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Sidonnaisuudet 

• Paljon ja tasaisesti moneen suuntaan 

• Mm. koulutusmatkoja: Janssen, Gilead, MSD, Octapharma, Pfizer, GSK 

• Luentopalkkioita: MSD, Orion 

• Orion oyj:n ja Oriola KD:n osakkeenomistusta 

 

 



Esitys ei sisällä seuraavia v. 2018 liittyviä 
asioita 

• PrEP 

• Dual therapy:  
• GEMINI 1&2  

• SWORD 1&2 

• Dolutegraviiri ja raskaus 

• Doraviriini, ibalitsumabi, fostemsaviiri      

• Biktegraviiri 

• AMBER: DVR/c/FTC/TAF treatment-naïves, 96 weeks 

• Suomessa julkaistut työt 

 



Sisällys 

• 1) U=U (undetectable equals untransmittable):  
     Opposites Attract - ja PARTNER 2 –tutkimukset 

• 2) Rintaruokinnasta 
• 3) Injisoitava HIV-lääkehoito: LATTE-2  96 ja 160 vkon tuloksia 
• 4) Ketkä hyötyvät eniten hoidon nopeasta aloituksesta  

     (START-tutkimuksen jälkimaininkeja) 
• 5) Tuberkuloosi 

• Prednisoni IRIS-estossa 
• Latentin tubin hoito: INH+ rifapentiini vs. INH 

• 6) Rokottamisesta 
• Keltakuume 
• Vyöruusu 

 



”The chance of any HIV+ person  
with an undetectable viral load  
transmitting the virus to  
a sexual partner is scientifically  
equivalent to zero.” 





PARTNER 2:  
U=U myös MSM-seksissä /  design 
(undetectable equals untransmittable) 

• PARTNER 2 -tutkimuksen tulokset (Rodger A, Amsterdam AIDS 2018)  

• 75 keskusta 14 Euroopan maassa, vv. 2014 -18 

• 783 serodiskordanttia homoparia,  
n. 77 000 suojaamatonta anaaliyhdyntää (1596 couple-years) 

• HIV-neg. partneri testattiin 6-12 kk välein,  
HIV-positiivisen virusmäärä <200 c/ml,  
PrEP tai PEP ei saanut olla käytössä 

 

 



PARTNER 2:  
U=U myös MSM-seksissä / tulokset 
(undetectable equals untransmittable) 

• 0 tartuntaa n. 77 000 suojaamattomassa yhdynnässä 

• 8 v aikana 15 HIV-negatiivista sai HIV-tartunnan,  
mutta kaikilla viruksen fylogeneettinen analyysi paljasti viruksen 
olevan muuta alkuperää kuin vakituiselta partnerilta 

• Sukupuolitaudeilla ei ollut vaikutusta HIV:n tarttumiseen silloin,  
kun virukset mittaamattomissa 

• Vaikutus stigmaan ja vaikutus potilaan käsitykseen itsestään 



Lancet HIV 2018; 5:e438 – 47. 



Bavinton et al. Lancet HIV 2018; 5: e438 – 47. 

• Opposites Attract –observational cohort study, vv. 2012 - 2016 

• 13 klinikkaa Australiassa, 1 Thaimaassa ja 1 Brasiliassa 

• Serodiskordantteja MSM pareja (343 paria),  
joista positiivisella HIV RNA < 200 c/ml,  
PrEP ei käytössä,  
232,2 couple-years of follow-up 

• Total 588,4 couple-years 

• 258 (75 %) HIV+ partnereista pysyvästi HIV RNA 200 c/ml 

• 115 (34 %) HIV- partnereista käytti PrEP:iä jossain vaiheessa 

• 253 (74 %) raportoi suojaamatonta anaaliseksiä, yht. 16800 yhdyntää 



Opposites Attract observational cohort study 5/2012 – 3/2016 



Opposites Attract –observational cohort study 
/ Design 
• HIV RNA 3-6 kk välein ja CD4-solut testattiin joka käynnillä (HIV+) 

• HIV-testi (HIV-) väh. 2x/vuosi 

• Seurantakäynnit väh. 2x/vuosi 

• STIs (kuppa, klamydia, tippuri) 

• Kyselylomake lääkityksen säännöllisyydestä, PrEP:stä, 
sukupuolikäyttäytymisestä, kondominkäytöstä jne. 



