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       HIV+ naisten raskaudet Suomessa 

 

• 1983-2013 Suomessa syntyi 290 
lasta 212 diagnosoidulle HIV+ äidille 

• Yksikään lapsi ei saanut tartuntaa 

• 12 lasta syntyi diagnosoimattomille 
naisille 

• 3 lasta sai HIV-tartunnan, viimeisin 
2000 

 



TARTUNTA ÄIDISTÄ LAPSEEN 

15-35% 

<1% tartuntojen etsintä 

äidin ART 
lapsen ART 
synnytystapa 
ei imetystä 



          MTCT riski vs. ART aloitus: UK 

 



MTCT riski vs. ART aloitus: Ranska 



          Koska ART tulee aloittaa? 

Suomi: Aloita mahdollisimman pian, mieluiten ennen raskautta 



                Ennen raskautta 

• Fertiili-ikäisen naisen lääkitys tulee 
suunnitella ottaen huomioon mahdollinen 
raskaus 

• Jos nainen käyttää HIV-lääkkeitä raskauden 
alkaessa, yleensä samalla yhdistelmällä 
jatketaan 

• Muista foolihappo! 

• Tarkista äidin rokotusstatus jo raskautta 
suunniteltaessa (tuhka- ja vihurirokko) 
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                HIV-lääkitys: NRTI:t 

• Kaikille naisille joko abakaviiri tai tenofoviiri 
yhdistettynä lamivudiiniin tai emtrisitabiiniin 

• TAF:sta ei ole kokemusta raskaudenaikaisesta 
käytöstä 

• TAF:n aikana saa tulla raskaaksi 

• HBV:n kantajalle aina tenofoviiri 

• Menevät erittäin hyvin istukan läpi 
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                Mitä NRTI:n kaveriksi? 

  Darunaviiri, atatsanaviiri, lopinaviiri 

• Annostelun muutos raskauden aikana 

• Saattavat lisätä ennenaikaisuutta ja 
pienipainoisuutta (Snjidewind Plos One 2018, Baloqun CID 2018)  

• Huonosti istukan läpi 
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                Mitä NRTI:n kaveriksi? 

  Efavirentsi, nevirapiini, rilpiviriini 

• Jos raskaus alkaa EFV:llä tai NVP:llä->saa jatkaa 

• Älä käytä Odefseytä (ei dataa TAF:sta) 

 Raltegraviiri 

• Kahdesti vrk:ssa raskauden ajan 

• Hyvin istukan läpi 

• Nopea virusmäärän lasku 
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                  Case dolutegraviiri 

• IAS2017: 

• APR ja EPPICC: ei lisääntynyttä 
epämuodostumariskiä Vannappagari MOPEB0283, Thorne MOPEC0609 

• Botswana: 845 raskautta, al median 19 GW, ei eroa 
Atriplaan outcomeissa (0/116 vs 1/396) Zash MOAX0202LB 

• Nordic HIV&HEP2017:  

• N=36; no increased maternal or infant morbidity 
Bornhede P13,  

 

 

 

 

 



Mitä NRTI:n kaveriksi: Syksy 2017 



       Case dolutegraviiri 

 

 

 

 

 



                Tsepamo Study 

• 8 keskusta Botswanassa, kattaa n 45% synnytyksistä 

• Synnynnäiset epämuodostumat päätetapahtumana 

• Kätilö tarkastaa vastasyntyneen 

• 2014-2018 

• 2016 Botswanaan dolutegraviiri first line 

• Suunnittelematon välianalyysi WHO:n pyynnöstä 
keväällä 2018 

 



                Tsepamo Study 

Zash NEJM sep6, 2018 



AZT-infuusio synnytyksen yhteydessä 

• Jäi universaaliin käyttöön PACTG076-tutkimuksesta 

• Ranskan kohortissa >11 000 synnytystä 

• Ei hyötyä, jos VL<400 kopiota/ml (0.6% vs 0%) 

• Jos VL>1000 kopiota/ml-> iv AZT:llä riski 2.9% vs 7.5%, 

   mutta ero hävisi, jos lapselle 3 lääkettä 

                                                           Briand CID 2013 

• Jos VL>10 000 kopiota/ml-> iv AZT:llä riski 5,3% vs 
22,7%                                              Warszavski AIDS 2008 

 

 



AZT-infuusio synnytyksen yhteydessä 

• Jos VL>200 kopiota/ml-> annetaan iv AZT 

 

• Synnytyksen käynnistyttyä AZT-infuusio 2mg/kg 
tunnin ajan, sitten 1 mg/kg/h koko synnytyksen ajan 
napanuoran katkaisuun asti 

• Sektion yhteydessä AZT-infuusio aloitetaan 3 h ennen 
sektiota ja jatketaan napanuoran katkaisuun asti 

• AZT-infuusio ei saa viivyttää kiireellistä sektiota 



         Kerta-annos nevirapiini 

• Jos VL>200 kopiota/ml-> annetaan iv AZT: kanssa 
myös kerta-annos nevirapiinia 200 mg 

 

• Tartuntariskin vähenemä pieni 

• Helpottaa merkittävästi lapsen lääkityksen 
toteuttamista 

• Äidille tulee jatkaa cART synnytyksen jälkeen NNRTI-
resistenssin ehkäisemiseksi 



                         KIITOS 

 

• www.aidsinfo.nih.gov 

• www.bhiva.org 

• www.apregistry.com 

• www.arvosta.fi 

 

 

http://www.aidsinfo.nih.gov/
http://www.bhiva.org/
http://www.apregistry.com/
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