
HIV ja hepatiitti C
1.2.2018

Dos.Matti Ristola

HYKS Infektiosairaudet



Sidonnaisuudet

• Asiantuntija- ja luentopalkkioita: Abbvie, Gilead, MSD, Bristol-Myers 
Squibb, GSK/Viiv, Janssen

• THL:n HIV/Hepatiitti –asiantuntijaryhmän jäsen



Krooninen C-hepatiitti

• Virustartunnan saaneista (HCVAb +) 70 – 80 % jää kantamaan 
kroonisesti virusta (HCVNh toistuvasti positiivinen)

• Kroonisen C-hepatiitin vaikutukset
• Maksatulehdus ja –fibroosi -> maksakirroosi

• Maksasyöpä

• Maksan ulkopuoliset vaikutukset



Laboratoriokokeet C-hepatiitin arvioimiseksi
• HCVAb (vasta-aineet)

• Ei kerro, onko potilas jäänyt kantajaksi

• HCVNhO (kvalitatiivinen = positiivinen tai negatiivinen)
• Kantajuus

• HCVNh (kvantitatiivinen = lukuarvo)
• Tarvitaan hoidon valitsemisessa, jos ei käytetä pangenotyyppistä lääkettä

• HCVNhGenotyyppi
• Tarvitaan hoidon valitsemisessa, jos ei käytetä pangenotyyppistä lääkettä

• APRI –indeksi (ASAT + B-tromb)
• Maksan tilanteen arviointi

• P-albumiini, -INR
• Muiden kroonisten virusinfektioiden poissuljenta

• HIVAgAb, B-hepatiitti -paketti



Maksakirroosin tutkiminen
• Biopsia (koepala) maksasta

• Pidetään luotettavimpana. 

• Ultraäänellä maksan elastiteetti (esim. Fibroscan)
• Laajalti käytössä

• Sidekudoslisän arviointi: F0-1 ei sidekudoslisää – F4 kirroosi

• Verikokeet: eivät yhtä luotettavia kuin biopsia tai Fibroscan
• APRI (ASAT + tromb)

• Child-Pugh, Fibrotest

• Mahalaukun tähystys
• Ruokatorven laskimolaajentumat



C-hepatiitti ja maksasyöpä

• Krooninen C-hepatiitti lisää maksasyövän riskin 20 – 25 –kertaiseksi

• Kirroosi lisää maksasyövän riskiä

• ”Päällekkäiset”  riskitekijät maksasyövälle
• Alkoholi, krooninen B-hepatiitti, HIV

• Onnistunut C-hepatiitin hoito vähentää maksasyövän kehittymisen 
riskin noin ¼ -osaan

• Maksasyövän ennuste on edelleen huono
• 5 vuotta toteamisesta elossa 14 %



C-hepatiitti –viruksen maksan ulkopuoliset 
vaikutukset
• Kryoglobulinemia (12 –kertainen riski)

• Krooninen munuaisairaus (1,2 –kertainen riski)

• Diabetes tyyppi 2 (1,6 –kertainen riski)

• Lymfooma (1,6 –kertainen riski)

• Sjögrenin oireyhtymä (2,3 –kertainen riski)



• Sosiaali- ja 
terveysministeriön 
asettama työryhmä

• Pitkän ajan tavoitteena on 
hävittää C-hepatiitti 
Suomesta

• Opioidikorvaushoitoa
saaville tulisi järjestää C-
hepatiitin hoito 2018



Suomen C-hepatiittistrategian aikataulu

• Monialainen HIV/HCV -työryhmä perustettu THL:n toimesta keväällä 
2017. 

• Hoitorekisteri suunnitteilla. 
• Uusien HCV –lääkkeiden kilpailutus HUS-Apteekin toimesta. 
• Esivaiheen tavoitteena on laajentaa hoito vuoden 2018 aikana 

korvaushoidossa oleviin hoitokriteerit täyttäviin C-hepatiittia 
sairastaviin hyvien toimintamallien luomiseksi ja 
rahoitusmahdollisuuksien arvioimiseksi. 