Yht. 16800 anaaliyhdyntää tutkimuksessa 
 olevan kumppanin kanssa 

4710  tutkimuksen ulkopuolista 

85 aloitti lääkityksen tutkimuksen aikana 

Thaimaalaiset todennäköisemmin ilman  
hoitoa tai virukset > 200 c/ml 

1/3 HIV+ ja ¼ HIV- sai sukupuolitaudin 
tutkimuksen aikana 

Rektumin klamydia yleisempi Thaimaalaisilla 
HIV+ :lla 

HIV- :lla eniten kuppaa Brasiliassa, rektumin 
tippuria Australiassa, uretran klamydiaa  
Thaimaassa 



Opposites Attract –observational cohort study 
/ Tulokset 
• 3 tartuntaa (incidence rate 0.51 (95 %CI 0.16 – 1. 58) per 100 person-

years) 

• Kaikki tartunnan saaneet raportoivat ainakin yhden suojaamattoman 
yhdynnän ulkopuolisessa suhteessa 

• Fylogeneettisissä tutkimuksissa paljastui, ettei yksikään tartunta tullut 
tutkimuksessa mukana olleelta kumppanilta 

• Sukupuolitauti ei lisännyt HIV-tartunnan riskiä 



Tässä ne ajanjaksot, joiden aikana pariskunnilla suojaamatonta  
anaaliseksiä, HIV RNA < 200 c/ml eikä PrEP ollut käytössä. 
 
 

¼ HIV+ potilaista aloitti lääkehoidon tutkimuksen 
 aikana. Yhtään tartuntaa ei ilmaantunut, mutta 
johtuen vähäisestä seuranta-ajasta (6,1 couple-years 
of follow-up), johtopäätöksiä ei voida tehdä. 

Kondomin käyttö tai PrEP  
6 kk hoidon aloituksesta 

HIV- :lle PrEP, jos 
vakisuhteen ulkopuolisia 
partnereita 



Take home: TasP toimii 

• ’Treatment as prevention’ toimii 

• On turvallista todeta, että HIV-tartunnan riski HIV-positiiviselta 
partnerilta, jonka virukset on supressoitu on käytännössä nolla, ei 
pelkästään heteroseksin vaan myös MSM-seksin osalta  



Lancet HIV 2018; 5: e531 – 6. 



Waitt et al. Lancet HIV 2018: e531 – 6. 
Does U=U for breastfeeding mothers and infants?  
• Kehittyneissä maissa suositukset kieltävät HIV+ äidin vastasyntyneen 

rintaruokinnan, mutta uusimmissa suosituksissa todetaan, että äitiä, joka 
päättää imettää, pitää tukea ja seurata tarkemmin 

• WHO suosittaa kehitysmaissa äitejä imettämään 6 – 12 (-24) kk 
infektioriskien takia 

• Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri tartunnan riski äidinmaitoon liittyy 
kehittyneissä maissa 

• PROMISE trial vertasi äidin ART ja lapsen nevirapiini-profylaksia,  
raportoi tartuntoja ART haarassa:  
0.3 % (95% CI 0.1 – 0.8) 6 kk,  
0.7 % (0.3 – 1.4) 12kk 

 (Flynn et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2018; 77: 383 – 92) 
 
 
 



Waitt et al. Lancet HIV 2018: e531 – 6. 
Does U=U for breastfeeding mothers and infants? 

