
Puutiaisaivokuume tarttuu TBE-virusta (tick-borne encephalitis virus) kantavan 
puutiaisen eli punkin puremasta. TBE-viruksesta tunnetaan kolme alatyyppiä: 
eurooppalainen, siperialainen ja Kauko-Idän alatyypit. Eurooppalaista virusalatyyppiä 
levittää puutiainen (Ixodes ricinus) ja kahta muuta ns. taigapuutiainen (I. persulcatus). 
Länsi-Euroopasta, myös Suomesta, on aiemmin löydetty vain puutiaista ja vain 
eurooppalaista virustyyppiä. 

 
Puutiaisaivokuumetta ei tavata läheskään kaikkialla siellä missä sen siirtäjäeläin eli 
puutiainen tai taigapuutiainen elää, vaan viruksen esiintyminen  riippuu ilmasto- ja 
ekologisista olosuhteista. Suomessa tunnettuja puutiaisaivokuumealueita ovat 
Ahvenanmaa ja Turun saaristo, Kokkolan saaristo, Isosaari Helsingin edustalla, 
Lappeenrannan seutu ja vuodesta 2008 lähtien Simo. Yksittäisiä ihmisten 
tautitapauksia on viime vuosina havaittu myös Närpiössä ja sen ympäristössä, 
Varkaudessa, Kuopion seudulla ja Kotkan saaristossa. 

 
Väitöskirjatyössäni kerättiin puutiaisia kaikilta tiedossa olevilta 
puutiaisaivokuumealueilta ja sellaisiksi epäillyiltä alueilta Suomessa, sekä Venäjältä 
Karjalasta ja Burjatiasta. Puutiaisista tutkittiin TBE-viruksen esiintymistä ja viruksen 
ominaisuuksia. Kävi ilmi, että Ahvenanmaalla, Turun saaristossa, Helsingin 
Isosaaressa ja Lappeenrannan seudulla puutiaisista korkeintaan noin yksi prosentti 
kantoi euroopantyypin TBE-virusta. 

 
Löysimme Suomelle uuden puutiaislajin, taigapuutiaisen, esiintymät maamme 
länsirannikolta Närpiöstä, Kokkolan saaristosta ja Simosta. Kokkolassa 1 % 
taigapuutiaisista kantoi siperiantyypin TBE-virusta. Siperiantyypin TBE-virus näyttää 
aiheuttavan euroopantyypin virusta vakavamman taudin. Vastoin odotuksia maailman 
pohjoisimmassa puutiaisaivokuumekohteessa, Simossa, taigapuutiainen levittääkin 
euroopantyypin TBE-virusta. Venäjän Karjalassa esiintyi kumpaakin punkkilajia ja 
Burjatiassa taigapuutiaista. Näilläkin alueilla 1 % punkeista kantoi TBE-virusta. 

 
Suomalaisissa TBE-viruskannoissa näkyi pientä geneettistä eriytymistä, mistä 
voidaan päätellä, että puutiaisaivokuumealueet säilyvät meillä talvien yli sen sijaan, 
että joka kesä tarvittaisiin esim. muuttolintujen tuomia uusia viruskantoja. 

 
On ennustettu, että ilmaston lämpenemisen myötä puutiaisaivokuume siirtyisi Keski-
Euroopasta pohjoisemmaksi. Suomessa puutiaisaivokuume onkin levinnyt viime 
vuosina uusille alueille, mahdollisesti muuttuneen ilmaston ansiosta. Toisaalta 
taigapuutiainen pärjää ankarammassa ilmastossa kuin puutiainen. Sen löytyminen 
Suomesta on merkittävää sekä puutiaisaivokuumeen että muiden puutiaisvälitteisten 
tautien esiintymisen kannalta. 
 
TBE-virus on vaipallinen virus. Kun sen vaippaproteiineja ilmennetään 
rekombinanttigeenitekniikkaa hyväksi käyttäen soluviljelmissä, ne muodostavat 
viruksen kaltaisia partikkeleita, tyhjiä vaippoja ilman viruksen genomia. Ne 
muistuttavat oikeaa virusta mutta eivät ole infektiivisiä ja ovat siksi erinomaisia ja 
turvallisia työkaluja mm. diagnostiikassa. Väitöskirjatyössäni kehitimme akuutin 
puutiaisaivokuumeen toteamiseksi testin joka perustuu tällaiseen ei-infektiiviseen 
antigeeniin. Testi osoittautui herkäksi ja tarkaksi ja on nykyään käytössä HUSin 
diagnostisessa laboratoriossa. 

 