• Työryhmä raportoi säännöllisesti tehdyistä toimenpiteistä ja strategian 
etenemisestä sosiaali- ja terveysministeriölle sekä vastaa strategian 
päivittämisestä
• Ennaltaehkäisy
• Hoito
• Seuranta



Uudet C-hepatiitti -lääkkeet

• Lääkkeiden uusi sukupolvi käyttöön 2014 alkaen
• Kolme vaikutusmekanismia

• Proteaasinestäjät, NS5A –inhibiittorit, NS5B –inhibiittorit

• Interferonia ei tarvita. Ribaviriinia tarvitaan lähinnä kirroosipotilailla
• Voidaan antaa myös psykoosiherkille potilaille

• Hyvä teho genotyyppien 1 ja 4 –infektioihin
• >90 % saa pysyvän hoitovasteen
• Vähän haittavaikutuksia (väsymys tavallisin)

• Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa otettava huomioon
• Hoidon pituus 12 – 24 viikkoa
• Hinta

• Pangenotyyppiset (kaikkiin alatyyppeihin tehoavat) lääkkeet 
• Mahdollisesti ei tarvita enää genotyypitystä
• Ribaviriinistä eroon ?
• Hoidon pituus 8 - ? Viikkoa
• Hinta ?



Uudet C-hepatiitti –lääkkeet
(myyntilupa Suomessa 09.2017)

NS3/4A (proteaasi) 
–inhibiitorit

NS5A –inhibiittorit NS5B –inhibiittorit
(nukleotidit)

NS5B –inhibiittorit 
(non-nukleosidit)

simepreviiri daklastaviiri sofosbuviiri dasabuvir

paritapreviiri* ledipasviiri*

gratsopreviiri* ombitasviiri*

glekapreviiri* elbasviiri*

voksilapreviiri* velpatasviiri*

pibrentasviiri*

*saatavana vain yhdistelmätablettina
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Meissner. Current Opinion in Gastroenterology. 
33(3):120-127, May 2017.

Recent pivotal clinical trials in HIV/HCV virus 
coinfection

Update in HIV-hepatitis C virus coinfection in the DAA era



category 3 = contraindication



DAA –lääkkeiden interaktiot

• Suuri osa yhteisvaikutuksista johtuu CYP3A4 ja CYP2D6 -metaboliareiteistä

• HIV-lääkkeet
• Proteaasinestäjillä ja NNRTI –lääkkeillä on merkittäviä yhteisvaikutuksia DAA –

lääkkeiden kanssa

• Muut lääkkeet
• Yhteisvaikutukset myös muiden lääkeaineryhmien kanssa ovat tavallisia

• Luontaistuotteilla ja laittomilla päihteillä voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia DAA-
lääkkeiden kanssa.

• Yhteisvaikutukset on tarkistettava ennen hoidon aloittamista.
• puuttuva tieto ei tarkoita että interaktioita ei voisi olla olemassa

• Suositeltava sivusto: www.hep-druginteractions.org



HUS:n vetämän 2018 – 19 tarjouskierrokseen 
osallistuneet uudet HCV -lääkkeet

Kauppan
imi

Vaikuttavat 
aineet

Genotyypit Metabolia Hoidon pituus Ribaviriini

Epclusa sofosbuviiri + 
velpatasviiri

kaikki Sytokromi P - 450 12 viikkoa Kirroosipotilaat

Maviret gratsopreviiri +
pibrentasviiri

kaikki Sytokromi P - 450 8 – 16 viikkoa Ei

Zepatier gratsopreviiri +
elbasviiri

1 + 4 Sytokromi P - 450 12 – 16 viikkoa Genotyyppi Ia (+ 4)



HUS. HCV-HOITO-OHJEET

• C-hepatiitti-infektio hoidetaan maksavaurion

vaikeusasteesta (F0-4) riippumatta II polven

virusspesifisten lääkkeillä, ellei potilaalla ole 

merkittävää muuta ennusteeseen vaikuttavaa

sairautta (esim. alkoholi- tai huumeriippuvuus, 

edennyt maligniteetti ym.) 