• Tiedetään, että sekä plasman ja äidinmaidon HIV RNA lisää riskiä 
tartunnalle, mutta turvallista kynnystä ei tiedetä 

• Malawilaisessa tutkimuksessa (Davis et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2016; 73: 572 – 80) 

HIV RNA äidinmaidossa  assosioitui lisääntyneeseen tartuntariskiin (HR 

3.8, 95% CI 1.2 – 12.1) ja kaikilla äideillä, joiden lapsi sai tartunnan, oli jossain 
vaiheessa ainakin yksi plasman HIV RNA > 100 c/ml 

• Kahdella äidillä oli mitattava määrä HIV RNA:ta äidinmaidossa, mutta 
ei plasmassa 

• Tartuntoja on kuvattu huolimatta mittaamattomista äidinmaidon ja 
plasman HIV RNA –pitoisuuksista (Shapiro et al. N Engl J Med 2010; 362: 2282 – 94, 
Giuliano et al. PLoS One 2013; 8: e68950). 



Waitt et al. Lancet HIV 2018: e531 – 6. 
Does U=U for breastfeeding mothers and infants? 

• Vaikka tartunnat saattavat edustaa HIV RNA:n nousuja 
mittausajankohtien välillä tai menetelmien puutteita, soluihin liittyvä 
HIV DNA on mahdollinen selitys 
• Rintakudoksessa voi olla pitkäikäisiä latentisti infektoituneita T soluja 
• cART on osoitettu laskevan äidinmaidon HIV RNA:ta mutta ei HIV DNA:ta 
• Äidinmaidossa on myös muita HIV:lle alttiita soluja kuten makrofageja, 

denriittisoluja ja CD4 –positiivisia  kantasoluja 
• Mastiitin rooli on epäselvä 

• Lääkityksen vaikutukset lapseen? 
• Toksiset vaikutukset 
• Resistenssin kehittyminen tartunnan tapahtuessa 



Waitt et al. Lancet HIV 2018: e531 – 6. 
Does U=U for breastfeeding mothers and infants? 

• Lapsen profylaksi? 
• EACS: ei mitään 
• BHIVA:  nevirapiini-monoterapia 4 viikkoa, jos äidin HIV RNA <50 c/ml 
• Sveitsi: ei mitään 
• USA: zidovudiini  ja/tai nevirapiini väh. 6 viikkoa 

• Ei ole spesifistä tietoa ohjaamaan,  
millä aikataululla ja miten äitiä tulisi seurata 
• Plasmasta, vai myös maidosta? Mitä tehdä jos viruksia löytyy? 
• EACS: ??? 
• BHIVA: kuukausittain sekä äiti että lapsi (1C –luokan suositus) 
• Sveitsi: äiti kuukausittain, lapsi 1 kk ja 6 kk 
• USA: äiti 1-2 x/kk, asiantuntijan konsultointi jos viremiaa 

 
 



Waitt et al. Lancet HIV 2018: e531 – 6. 
Does U=U for breastfeeding mothers and infants? 

• Ei ole olemassa dataa, joka kertoisi miten toimia, jos äidin plasmassa 
tai maidossa on viremiaa 

• Järkeenkäypää olisi käyttää joko PrEP:iä tai PEP:iä ja lopettaa imetys 
välittömästi, mikä ei todennäköisesti käytännössä onnistu 

 

Tietoa ei ole tarpeeksi, jotta voitaisiin sanoa 
varmuudella U=U rintaruokinnan osalta 

 



Lancet 2017; 390: 1499 -510. 



Taustaa (LATTE-2)  

• Vaikka tehokas hoito pidentää potilaiden elinikää ja parantaa 
elämänlaatua, adherenssi on edelleen tärkeä haaste 

• Huono komplianssi voi johtaa hoidon pettämiseen ja resistenssin 
kehittymiseen 

• Pitkävaikutteiset pistettävät lääkkeet saattavat tarjota osalle potilaista 
miellyttävämmän hoitomuodon, johon ei liity päivittäistä lääkityksen 
muistamista ja lääkkeiden säilyttämistä ja kuljettamista 

• Cabotegraviiri on integraasi-inhibiittori (i.m. ½-aika  21 – 50 d) 

