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LISA 2
Tabel 7. PEP-iga alustamine ja ravi jälgimine17

Test

Potent-
siaalselt 
nakkust 

edasi 
kandnud 

isik

Isik, kellel esineb HIV-i nakatumise risk

Kokku-
puute-
järgselt

Kokku-
puute-
järgselt

4–6 nädalat 
pärast 
kokku-
puudet

3 kuud 
pärast 
kokku-
puudet

6 kuud 
pärast 
kokku-
puudet

Kõikide kokkupuutetüüpide korral

S-HIV1,2 Ag + Aba     b

B-hepatiidi viiruse 
pinnaantigeen (HBsAg);
B-hepatiidi viiruse 
pinnaantigeeni vastaste 
antikehade hulk (HBsAb);
B-hepatiidi viiruse tuuma 
antigeeni vastased antikehad 
(HBcAb)

  – – c

C-hepatiidi viiruse vastased 
antikehad 
(HCV Ab)

  –   – d

Seksuaalse kokkupuute järgselt

Treponema pallidium 
vastased antikehad (T. 
pallidum Ab) e

   – 

N. gonorrhoeae DNAf   g – –

C. trachomatis DNAf   g – –

hCG verest – h h – –

17 Tabel kohandatud: Centers for Disease Control and Prevention & US Department of Health and 
Human Services. Updated guidelines for antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, 
injection drug use, or other nonoccupational exposure to HIV – United States, 2016. CDC & 
DHHS; 2016. 
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Isikutel, kes alustasid PEP-iga

Kreatiniin seerumis/plasmas, 
hinnanguline glomerulaar-
filtratsiooni kiirus (eGFR)

  – –

Alaniini amino transferaas 
(ALAT),
Aspartaadi amino-
transferaas (ASAT)

  – –

Kõigil isikutel, kellel diagnoositi ükskõik millisel vastuvõtul HIV

HIV-i viiruskoopiate arv 
(HIV RNA)  

HIV-i resistentsuse 
määramine  i

a positiivne tulemus vajab alati kinnitavat uuringut
b ainult kui esmase ekspositsiooni käigus nakatuti C-hepatiiti
c kui eksponeeritud inimene oli kokkupuutejärgselt vastuvõtlik B-hepatiidile 
d kui eksponeeritud inimene oli kokkupuutejärgselt vastuvõtlik C-hepatiidile 
e kui süüfilis diagnoositi ja alustati ravi, peaks kuus kuud pärast ravi uuesti 

testima
f kui gonorröa või klamüdioos diagnoositi, peaks kolm kuud pärast ravi uuesti 

testima
g kui pärast kokkupuudet ei alustatud ennetavat ravi või järelkontrollis esinevad 

kaebused
h reproduktiivses eas naine, ei kasutatud efektiivset rasestumisvastast vahendit 

ja oli vaginaalne kokkupuude
i ravi ebaõnnestumise korral