• Maksavaurion aste on syytä määrittää joko

APRI:lla tai elastografialla kirroosin toteamiseksi

hoidon jälkeistä seurantaa ajatellen

M.Färkkilä 1/2018





HYKS Auroran HCV/HIV –potilaat 
InfCaren tapaukset ad 01/2018

• Kaikkiaan HCVAb + 286

• Seurannassa 231

• HIV-riskiryhmä
• Pistoshuumeet 159

• HCVAb neg 7 (9)

• Miestenvälinen seksi 25

• Heteroseksi tai tuntematon 47



HYKS/Aurora HIV –potilaiden HCV –hoidot 
vuodesta 2003

Kaikki

• IFN tai/ja DAA 69 

• DAA 28

Aktiiviset potilaat

• IFN tai/ja DAA 65

• DAA 28



HYKS HCV/HIV pistoshuumeet riskiryhmänä
InfCaren tapaukset ad 01/2018

• Aktiivinen InfCaressa 159
• HCVNh ei tiedossa 14 (8,8%)
• HCV eradikoitunut spontaanisti 13 (8,2%)
• HDVNh pos / HCVNh neg 4 (2,5%)
• IFN-hoito onnistunut/kaikki hoidetut 23/35  
• DAA-hoito onnistunut/kaikki hoidetut 18/19
• Hoidolla avireemisiksi 41 (25,8%)
• Uusintainfektiota 3
• Tiedossa oleva HCV –viremia 81 (50,9%)
• Fibroscan tehty 84 (52,8%)
• Fibroscan F >2, hoitamatta 14 (8,8%)
• APRI > 1,5, ei Fibroscania, ei hoidettu 3



HYKS HCV/HIV heteroseksi riskiryhmänä
InfCaren tapaukset ad 01/2018

• Aktiivinen InfCaressa 39  (-2?)
• HCVNh ei tiedossa 2 (5,1%)
• HCV eradikoitunut spontaanisti 12 (30,8%)
• IFN-hoito onnistunut/kaikki hoidetut 6/7  
• DAA-hoito onnistunut/kaikki hoidetut 3/3
• Hoidolla avireemisiksi 8 (20,5%)
• Uusintainfektiota 1 (?)
• Tiedossa oleva HCV –viremia 16 (41,0%)
• Fibroscan tehty 13 (33,3%)
• Fibroscan F >2, hoitamatta 1 (2,6%)
• APRI > 1,5, ei Fibroscan, ei hoidettu 0



HYKS HCV/HIV MSM riskiryhmänä
InfCaren tapaukset ad 01/2018

• Aktiivinen InfCaressa 25  
• HCVNh ei tiedossa 0 

• HCV eradikoitunut spontaanisti 5 (20,0%)

• IFN-hoito onnistunut/kaikki hoidetut 10/14 / 11 potilasta  

• DAA-hoito onnistunut/kaikki hoidetut 4/4  / 4 potilasta

• Hoidolla avireemisiksi 14 (56,0%)

• Uusintainfektiota 4 / 3 potilasta

• Tiedossa oleva HCV –viremia 8 (32,0%)



HYKS Aurora: HIV+ MSM:ien HCV –tapaukset
InfCaren tapaukset ad 01/2018
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Martinello ym. Curr HIV/AIDS Rep (2017) 14:110–121

Uusintainfektiot



Declining HCV Incidence in Dutch HIV-Positive Men Who Have Sex With 
Men After Unrestricted Access to HCV Therapy

Boorekamp ym. CID 2017 epub



Lopuksi

• STM:n C-hepatiittistrategian tavoitteena on hävittää C-hepatiitti  
Suomesta, mikä edellyttää epidemiologista suhtautumista hoitoon

• Uudet C-hepatiittilääkkeet ovat keskeinen väline tavoitteen 
saavuttamiseksi, koska uusilla lääkkeillä saavutettavat hoitotulokset 
ovat erittäin hyviä

• Lääkehoitoa toteutetaan sekä erikoissairaanhoidossa että 
perusterveydenhuollossa

• HYKS Infektiosairauksien linjalla on strategian tavoitteen mukaisesti 
hoidettava C-hepatiitti runsaalta 100 potilaalta lähivuosina