• Rilpiviriini on NNRTI (i.m. ½-aika 33 – 35 d) 

• Pistokset erillisinä syvälle pakaralihaksiin 



LATTE-2 / Design 

• Randomoitu, open-label, non-inferiority, paraller-group trial 

• 50 paikassa USA:ssa, Kanadassa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa 

• ≥ 18 v. HIV RNA ≥ 1000 c/ml CD4+ ≥ 200 cells/mm3, treatment naïves 

• 20 viikon induktiovaihe (induction period) 
• 30 mg cabotegraviiria, abakaviiria 600 mg, lamivudiinia 300mg /vrk; 4 viikon 

kohdalla 25 mg rilpiviriiniä 

• -> ne jotka sietivät lääkeet ja HIV RNA < 50 c/ml randomoitiin 2:2:1 

• 96 viikon ylläpitovaihe (maintenance): 400 mg C + 600 mg RPV 4 
viikon välein tai 600 mg C + 900 mg RPV 8 viikon välein + po ryhmä 





LATTE-2 / Design 

• Hypoteesi: Kummassakaan pistettävän lääkkeen ryhmässä 
supressoitujen potilaiden osuus ei ole huonompi kuin 
tablettiryhmässä  

• Primary endpoints: supressoitujen potilaiden osuus viikoilla 32 ja 48, 
protokollan mukaiset virologiset failuret ja turvallisuuskysymykset 
viikolle 96 asti  

 



  
8/10 keskeytykseen 
johtaneista sivuvaikutuksista  
4 vkon ryhmässä  





LATTE-2: 160 viikkoa /Tulokset 
Glasgow, Scotland, Oct 28 – 31, P118 
www.hivglasgow.org 

• 252 potilasta siirtyi jatkovaiheeseen (extension period) 

• Tabletteja syöneet jatkoivat joko 8-viikon (n=34) tai 4-viikon (n=10) välein 
injektioita saaviin 

 

• 104/115 (90 %) 8 viikon ryhmästä 

• 95/115 (83 %) 4 viikon ryhmästä   HIV RNA < 50  c/ml 

• 43/44 (98 %) aiemmin tabletteja saaneista  

 

 

 

(8 viikon ryhmässä 5, jolla mitattavat virukset, 4 viikon ryhmässä ei yhtään, mutta  
20:llä (17 %) puuttui data) 



LATTE-2: 160 viikkoa /Tulokset 
Glasgow, Scotland, Oct 28 – 31, 2018, P118 

• Teho säilynyt viikolle 160 asti 

• Sivuvaikutukset olivat lähinnä pistopaikkaan liittyviä 

• Ainoastaan yksi vakava mahdollisesti lääkkeeseen liittyvä sivuvaikutus 
raportoitiin (AMI w144, 4-week group) 

• Potilaat hyvin tyytyväisiä, joskin valikoituneet tutkimukseen 

• Sekä 4 viikon että 8 viikon välein annettavat valmisteet siirtyivät 
faasi 3 -vaiheeseen 



N Engl J Med 2018; 379:1915 – 25. 



Taustaa  
(Prednisone for the prevention of paradoxical Tbc-associated IRIS, 
Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• Maailmalla tuberkuloosi on yleisin opportunisti-infektio matalilla CD4-
soluilla diagnosoiduilla HIV-potilailla 

• WHO 2017: HIV-positiivisilla 920 000 TB-tapausta,  
300 000 kuolemaa, ¾ HIV:iin liittyvistä TB-tapauksista Afrikassa 

• WHO:n suosituksen mukaan TB hoito aloitetaan ensin 

• ART 8 viikon kuluessa,  
paitsi jos CD4 < 50 c/ml, ART kahden viikon kuluessa 

• Varhainen ART HIV-potilailla, joilla on matala CD4-taso ja TB,  
vähentää kuolleisuutta, mutta lisää myös riskiä kehittää tuberkuloosiin 
liittyvä paradoksinen IRIS (= immune reconstitution inflammatory 
syndrome) 



