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Puutiaisaivokuume Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 
 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu puutiaisaivotulehdustapauksia (TBE) vuodesta 2008 lähtien 
yhteensä 28, viime vuosina keskimäärin 2-3 tapausta vuodessa, mutta tämän kesän aikana seitsemän. Näistä 
tartunnoista yksi on saatu Simossa, viisi Kemin eteläosassa ja yksi muualla Suomessa.  
 
Puutiaisia esiintyy laajalla alueella Meri-Lapissakin, mutta puutiaisaivokuumetta tartuttavia punkkeja vain tietyillä 
alueilla.  
Tähän mennessä kaikki puutiaisaivokuumetartunnat on saatu kohtalaisen pieneltä alueelta Simossa (rannikkoalue 
välillä Viantienjoki - Karsikkoniemi sekä Maksniemi).  Parin viime vuoden aikana tartuntoja on saatu myös Kemin 
eteläisimmissä osissa Hepolassa, Paavonkarissa, Rytikarissa ja Ajoksessa. 
  
Hoidetuilla asuinalueilla tartuntariski on erittäin pieni. Luonnontilaisilla ranta-alueilla liikuttaessa on syytä pyrkiä 
suojautumaan punkeilta pukeutumisella. TBE-virus tarttuu hyvin nopeasti punkin pureman yhteydessä toisin kuin 
borrelia, joka vaatii pidemmän ihoon kiinnittymisajan. 
 
 
TBE-rokotusta suositellaan riskialueilla asuville, mökkeileville ja runsaasti luonnossa liikkuville henkilöille.  
 
 
Riskialueilla TBE-virusta kantaa keskimäärin yksi punkki sadasta.  Aikaisempien tutkimusten perusteella alueella 
on todettu taigapunkkia, mutta sen kantama virus on kuitenkin ollut läntistä eli lievempää aivokuume-
virustyyppiä. 
 

 
TBE-infektion taudinkuva 
 
Mikäli virusta kantava punkki puree ihmistä, johtaa se vain 10-30%:ssa tapauksista oireiseen tautiin. Alle 
kouluikäisillä lapsilla oireinen infektio on harvinainen.  Noin viikon kuluttua puutiaisen puremasta tulee yleisiä 
infektio-oireita, päänsärkyä ja lievä kuume, joka menee ohitse viikossa. Tauti päättyy useimpien potilaiden osalta 
tähän. 
Viikon - kolmen viikon kuumeettoman jakson jälkeen 20─30 % sairastuneista saa varsinaisen aivokuumeen. 
Aivokuumejakson aikana potilaalla on kuumetta, päänsärkyä, niskajäykkyyttä, valon arkuutta, pahoinvointia ja 
mahdollisesti muita neurologisia oireita, kuten tajunnanhäiriöitä, kouristuksia tai halvausoireita. Toinen vaihe 
kestää yleensä 2-3 viikkoa. Oireiston vakavuus vaihtelee suuresti. Osalla potilaista on pelkästään kuumeilua ja 
päänsärkyä, osalla aivokalvontulehdus, aivokudoksen tulehdus tai selkäytimen tulehdus. Aivokuumeen 
sairastaneista potilaista kolmanneksella on myöhäisoireina lihasheikkoutta, muistihäiriöitä ja tasapainohäiriöitä, 
joskus pysyviä toimintahäiriöitä. 
 
Tauti todetaan verestä otettujen vasta-ainemääritysten perusteella. Aivokuumetta hoidetaan sairaalassa, taudin 
hoito on oireenmukaista. Kerran sairastettu tauti antaa elinikäisen suojan eli immuniteetin. 
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TBE-rokote 
 
TBE-virusta vastaan on saatavilla rokote, jonka voi hankkia apteekista reseptillä.  Rokotteesta on olemassa 
aikuisille ja 1- 15-vuotiaille lapsille annettava muoto. Rokote ei suojaa punkkien puremilta eikä toiselta punkkien 
levittämältä taudilta eli borrelioosilta. 
 
Keväästä 2017 alkaen kansallisen ohjelman maksuttomiin rokotteisiin alueellamme ovat olleet oikeutettuja 3 
vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka asuvat vakituisesti Simossa tai oleilevat ja liikkuvat luonnossa 
Simossa kesäaikana vähintään 4 viikkoa (mökkiläiset). 
 
Perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta. Toinen annos annetaan 1-3kk ensimmäisen jälkeen, tarvittaessa jo 
kahden viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta, ja kolmas annos 5-12 kk päästä toisesta rokotuksesta. 
Kahden otetun rokotteen jälkeen saa osittaisen suojan, kolmen rokotteen jälkeen suoja on noin 90%. 
 
Mikäli altistus jatkuu, tarvitaan tehosterokotukset. 

Ensimmäinen tehosteannos suositellaan annettavaksi 3 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen, jos altistuminen TBE-

virukselle edelleen jatkuu, tehostetaan seuraavasti: 

 alle 50-vuotiaille annetaan tehosteet 10 vuoden välein 

 50-60-vuotiaille annetaan tehosteet 5 vuoden välein 

 yli 60-vuotiaille annetaan tehosteet 3 vuoden välein  

 henkilöille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, annetaan tehoste 3 vuoden välein. 

Tarkempia tietoja rokotteista saa omasta terveyskeskuksesta ja nettiosoitteesta www.thl.fi. 


