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JOHDANTO 

Huuliherpes on yleinen sairaus, josta kärsii säännöllisesti yli miljoona suomalaista. 1

Huuliherpes näkyy, sattuu ja tarttuu. Siksi se voi aiheuttaa ongelmia siitä kärsivälle. 

 
Useimmiten huuliherpeksen aiheuttaa herpes simplex -virus. Huuliherpes ilmenee tavallisesti 
ensin pistelynä ja kihelmöintinä, jota seuraa punoitus sekä pienet nesterakkulat ja haavat. 
Viruksen aiheuttamia vaivoja kutsutaan myös huuliherpekseksi. 

Tämä taustamateriaali tarjoaa tietoa huuliherpeksestä, sen tarttumisesta ja hoidosta. 
Materiaalin sisältämä tieto on vapaasti toimituksenne käytössä. 

Sisältö: 

• Mikä huuliherpes on? 

• Miten huuliherpes tarttuu? 

• Miten haittoja voidaan välttää? 

• Huuliherpeksen hoito 

• Xerclear – täysin uusi hoito huuliherpekseen 

 
Kaksivaikutteinen hoito voi estää huuliherpeksen puhkeamisen 

Xerclear-yhdistelmävoide on uusi, kaksivaikutteinen reseptilääke huuliherpeksen hoitoon. Sen 
vaikuttavat aineet ovat virusta estävä asikloviiri ja tulehdusta rauhoittava hydrokortisoni. 
Voide voi sekä estää huuliherpeksen puhkeamisen että lyhentää hoitoaikaa tapauksissa, joissa 
huuliherpes on hoidosta huolimatta puhjennut.  

Xerclear on ensimmäinen ja ainoa paikallinen hoito, joka on estänyt huuliherpeksen 
puhkeamista tilastollisesti merkittävä erolla verrattuna lumelääkkeeseen. Neljä kymmenestä 
hoidon varhaisessa vaiheessa aloittaneesta välttyy huuliherpekseltä kokonaan. 
Yhdistelmävoide lyhentää myös hoitoaikaa jo syntyneessä huuliherpeksessä verrattuna 
lumelääkkeeseen. 2

Lisätietoa huuliherpeksestä ja yhdistelmävoiteesta:  

 

Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com 

Lisätietoa huuliherpeksestä: 

www.huuliherpes.info  
                                                           
1 Esite “Herpesmunsår”, Apoteket, 2007 

2 C.Hull. Episodic Treatment with Topical ACV/Hydrocortisone Prevents Cold Sores: A Randomized, Double-Blind, Patient-Initiated Clinical 

Trial. Poster Presentation 49th ICAAC meeting in San Francisco, USA (2009) 
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MIKÄ ON HUULIHERPES? 

Huuliherpes on yleinen vaiva, joka koettelee säännöllisesti yli miljoonaa suomalaista. 
Useimmiten huuliherpeksen aiheuttaa herpes simplex-viruksen tyyppi 1 eli HSV-1. 

Ensimmäisinä huuliherpeksen oireina tuntuu usein pistelyä ja kihelmöintiä huulissa tai suun 
ympärillä. Huuliherpeksestä aiemmin kärsinyt tunnistaa yleensä nämä ensioireet. 

Vaiva jatkuu punoituksella ja rakkuloilla, jotka muuttuvat aroiksi nesteentäyttämiksi 
rakkularyppäiksi. Ympäröivä iho tulehtuu. 

Herpesrakkulat haavautuvat, minkä jälkeen niiden päälle muodostuu tumma rupi. Rupi irtoaa 
muutaman päivän päästä. Usein huuliherpes ilmestyy aina samaan paikkaan. Huuliherpes 
paranee yleensä arpia aiheuttamatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITEN HUULIHERPES TARTTUU? 

Useimmiten huuliherpes tarttuu kontaktissa, esimerkiksi suutelemalla. Huuliherpes paranee, 
mutta virus säilyy kehossa. Tartunnan jälkeen virus kulkeutuu tartuntapaikasta hermokanavia 
pitkin kehon hermosolmuihin. Siellä se asettuu lepovaiheeseen, mutta voi aktivoitua niin, että 
virus kulkee hermokanavia pitkin iholle ja huuliherpes puhkeaa uudestaan. 

Huuliherpeksen puhjettua rakkuloiden tai haavan koskemista tulee välttää.  Paitsi että 
haavaan voi kulkeutua bakteeereja, mikä hidastaa toipumista, voi virus myös kulkeutua kehon 
muihin osiin. Silmät ja sukuelimet ovat erityisen herkkiä tartunnalle. Herpesvirus voi aiheuttaa 

Herpes simplex-viruksen aiheuttaman huuliherpeksen tuntomerkit  

Huuliherpestä edeltävät ensioireet: pistely ja kutina 

 iho punoittaa, turpoaa ja siihen muodostuu pieniä rakkuloita 

 iholle muodostuu pieniä nesteentäyttämiä rakkularyppäitä, jotka puhkeavat 
muutaman päivän jälkeen avoimeksi haavaksi  

 kipu ja aristus 

 huuliherpes muodostaa ruskean ruven 
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kivuliaan silmätulehduksen, minkä vuoksi silmien ja niiden ympäristön koskemista tulee 
välttää. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

HUULIHERPES JA SUKUPUOLIHERPES – SAMA ASIA? 

Huuliherpes (herpes labialis) ja sukupuoliherpes (genital herpes) eivät ole sama asia, vaikkakin 
molemmat muodot aiheuttaa herpes simplex-virus (HSV). 

