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• noin 25% tartunnoista todetaan, kun CD4 alle 200 

• Noin 10%:lla AIDS 

• 5-10% AIDS-sairauden saaneista kuolee 



Opportunistisia eli pyrkyri-infektioita  Muita AIDSiin liittyviä infektioita Pahanlaatuisia 
kasvaimia 

Muita AIDSiin 
liittyviä tauteja 

Pneumocystis-sienen aiheuttama keuhkokuume Keuhkojen tai muiden elinten 
tuberkuloosi  

Kaposin sarkooma; usein 
iholla tai suun 
limakalvoilla (HHV-8) 

HIV-dementia /-
enkefalopatia 

Sytomegaloviruksen aiheuttama silmän verkkokalvon 
tulehdus (muu kun maksa perna, imusolmukkeet) 

Ruokatorven, henkitorven tai 
keuhkojen hiivatulehdus 

Lymfooma, 
aivolymfooma 
Burkittin lymfooma  

Hauraus ja raihnaus 

Toxoplasma-alkueläimen aiheuttama aivotulehdus Pitkittynyt herpesvirusinfektio; 
etenkin ruokatorvi, keuhkoputket, 
keuhkot  

Kohdunkaulan syöpä, 
invasiivinen 
(papilloomavirusin) 

Lapsen lymfoidi 
interstitiaalinen 
pneumonia 

Mykobakteerin aiheuttama yleisinfektio tai muu kuin 
keuhkoinfektio 

Uusiutuva bakteerikeuhkokuume; 
usein pneumokokki 

Suomessa harvinaiset infektiot: kryptosporidium, 
isospora, disseminoitunut tai muu kuin keuhkojen 
kokkidioidimykoosi tai histoplasmoosi 

Toistuva salmonellan aiheuttama 
sepsis 

 
 

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia 
(PMLE) 

Kryptokokkoosi (muualla kuin keuhkoissa), esim. 
meningiitti 



Opportunistisia eli pyrkyri-infektioita  Muita AIDSiin liittyviä infektioita Pahanlaatuisia 
kasvaimia 

Muita AIDSiin 
liittyviä tauteja 

Pneumocystis-sienen aiheuttama keuhkokuume 

138 
Keuhkojen tai muiden elinten 

tuberkuloosi 75 
Kaposin sarkooma; usein 
iholla tai suun 

limakalvoilla 48 

HIV-dementia /-

enkefalopatia 15 

Sytomegaloviruksen aiheuttama silmän verkkokalvon 
tulehdus (tai muu kuin maksa perna, imusolmukkeet)  

27 

Ruokatorven, henkitorven tai 

keuhkojen hiivatulehdus  57 
Lymfooma, 
aivolymfooma 

Burkittin lymfooma 36 

Hauraus ja raihnaus 

18 

Toxoplasma-alkueläimen aiheuttama aivotulehdus 

15 
Pitkittynyt herpesvirusinfektio; 
etenkin ruokatorvi, keuhkoputket, 
keuhkot  

Kohdunkaulan syöpä, 

invasiivinen 3 
Lapsen lymfoidi 
interstitiaalinen 
pneumonia 

Mykobakteerin aiheuttama yleisinfektio tai muu kuin 

keuhkoinfektio 31 
Uusiutuva bakteerikeuhkokuume; 
usein pneumokokki 

Suomessa harvinaiset infektiot: kryptosporidium, 

isospora 2, disseminoitunut tai muu kuin keuhkojen 

kokkidioidimykoosi tai histoplasmoosi 1 

Toistuva salmonellan aiheuttama 
sepsis  1 

 
 

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia 

(PMLE) 7 

Kryptokokkoosi (muualla kuin keuhkoissa), esim. 

Meningiitti 14 
 378 AIDS-dg 
/2254 potilasta 



Mitä tutkin ja miten  (1)? 

Keuhko-oireet 

• Oksimetri, hengitysfrekvenssi 

• Thx, keuhkojen TT 

 

• Ex- PncaNh0 

• Ex-Tb-värjäys ja –viljely 

• Ex-TbNh0 
• tarvittaessa indusoitu yskös 

 

• LD 

• Bronkoskopia ja BAL 

 

 



Mitä tutkin ja miten  (2)? 

Kuume 

• Veriviljelyt 

• Mykobakteeriveriviljelyt (TbE-Vi) 
• Toistuvasti, esim 1-2/vrk 
• Myös luuytimestä  

• disseminoitunut MAC tai TB 

• S-CrNeAg 

• Kuvantamiset ad vartalon TT 

• (Ferritiini, IL2R, trigly, fibrinogeeni, 
LD) 

 

 

 

 
 



Figure 3. Time to AIDS progression or death. 

