynnit ja verkostoituminen raskauden todettua / ja sen  

aikana, synnytyksen jälkeen   

  Naistentautien- & Synnytys poliklinikka 
◦  synnytystä edeltävät käynnit, synnytys 

 Lastentautien poliklinikka 
◦ tapaa äidin & perheen ennen synnytystä 
◦ Informoi äitiä ja synnytysosastoa. HIV- lääkitys suunnitellaan 

henkilökohtaisesti.  
◦ 2 vuoden lapsen seuranta 

 Yhteistyökokoukset noin 6 viikon välein 

 
  

  



  

 HIV+ raskaana oleva nainen käyttää neuvolapalveluita tavalliseen tapaan. 

  

 

Tähän mennessä yli 300 vauvaa syntynyt to HIV+ naisille Suomessa.  

(<250 Helsingissä) 

  

  

  

  

 Neuvolaseulontojen aloittamisen jälkeen Suomessa on                                  
syntynyt vain yksi HIV+ lapsi. 

 Äiti oli alkuvaiheen Neuvolan HIV testissä negatiivinen. Ei testattu uudelleen, synnytyksen yhteydessä 
huomattiin HIV+. 





Raskauden suunnittelu 

 1) Molemmat nainen ja mies HIV+, seurannoissa, ei HIV-lääkkeille 
resistenttiä virusta  
- Normaali yhdyntä 

 

 2a ) HIV+ nainen, HIV-mies 
- aloitetaan HIV lääkitys naiselle ennen raskautta 
- Opetetaan laskemaan oikea ovulaatio aika 
- Koti-inseminaatio ´Muumimuki`- ruiskun avulla. (Tai spermaa otetaan 

kondomista, kondomi ei saa olla spermisidejä sisältävä ) 
- Harkiten yhdyntä ilman kondomia, kun naisen virusmäärä mittaamaton > 6 kk 

ajan  

  



Raskauden suunnittelu 
 

2b) HIV- nainen,  HIV+ mies 

 - HIV lääkitys miehelle ja hänen virusmäärä mittaamaton vähintään 6 kk, ( yhdyntä 
ovulaation aikana) 

 - Naiselle tarjotaan estolääkitystä (PrEP, Truvada) 

 - Kun raskaus alkaa, kondomin käyttöä jatkettava 

 Aiemmin käytössä:  

 -Spermanpesu -> inseminaatio  
◦ Yksittäisiä tapauksia 
◦ Ennen ulkomailla tapahtuvaa toimenpidettä, 
◦ Paljon toimenpiteitä väestöliitossa 
◦ Hankala, kallis 

  

  



HIV+ nainen ja raskaus 
 *Varmistetaan optimaalinen HIV 
lääkitys 

 *Aloitetaan HIV lääkitys. 

 * Jos on huono lääkeadherenssi, 
aloitetaan DOT. (Directly Observed 
Therapy) 

 *HIV virusmäärä kontrolloidaan  1-2 
kerta 2 kuukaudessa, kopioiden pitää 
olla <20. 

 *Sokerirasitustestiä suositellaan 

 *Ei rintaruokintaa- tärkeä puheenaihe,  

  äitiä kannustusta  

 * Tärkeä kontrollikäynti viikoilla (34)-36                                    
◦ Suunnitellaan synnytystapa 

◦ Alatiesynnytys  ensisijainen 

      



HIV+ nainen ja synnytys 
 * Jos HI-virus > 200 elektiivinen 
keisarinleikkaus viikolla 38. 

 * Muuten alatiesynnytys 

 * Tsidovudiini infuusio synnytyksen 
aikana (keisarinleikkauksissa aloitetaan 
3 h aiemmin). 

 *  Vältetään invasiivisia toimenpiteitä 

  

  



Seurannat HIV + äidille ja vauvalle 
*Ennen synnytystä: 

  

* Vastasyntyneelle: 

  

  

*2 päivää vanhalle: 

 

* 3 viikkoa vanhalle: 

 *Tapaaminen äidin kanssa, lapsen 
lääkehoidon suunnitelma, informointi. 

 * TVK, tarkistetaan ettei lääkehoidon 
alkamiselle ole esteitä, ei 
rintaruokintaa 

* HI –virusmäärä 

 * TVK (anemia, primääri infektioiden 
seuranta). 

 * Suunnitelma lopettaa lääkitys viikolla 
4 



Seurannat HIV+ äidin vauvalle 
 * 2 kuukautta: 

  

 * 4 kuukautta:  

  

  

  

 *18 kuukautta:   
     
  

 * TVK, HI- virusmäärä. Onko oireita? 

  

 * HI-virusmäärä, (TVK).  

 Jos HI- virus load  x 3 kunnossa, lapsi ei 
ole infektoitunut. Annetaan BCG 
rokotus. 

 * Kun HIV AgAb, vasta-aineet ovat 
hävinneet, seuranta lopetetaan. 
Yhteydenotto vain tarvittaessa.. 



Menopaussi 
  

 *HIV+ naisilla alkaa menopaussi keskimäärin aiemmin 

 *Hormonikorvaushoito (HRT): aloitetaan kuin muillakin 

 - koska HIV lääkitys saattaa laskea vaikutusta, 

   voidaan annostusta nostaa. 

  

 *Seksuaalisuudesta pitää puhua kaikenikäisten  

 HIV positiivisten naisten kanssa 



   



     

    K I I TO S !  


