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Vastaanotto jatkuu… 
 Tänään tarkoitus suunnitella HCV:n hoito.  

 HCV genotyyppi 1, ei kirroosia. 

  







HYKS DAA –lääkkeen valinta 

•Genotyyppi 1 ja 4 hoidetaan ensijaisesti gratsopreviiri/elbasviirillä (ZepatierR) 

 (keskustele HIV-tiimin kanssa hoidon pituudesta ja ribaviriinin tarpeesta) 

  

•Muut genotyypit hoidetaan ensisijaisesti sofosbuviiri/velpatasviirillä (EpclusaR) 

 

•Tarkista HIV-lääkityksen ja potilaan muiden lääkkeiden sopivuus DAA-hoidon kanssa 
 * hep-druginteractions.org 
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Uusia 
yhdistelmälääkkeitä 



BIKTARVY (TAF+ emtrisitabiini+biktegraviiri) 
  
• 1 tabletti kerran päivässä ruoan kanssa tai ilman ruokaa (ruoka lisää 

imeytymistä). 
 
• Voidaan käyttää hoidon aloittamisessa tai lääkevaihdoissa. Hoitoa 

aloitettaessa ei ole rajoituksia CD4 ja virusmäärän lähtötason 
suhteen.   
 

• Lääke on tutkimuksissa ollut hyvin siedetty.  
 
• Eri integraasin estäjillä jkn verran erilaiset ohjeet polyvalentteja 

kationeja (Fe, Mg, Ca) sisältävistä valmisteista; ei kuulu ottaa 
samanaikaisesti. Yhteisvaikutuksista, kts. tuoteselosteet. 
 

• Mikään Biktarvyn sisältävistä lääkeaineista ei indusoi tai inhiboi 
CYP3A4:ää. Biktegraviiri itse on mm CYP3A4:n, UGT1A1:n ja P-gp:n 
substraatti. 



JULUCA (dolutegraviiri 50mg/ rilpiviriini 25mg)  
  

• Käyttöindikaatio: lääkevaihto potilailla, joilla HIV-Nh <50 yli 6 kk 
ajan (ei siis aloitushoito!).  

  
• Tutkittu vaihtolääkkeenä potilailla, joilla oli aiemmin käytössä 

NNRTI-, PI- tai INI-lääke. Tutkimuksissa oli yhtä tehokas ja yhtä 
hyvin siedetty kuin aikaisemman hoidon jatkaminen. 

  
• Ei kuulu käyttää, jos todettua tai epäiltyä NNRTI- tai INI-

resistenssiä. Huom! joidenkin NNRTI-mutaatioiden tulkinta on 
vuosien saatossa muuttunut: jos maininta E138K/A mutaatiosta, 
vähäistä resistenssiä voi olla RPV:lle.  

  
• Lääke otettava aterian yhteydessä RPV:n takia. 
   
• Lääkeinteraktioissa huomioitava DTG:n metabolia UGT1A1:n ja 

RPV:n metabolia CYP 3A4:n kautta.  Interaktoivia lääkkeitä mm. 
PPI-lääkkeet, H2-salpaajat, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, ym. 
Huomioi myös valproaatin mahdollinen dolutegraviirin pitoisuutta 
laskeva vaikutus. Kts. Tuoteselosteesta tarkemmin. 

 



Konsultoidaan 
erikoislääkäriä 



http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf 



Potilas haluaisi lopettaa myös 
tupakoinnin 













http://www.hivtravel.org/ 

Sit vielä…Potilas lähdössä Dubaihin. 
Voikohan sinne matkustaa?  

http://www.hivtravel.org/


Sit vielä. Raskaustoiveita 
tulevaisuudessa. 

 Vaimo on HIV negatiivinen. Ei aiempia yhteisiä lapsia.  

 Potilaalla vuosia HI-virukset mittaamattoman matalat. 



Sit vielä: raskaustoive 
 Vaimo HIV negatiivinen. 



Päivystys: Teho-osastolta konsultoidaan 

HIV-positiivinen potilas 
tajuton, septinen. 
AKI, GFR 35. Käytössä 
Triumeq. 
Mitä tehdään HIV-
lääkkeille?  



Munuaisten vajaatoiminta ja 
lääkkeet 
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Potilas ei voi niellä 

http://www.hivclinic.ca/main/drugs_extra_files/Crushing%20and%20Liquid%
20ARV%20Formulations.pdf 
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EPIVIR oraaliliuos 10 mg/ml 



https://hivclinic.ca/ 
 
Sis. mm. 
HIV Treatment Guidelines 
HIV Drug Resistance 
Managing Comorbidities 
in HIV 
Opportunistic Infections 
Perinatal Transmission 
jne. 

https://hivclinic.ca/


Päivystys jatkuu… MSM kondomi rikki 

 Ei tietoa HIV statuksesta 

 Tarvitaanko PEP:iä? 



PEP-hoidon tarpeen arviointi seksialtistuksissa 





Lopuksi, linkit koottuna: 

 Muita linkkejä:  

•https://www.hep-druginteractions.org/ 
• Liverpoolin yliopiston sivut hepatiittilääkkeiden interaktioista 

• http://www.easl.eu/ 
• Eurooppalainen maksaspesialistien kattojärjestö 

• https://hivclinic.ca/ 
• Torontolainen HIV-klinikka, täältä löytyy mm. lääkeinteraktioista ja 

lääkkeiden murskaamisesta ohjeita 

• http://www.hivtravel.org/ 
• Matkuiluun liittyviä ohjeita 

• https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo/infektiotaudit/hiv 

• Potilaalle koottua tietoa HIV infektiosta. Terveyskylässä pääset 
kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla myös omapolulle ja ladata 
omapolun  esim. tupakasta vieroittautumisen tueksi 
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Kiitos! 


