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Seksitautien epidemiologiaa
• Tartuntataudit Suomessa 2017/THL:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-148-5
• Tippuri lisääntyy, lähes 600 tapausta
• Etenkin nuorilla aikuisilla, oireettomuus yleistä
• Klamydiatartuntoja > 14 000
• Puolet tippuri- ja kuppatartunnoista saadaan
Suomessa
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Haastattelussa selvitettävät asiat:
• oireet (seksitautien itämisajat)
• potilaan oma käsitys tartunta-ajankohdasta ja -riskistä sekä
tartunnan yhteydestä mahdollisten oireiden alkamiseen
• kondomin käyttö
• naisilla raskauden ehkäisy
• seksitapa: heteroseksi, miesten välinen seksi, mahdollinen
altistuminen suuseksin välityksellä
• tartuntamaa
• tieto jäljitettävästä taudista ja tartunta-ajankohta, jos potilas
tulee seksikumppanin tai terveydenhuoltohenkilöstön
lähettämänä
• huumeiden pistoskäyttö
• aiemmat HPV-, hepatiitti A- ja hepatiitti B- rokotukset
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Seksitautitestit

Käypä hoito 2018
Diagnostiset
testit

Lääkärin
ilmoitusvelvollisuus

5 vrk

U-ChtrNhO
ChtrNhO
U- CtGcNhO
CtGcNhO

ei

Tippuri

5 vrk

U- CtGcNhO
CtGcNhO
GcVi

kyllä

Kuppa

3–4 viikkoa

1,5 kuukautta

S-TrpaAb
(tai S-KardAb +
S-TPHA)

kyllä

HIVinfektio

3–4 viikkoa

3 kuukautta

S-HIVAgAb

kyllä

HSVVi
HSVPVi
HSVNhO

ei

Tauti

Aikaisin
luotettava
näytteenott
o-ajankohta

Klamydia

Tarkistusnäytteen
ajankohta, jos
ensimmäinen
näyte negatiivinen

Oireinen
HSVinfektio
Hepatiitti B 3–4 viikkoa

3–4 kuukautta

S-HBsAg

kyllä

Hepatiitti C 3–8 viikkoa

3–6 kuukautta

S-HCVAb

kyllä

tauti

mikrobilääke

annos

hoitoaika

Klamydia

atsitromysiini tai
doksisykliini (myös
ekstragenitaalien
infektio)

1g
kerta-annos
100 mg x2 7 vrk

Tippuri

• viljelynäyte ennen
hoidon aloitusta!!
• herkkyysmäärityksen
mukaan
• jos kanta ei tiedossa,
keftriaksoni +
500 mg im kerta-annos
atsitromysiini
2g
kerta-annos
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Uusien tartuntojen ehkäisy ja
jälkitarkastus
• Klamydian ja tippurin hoidon yhteydessä
huolehditaan uusien tartuntojen ehkäisemisestä:
– seksistä tulee pidättyä viikon ajan
– kondomia tulee käyttää negatiiviseen
jälkitarkastusvastaukseen asti.

• Jälkitarkastus (4 vkoa hoidosta):
– jälkitarkastusnäytteet otetaan niistä paikoista, joissa
tartunta todettiin ja tutkitaan nukleiinihapon osoitustestillä.
– varmistetaan, että tartunnan lähde ja muut tartunnan
saaneet on hoidettu
– annetaan ohjeet turvaseksistä ja raskaudenehkäisystä
– varmistetaan, että muut seksitaudit on luotettavasti suljettu
pois

Taaksepäin kartoitettavat ajanjaksot
Käypä hoito 2018

Tauti

Selvitettävä aika

Yleisvaarallinen tauti
Kuppa

1.Primaarikuppa: oireiden kesto + 2 kuukautta
2.Sekundaarikuppa: oireiden kesto + 2 kuukautta
3.Latentti kuppa: 2 vuotta

Valvottavat taudit
Tippuri

1.Oireinen: oireiden kesto + 2 viikkoa
2.Oireeton: 6 kuukautta

Klamydia

1.Oireinen: oireiden kesto + 4 viikkoa
2.Oireeton: 6 kuukautta

LGV

1.Oireinen: 6 kuukautta
2.Oireeton: 6 kuukautta

HIV

Nykyhetkestä todennäköiseen tartuntahetkeen tai
viimeisimpään negatiiviseen HIV-testitulokseen
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Genitaaliherpeksen hoitosuositus
Lääke

Primaari-infektio

Uusintaepisodi

Estohoito

Asikloviiri

200 mg × 5/5-10 vrk
400 mg x 3/5–10 vrk

200 mg × 5/5 vrk
400 mg x 3/5 vrk
800 mg x 3/2 vrk

400 mg × 2

Valasikloviiri

500 mg × 2/5–10 vrk

500 mg × 2 3-5 vrk

500 mg × 1

Famsikloviiri

250 mg × 3/5–10 vrk

125 mg × 2 5 vrk /
1000 mg x 2 1 vrk

250 mg × 2

Kondylooman kotihoito
• Imikimodi; Aldara
• Podofyllotoksiini; Condyline, Condylox, Warticon
• Määräaikainen erityislupa
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Mycoplasma genitalium-infektio
• epäselvän uretriitin/servisiitin selvittelyssä
• jos klamydia- ja tippurinäytteet negatiiviset
•
•
•
•
•

azithromycin 500 mg 1.vrk, 250 mg x1 2–5. vrk
toissijainen Moxifloxacin 400 mg x1 7 vrk
Maksullinen resepti
Hoidon jälkeinen näyte
Vakituisen kumppanin testaus ja hoito
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Lymphogranuloma venereum
•
•
•
•
•
•
•

C. trachomatis serotyypit L1-3
Proktiitti
Miesten välinen seksi
Rektumin CtrNhO+, jos LGV-epäily; CtJtNhO
Doksisykliini 100mg x 2 21 vrk
Tartuntatauti-ilmoitus
Jälkitarkastus 4 vko

12

6