Taustaa jatkuu: IRIS 
(Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• IRIS on immunopatologinen reaktio, johon kuuluu joko palaavat tai 
uudet immunologiset oireet, jotka alkavat nopeasti ART:n 
aloittamisen jälkeen 

• Insidenssi 18 % (range, 4 – 54 %) 40 seurantakohortin perusteella 

• Mediaani oireiden alkuun 14 vrk, kesto 71 vrk 

• Oireita: kuume, lymfadeniitti, radiologisten löydösten huononeminen 

• Harvoin johtaa kuolemaan, mutta vaatii usein sairaalahoitoa 

• Ei ole olemassa näyttöön perustuvaa strategiaa estää TB:iin liittyvää 
IRIS:tä 



Design (Prednisone for the prevention of paradoxical Tbc-
associated IRIS, Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• Hypoteesi: matala-annoksinen glukokortikoidi vähentää IRIS-riskiä  

• Prednisoni 40 mg /vrk 14 vrk + 20 mg/vrk  14 vrk vs. placebo,  
aloitettiin 48 t kuluessa ART:n aloittamisesta 

• Faasi 3, randomoitu, kaksoissokkoutettu, placebo-kontrolloitu trial, 
jonka tarkoituksena tutkia prednisonin tehokkuutta ja turvallisuutta 
potilailla, joilla on korkea riski kehittää IRIS 

• Cape Town, Etelä-Afrikka 8/2013 – 2/2016, outpatient clinic 



Design jatkuu (Prednisone for the prevention of paradoxical Tbc-
associated IRIS, Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• ≥ 18 v. HIV-potilaita, ei aiempaa ART, CD4 ≤ 100 

• Kliinisesti tai mikrobiologisesti varmistettu TB 

• TB-hoito < 30 vrk 

• Standardi TB-hoito: rifampisiini, INH, PZT, ETB 

• Poissulkukriteereinä mm. neurologinen tai perikardiaalinen TB, 
rifampisiini-resistenssi, HBV, Kaposin sarkooma, ALAT > 200 IU/l, 
huono vaste TB-hoidolle ennen ART:n aloitusta, kontrolloimaton DM, 
glukokortikoidi 7 vrk:tta aiemmin… 

• 233/240 (97.1 %) ART: TDF, FTC/3TC, EFV 





Design jatkuu 
(Prednisone for the prevention of paradoxical Tbc-associated IRIS, 
Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• Primary endpoint: IRIS 12 viikon kuluessa ART:n aloituksesta 

• International Network for the Study of HIV-associated IRIS (INSHI) 
consensus 2006. Lancet Infect Dis 2008; 516 – 23. 

 

• Secondary endpointit: aika IRIS-reaktioon, IRIS kesto, kuolema (mistä 
tahansa syystä vs. IRIS-reaktioon liittyvä), sairaalahoito, neurologinen 
IRIS, sivuvaikutukset jotka johtivat TB-hoidon tai ART:n 
keskeyttämiseen tai vaihtoon, maksatoksisuus, syöpä, vaikeat infektiot 





Mediaaniaika  
oireiden alkamiseen 
10 vrk Pred-ryhmässä  
vs. 8 vrk plasebo- 
ryhmässä 





Tulokset (Prednisone for the prevention of paradoxical Tbc-associated IRIS, 

Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• 1 v. kohdalla:  
18/239 potilasta kuollut (8 Pred-ryhmästä ja 10 plasebo-ryhmästä) 

• 220 potilaasta tiedot syöpätauteihin liittyen:  
1 Kaposin sarkooma:  plasebo-ryhmässä ollut potilas oli saanut open-
label prednisonia IRIS-hoidoksi viikolta 2, ART loppunut viikolla 20 , 
potilas palannut tutkimukseen viikolla 28, jolloin KS diagnoosi. Leesio 
parantunut ART:n uudelleen aloituksen myötä. 