Zolopa AR, Andersen J, Komarow L, Sanne I, Sanchez A, et al. (2009) Early Antiretroviral Therapy Reduces AIDS 

Progression/Death in Individuals with Acute Opportunistic Infections: A Multicenter Randomized Strategy Trial. PLOS ONE 4(5): 

e5575. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005575 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005575 

  

Koska HIV-lääkitys? 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005575


Koska HIV-lääkitys 

1) Tuberkuloosi (Camelia, Stride ja SAPIT-tutkimukset 2011) 
• 8 viikon sisällä tb-hoidon aloituksesta 
• Jos CD4 <50-100, 2 viikon sisällä tb-hoidon aloituksesta 
 
2) Kryptokokkimeningiitti: 

•177 HIV+ Ugandasta 
•ART varhain (1-2vkoa) tai myöhemmin (5 vkoa diagnoosista) 
•Kuolleisuus varhaisessa ryhmässä 45%, viivästetyssä aloituksessa 30% 

• NEJM 2014, Boulware D et al 
 

3) Muut opportunistitaudit 
•Heti /mahdollisimman pian 

 
 





• Liqvorin avautumispaineen 
mittausta suositellaan 
• Diagnoosivaiheessa 

 

• Aina jos kryptokokki ja 
neurologisia oireita 

• Jos paine yli 25 cmH2O, poistetaan 
20-30ml liqvoria 
• Tavoite, että paine puolittuu 

• Tarvittaessa toistetut/päivittäiset 
punktiot parantavat ennustetta 



Empiirinen 
hoito?? 



Empiirinen 
hoito?? 

• Yleensä pyritään diagnoosiin, mutta 
esim: 

• Kryptokokkimeningiittiepäily, viljely 
puuttuu 
• EACS: pre-emptiivinen flukonatsoli, jos 

liqvor normaali, mutta CrNeAg +, CD4<200  

• TT:ssä PCP-infektioon sopiva 
löydös, yskös /BAL-vastauksia 
odotellaan 

• Tuberkuloosimeningiitti, 
viljelyvastauksia odotetaan 

 



Mitä tutkin ja miten (3)? 

Neurologinen oire 
• Pään MRI 

• Liqvor:  
• Avautumispaine (opening pressure) 
• Solut, prot, gluk, laktaatti 
• Tb-värjäys ja –viljely, Tb-Nh 
• Nocardia-viljely 
• CMV-Nh 
• CrNeAg 
• Jos fokaalinen leesio, Toxo-Nh 
• EBV-Nh 
• JCV-Nh 
• CMV-Nh 

• Fokaalileesiossa biopsiaharkinta 

• Kuvaa myös keuhkot (TT) 

 
 
 

 

PMLE 



Mitä tutkin ja miten ? 

Patti /tuumori /resistenssi 

• PAD tuorenäyte 

• Tb-värjäys ja –viljely, Tb-Nh 

• EBV-Nh, Toxo-Nh 

• Bakteeriviljely, värjäys, -Nh 

• Sieniviljely, -natiivi, -Nh 

 



Mitkä HIV-lääkkeet myöhään diagnosoidulle? 

• Huomioitava 
• Korkea resistenssikynnys (jos ja kun primaariresistenssi puuttuu) 
• Interaktiot mahdollisten opportunistitautien hoitolääkkeiden kanssa 
• INI – nopea virologinen teho – IRIS-riski isompi? 

 

• Perinteisesti DRV+rtv +TDF/FTC 
• Jos tb, rifabutiini (ei rifampisiinia) 

• Dolutegraviirilla korkea resistenssikynnys 
• Jos tb, rifampisiinin kanssa  
 
• Ei abakaviiria, jos HLAB5701-vastaus puuttuu 
• TAF ei käy rifabutiinin tai rifampisiinin kanssa, TDF ok 



CMV 

• Yleisimmin HIV-potilailla retiniitti 
•Jos näköoire, CMV-Nh koholla ja/tai CD4 alle 50, 
silmälääkärin tutkimus 

• Seuraa: Amsler-Grid-ruudukko 

 

• Koliitti (5-10% CMV-infektioista) 
•Vaikea ripuli, voi johtaa colon perforaatioon tai 
suolistovuotoon 

• Esofagiitti,  

• pneumoniitti (hyvin harvinainen) 

• CNS:  
•CMV-enkefaliitti (dementia, sekavuus, kuume) 
•Ventrikuloenkefaliitti tai polyradikulopatia mahdollisia 
 

 



Muita myöhään todetun potilaan ongelmia 

• ITP /AIHA 

• Syfilis 

 

• Lymfoproliferatiiviset / hyperinflammatoriset tilat 
•HLH  

•KICS 

•Castlemanin tauti 

• Bartonella, kokkidioidimykoosi, Penicillium marneffei, Leishmania 

 

HHV8 



IRIS 
immunorekonstituutiosyndrooma 
=immuunipalauma 

• Paljastava IRIS: uusi diagnosoimaton 
opportunistitauti tulee esiin HIV-
lääkityksen myötä 

• Paradoksaalinen IRIS: opportunistitauti 
pahenee lääkityksen aloituksen jälkeen 

 

• Diagnoosi: muiden syiden poissulku 

 

• STEROIDI? 
• ainakin, jos tb ja meningiitti tai perikardiitti 

   



•   

Meintjes et al, NEJM 2018 



Profylaksia? 