Huuliherpeksen aiheuttaa useimmiten virus HSV-1 ja sukupuoliherpeksen HSV-2, mutta nämä 
voivat myös vaihtaa paikkaa toistensa kanssa. HSV-1 voi siis myös aiheuttaa 
sukupuoliherpeksen ja HSV-2 huuliherpeksen. Sukupuoliherpes on sukupuoliteitse tarttuva 
tauti, joka huuliherpeksen tavoin aiheuttaa rakkuloita, kirvelyä, kutinaa ja haavoja.  

Sukupuoliherpes on tavallisimpia seksitauteja Suomessa. 4 Monet saavat tartunnan 
tietämättään. Virusta rauhoittava lääke antaa helpotusta vaikeaan tai usein toistuvaan 
vaivaan. 5

 

 

MITEN HUULIHERPEKSEN VOI VÄLTTÄÄ? 

Huuliherpeksen esiintymistiheys on yksilöllinen. Joitakuita huuliherpes koettelee 
kuukausittain, toisia monen vuoden tauon jälkeen. Monet saavat herpestartunnan jo lapsena 
ja yli 75 % aikuisista kantaa herpesvirusta kehossaan. Mikäli virusta kantaa, se voi puhjeta 
ilman mitään erityistä syytä. Tavallisempaa kuitenkin on, että jokin laukaisee sen. Laukaiseva 
tekijä voi olla: 

• auringonotto 

                                                           
3 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/herpes-simplex/ 

4 www.hoitonetti.fi  

5 www.sjukvardsradgivningen.se  

Vinkkejä muiden tartuttamisen välttämiseksi  

 Suutelua ja suuseksiä tulee välttää huuliherpeksen aikana. 

 Kädet tulee aina pestä huolellisesti huuliherpesalueen koskettamisen jälkeen. 

 Huuliherpeksen aikana tulee välttää huulirasvan, huulipunan, aterinten, ruoan ja 
pyyhkeiden jakamista muiden kanssa. 

 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/�
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• kuukautiset 

• voimakas kylmyys, esim. kylmä tuuli 

• äärimmäinen kuumuus 

• kuume ja tulehdukset 

• väsymys, stressi tai ylirasitus 

• ihoalueen ärsytys, esim. parranajo, hammaslääkärikäynti tai haava suupielessä 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HUULIHERPEKSEN HOITO 

Huuliherpeksen aiheuttaa herpes simplex -virus ja tulehdusreaktio, jolla keho reagoi 
herpesvirukseen. Sairastuminen huuliherpekseen voi olla epämiellyttävää: herpes sattuu, 
vaikuttaa ulkonäköön ja tarttuu. Vaivaan on onneksi olemassa tehokasta hoitoa. 
 
Hoitovaihtoehdoksi on valittavana sekä useita reseptilääkkeitä että reseptivapaita lääkkeitä. 
Useimmat tarjolla olevat vaihtoehdot lieventävät oireita ja lyhentävät hoitoaikaa. Lisäksi on 
olemassa lääkkeitä, jotka voivat monilla potilailla jopa estää haavaumien synnyn. 
 
Uusi, kaksivaikutteinen hoito huuliherpekseen 

Xerclear on uusi, kaksivaikutteinen hoito huuliherpekseen. Se voi sekä estää huuliherpeksen 
synnyn että lyhentää hoitoaikaa, jos huuliherpes on puhjennut hoidosta huolimatta.  

Yhdistelmävoide on ensimmäinen ja ainoa paikallinen hoito, joka estää huuliherpeksen 
puhkeamista tilastollisesti merkittävä erolla lumelääkkeeseen verrattuna. Voide myös lyhentää 

Vinkkejä 

 Huuliherpekselle aiemmin altistuneen ihoalueen voi suojata auringolta korkean 
suojakertoimen aurinkovoiteella. 

 Suun kylmettymistä voi estää esimerkiksi käyttämällä kaulaliinaa kylmällä ilmalla 
ja kovalla tuulella. 

 Stressi vaikuttaa immuunijärjestelmään siten, että tulehdukset iskevät 
helpommin. Kiireistä elämää viettävän kannattaa tarkistaa rutiinejaan ja muuttaa 
arkeaan rauhallisempaan ja kiireettömämpään suuntaan. 
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hoitoaikaa jo syntyneessä huuliherpeksessä.6

Voiteen vaikuttavat aineet asikloviiri ja hydrokortisoni antavat yhdessä kaksivaikutteisen 
tehon. Asikloviiri estää paikallisesti herpes simplex -viruksen lisääntymisen ja hydrokortisoni 
rauhoittaa tulehdusta. 

 Estämällä huuliherpeksen synnyn voi paitsi 
välttyä riesasta itse, myös välttää tartuttamasta muita. 

Yhdistelmävoide levitetään kohtaan, johon huuliherpes yleensä ilmestyy. Hoito aloitetaan heti 
ensimmäisten oireiden (pistely, kutina ja punoitus) ilmaannuttua. Voiteen määrää lääkäri. 

 

MEDIVIR 

Xerclear-voiteen on kehittänyt Medivir, jonka pääkonttori sijaitsee Huddingessa, Ruotsissa. 
Medivir tutkii ja kehittää lääkkeitä useisiin sairauksiin, mm. hepatiitti C:hen, osteoporoosiin, 
HI-virukseen ja vyöruusuun. Yritys tekee yhteistyötä sekä lääkeyritysten että pienempien 
biotekniikkayritysten kanssa kliinisissä ja prekliinisissä tutkimuksisssa. Xerclear on 
ensimmäinen Medivirin itse kehittämä lääke.  

 

Lisätietoa Mediviristä:  
www.medivir.se 

 

                                                           
6 C.Hull. Episodic Treatment with Topical ACV/Hydrocortisone Prevents Cold Sores: A Randomized, Double-Blind, Patient-Initiated Clinical 

Trial. Poster Presentation 49th ICAAC meeting in San Francisco, USA (2009) 

http://www.medivir.se/�
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