Johtopäätöksiä 
(Prednisone for the prevention of paradoxical Tbc-associated IRIS, 
Meintjes et al. N Engl J Med 2018;279:1915 – 25.) 

• Profylaktinen prednisoni 4 viikon ajan ART-hoidon aloituksen yhteydessä 
vähensi IRIS-reaktioiden insidenssiä 30 % verrattuna plaseboon suuren 
riskin IRIS-potilailla 

• Prednisonin käyttöön ei liittynyt suurentunutta infektioiden, syöpien tai 
sivuvaikutusten riskiä 

• Plasebo-ryhmässä todettu IRIS 47% on suurempi kuin aiempien 
tutkimusten perusteella olisi voinut odottaa 

• Käytetyn prednisonin annos varsin pieni huomioiden vielä interaktion 
rifampisiinin kanssa  (clearance lisääntyy 45 % rifampisiinin takia) 

• Tutkimuksen perusteella lyhytkestoista glukokortikoidia voidaan käyttää 
turvallisesti aikuisilla korkean IRIS-riskin HIV+ potilailla 



Latentin TB:n hoito 

• Rifampisiini + INH 3kk 

• INH 6 /9 kk 

• Rifapentiini + suuriannoksinen INH kerran viikossa 3 kk ajan 

• www.thl.fi, www.uptodate.com 

 

Uusi mahdollisuus? 

• Rifapentiini+ INH kerran päivässä 1 kk ajan 

• JAMA 2018; 319: 1648. 

 

http://www.thl.fi/




Lancet HIV 2018; 5: e172 - 80 



Strategic Timing of AntiRetroviral Therapy 4648 potilasta 

Oireettomia,  
aiemmin hoitamattomia, 
CD4 >500 c/ml 

Riskit, hyödyt ja hoidon  
aloituksen ajoitus 

vv. 2009 – 2013 



N 26.8 %, M 73.2 % 

Kaikilla CD4 > 500 c/ml 
lähtötilanteessa 



Inititation of ART in early asymptomatic HIV infection 

•Primary end points:  
 

-> Serious AIDS-defining illness or death  
     (incl. Hodgkinin lymfooma) 

 

-> Serious non-AIDS defining illness or death  
        (CVD, AMI, stroke, CABG, maksa- tai mun.sairaus, syöpä) 



Välitön hoidon aloitus vähensi riskiä saada vakava AIDS:iin tai vakava ei-AIDS:iin 
liittyvä haitta tai kuolla 57 % verrattuna viivästettyyn ryhmään. 
 
Hoitosuositukset muuttuivat nopeasti tämän jälkeen. 



IKÄ 

CD4 / CD8 

HIV RNA 



Ikä ≥ 50v. 

CD4/CD8 < 0.5 

HIV RNA ≥ 50 000  



Inititation of ART in early asymptomatic HIV infection 

• Hoito pitää aloittaa kaikille CD4-soluista riippumatta pikaisesti 

 

• Eniten nopeasta hoidon aloituksesta näyttävät hyötyvän iäkkäämmät, 
ne joilla on korkea virusmäärä ja ne joiden CD4/CD8 on matala. 



CID 2018; 66:  
1099-108 
 

Rokotushetken VL 
vaikuttaa 
vasteeseen! 

Elävää heikennettyä virusta  
sisältävä rokote, CD4> 200  

Suos booster 10 v 
kohdalla 
(aiemminkin jos HIV 
ei suppressoitu).  



CID 2018; 67: 
1712- 9.  

Vyöruusurokotteen tehoa ja 
turvallisuutta ei ole tutkittu 
HIV+ aikuisilla 
 

CD4>200 
HIV RNA 
<75 c/ml 
 

2 rokotetta oli turvallista ja  
immunogeenista HIV+  
potilailla, joiden CD4≥200 
ja HIVRNA < 75 c/ml  
 
Rokote 0 ja 6 vkon kohdalla 
immunologiset tutk. 6 vko  
rokotuksen jälkeen 
Lähtö CD4 taso vaikutti 
vasteeseen 



Kiitos! 