PCP / toksoplasmoosi: Cotrim, 
kunnes CD4 yli 200, pentamidiini 

MAC: atsitro- tai klaritromysiini? 

EACS: Ei tarpeen, jos ART 4 
viikon sisällä.  

TB: LTBI:n hoito? 



Potilas, info ja kriisi = 
mitä kerron potilaalle? 

• Lähtötilanne haastava, jos akuutti sairaus ja 
tuore HIV-dg 

• Informaatio pienissä osissa 

• Toivon luominen 

• Toisto 

• ”Normaali tulevaisuus edessä”, vaikka 
ensimmäiset kuukaudet diagnoosin jälkeen 
poikkeavia 

• Kuuma linja klinikkaan, kunnes akuutti vaihe 
ohi /CD4 yli 200 



LÄHTEITÄ 

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

• BHIVA guidelines (2011) https://www.bhiva.org/OI-guidelines 

• AIDSInfo, guidelines https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf 

• HIVbook https://www.hivbook.com/ 

http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf
http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf
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http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf
http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf
http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf
https://www.bhiva.org/OI-guidelines
https://www.bhiva.org/OI-guidelines
https://www.bhiva.org/OI-guidelines
https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf
https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf
https://www.hivbook.com/


CNS-infektio immunosuprimoidulla 

Abskessi 
/fokaalimuutos 

• Toxoplasma 

• Bakteeriabskessi 

• Sieni (Aspergillus, 
Candida) 

• Tuberkuloosi 

• PMLE 

• Nokardia 

 

 

Meningiitti  

• Listeria 

• Kryptokokki 

• Herpes, Varicella 

• Pneumokokki 

• Meningokokki 

• Hemofilus 

Meningoenkefaliitti 

• Listeria 

• Kryptokokki 

• Herpes, Varicella 

• Aspergillus 

• Kryptokokki 

• Toxoplasma 

• Strongyloides 

 



PML /hoito 

 

• 4 eri ryhmän HIV-lääkettä, sis. enfuvirtidin 
•Tutkimus kesken – ei vielä riittävää evidenssiä 
 
•EI SUOSITELLA (AIDSINFO 2019): 

• IT –sytarabiinia eikä sidofoviiria 
• 5HT2a-estäjät (olantsapiini, mirtatsapiini, risperidoni) 
• Meflokiini 
• Alfa-interferoni 

 
• Uusi MRI 6-8 viikon kohdalla 
• Jos IRIS, steroidi 



• S-Coccioides, vasta-aineet (1212)  

• Histoplasma, vasta-aineet (S-HISTpAb (1865) 
• Histoplasma-ag ei saatavilla 



PCP (Pneumocystis pneumonia) 

• Pneumocystis jirovecii-sienen aiheuttama keuhkokuume 
• Uusi tai latentti infektio 

 

• Ennen tehokasta HIV-hoitoa 70-80%:lle AIDS-potilaista 

• Harvinainen muilla kuin myöhään diagnosoiduilla tai hoidosta pudonneilla 

 

• Oireena  
• subakuutti hengenahdistus, kuume, kuiva yskä 

• Fulminantti pneuonia harvinaisempi kuin HIV-negatiivisilla 

• Usein suun candida, kuume hypoksemia 

 



• Thx-kuvassa ja TT:ssä mattalasi-infiltraatit  

• Pleuraneste tai kavitaatio –muu dg? 

• 13-18%:lla myös muu syy hengenahdistukseen (tb, Kaposi, bakt 
pneumonia) 

• PnCa-Nh  
– sensitiivinen js spesifinen, mutta ei erota kolonisaatiota 

• Selkeämmin positiivinen - todennäköisemmin tauti 

• Tyypillinen TT, oireet ja PnCa-Nh – ei BAL-tarvetta 



Hoito 

• ART 2 viikon kuluessa (97) 

• Failure: jos ei vastetta hoitoon 4-8 pvässä  
•BAL muiden syiden poissulkuun (13-18%:lla toinenkin syy) 

• Jos ei steroidia, pahenee usein 3-5 pvän ajan 
•Inflammaatio 



PCP 

• Yleisin opportunistitauti Suomessa 
• HUS 1998-2006: 128 tapausta 

• 30 kuollut (mikä vaan kuolinsyy) 

 

• ”Helppo hoitaa” 

• Kuolleisuus noin 10% 

• Miten optimoida hoito? 
 



Ripuli 

• F-para-Nh 

• F-BaktVIP 

• F-Para-0 x 3 

• Cryptosporidium-värjäys (sis. 
Isosporan) 

• CMV-Nh (verestä) 

• kolonoskopia 

 


