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Tiina Nokireki
Suomessa esiintyvä lepakon lyssavirus EBLV‐2
Eurooppalainen lepakkolyssavirus-2 (EBLV-2) eristettiin ensimmäisen kerran Suomessa
vesisiipasta (Myotis daubentonii) vuonna 2009. Lepakkorabiesta epäiltiin jo vuonna 1985, kun
sveitsiläinen biologi kuoli Suomessa lyssavirusinfektioon, joka myöhemmin varmistui EBLV-2 infektioksi. Infektion alkuperää ei kuitenkaan pystytty tuolloin vahvistamaan. Lyssaviruksia etsittiin
vuonna 1986 analysoimalla aktiivisessa seurannassa 183 lepakkoa passiivisen rabiesseurannan
jatkuessa yhtäjaksoisesti, mutta lyssavirusta ei löydetty lepakoista ennen vuotta 2009. Vuosina
2010–2011 tehdyssä toisessa aktiivisessa seurantatutkimuksessa etsittiin EBLV:n virus-RNA:ta
analysoimalla 774 lepakosta kerätyt näytteet. Lisäksi analysoitiin 423 lepakosta kerätyt
seeruminäytteet lyssaviruksen vasta-aineiden varalta. Vasta-aineita löydettiin vuonna 2010
kahdelta ja vuonna 2011 yhdeltä paikkakunnalta. Kaikki seropositiiviset lepakot olivat vesisiippoja.
Kaikki paikkakunnat, joilta seropositiivisia lepakoita löytyi, olivat lähellä paikkaa, josta EBLV-2 positiivinen vesisiippa löydettiin vuonna 2009. Yhdestäkään näissä lepakoista ei löydetty EBLV:n
virus-RNA:ta. EBLV-2 todettiin seuraavan kerran vuonna 2016 sairaasta vesisiipasta, joka löytyi
noin 100 kilometrin päästä paikasta, josta vesisiippa löydettiin vuonna 2009. Tämä aineisto
osoittaa, että EBLV-2 on kotoperäinen Suomen vesisiippapopulaatiossa.
Fylogeneettisessä analyysissä suomalaiset EBLV-2 -kannat muodostivat muista lepakkotyypin
lyssaviruksista selvästi erillisen monofyleettisen ryhmän. EBLV-2 jakoi tuoreimman yhteisen
alkuperän Bokeloh-lepakkolyssaviruksen (BBLV) ja Khujand-viruksen (KHUV) kanssa. EBLV-2:n
monimuotoisuus todettiin RABV-virukseen verrattuna rajalliseksi, ja virus näyttää olevan hyvin
sopeutunut isäntälepakkolajiinsa. Virusevoluution hidas tempo oli ilmeinen EBLV-2:n
eriytymisaikaarvioissa: nykyisen monimuotoisuuden arvioidaan syntyneen viimeisen 2000 vuoden
aikana. Osittaisten N-geenisekvenssien fylogeneettisessä puussa suomalaiset EBLV-2 -kannat
klusteroituivat keskieurooppalaisten kantojen kanssa, mikä tukee hypoteesia siitä, että Suomessa
kiertävä EBLV-2 voi olla alkuperältään keskieurooppalainen. Suomalaisten EBLV-2 -kantojen ja
sveitsiläisen kannan (1993) arvioitiin eriytyneen muista EBLV-2-kannoista viimeisen 1000 vuoden
aikana, ja suomalaiset kannat (1985 ja 2009) näyttävät kehittyneen yhteisestä alkuperästä
viimeisen 200 vuoden aikana.
Rabiesrokotetta käytetään rabiesvirukselta suojautumiseen ennen mahdollista altistumista. Koska
kaikki nykyisin saatavilla olevat rokotteet pohjautuvat RABV-virukseen, rokotteita käytetään myös
muilta lyssaviruksilta suojautumiseen, myös EBLV-2 -infektiota vastaan, ristikkäissuojaan
perustuen. Arvioimme kahden kaupallisesti saatavilla olevan rabiesrokotteen, toisen ihmisille ja
toisen eläimille tarkoitetun, tehoa hiirten aivojensisäisessä altistuksessa suomalaisesta lepakosta
vuonna 2009 eristetyllä eurooppalaisella lepakkolyssavirus-2:lla (EBLV-2). Vertasimme samaa
hiirimallia käyttäen tätä tehoon suomalaisesta supikoirasta vuonna 1989 eristettyä perinteistä
rabiesvirusta (RABV) vastaan. RABV-virukselle altistettaessa kaikki rokotetut hiiret selvisivät
hengissä. EBLV-2 -virukselle altistettaessa 75 - 80 % rokotetuista hiiristä selvisi hengissä. Kaikille
rokotetuille hiirille kehittyi virusta neutraloivien vasta-aineiden (VNA) titterit RABV-virusta vastaan
riittävästä korkeaan vaihteluvälin ollessa 0,5 - 128 IU/ml. RABV-pohjaiset rokotteet näyttävät myös
tarjoavan hyvän ristikkäissuojan suomalaisessa lepakkopopulaatiossa kiertävää EBLV-2 -virusta
vastaan.
Rabiesrokotevasteeseen vaikuttavien tekijöiden analysoimiseksi arvioimme rokotuksen tehoa
mittaamalla vasta-ainevasteen koirilla (n = 10 071) ja kissoilla (n = 722), joista otettiin näytteet
vuosina 2009 - 2013. Tutkimme rokotevasteeseen vaikuttavia tekijöitä tapauksissa, joissa eläimet
eivät saavuttaneet rabiesvasta-ainetitteriä ≥ 0,5 IU/ml. Rokotteen vasta-ainetitteri oli 10,7 %:ssa
koiranäytteistä (95 %:n luottamusväli CI 10,1 - 11,3) ja 3,5 %:ssa kissanäytteistä (95 %:n CI 2,3 5,0) < 0,5 IU/ml. Koirilla rokottaminen kahdella kaupallisesti saatavilla olevalla rokotteella
(riskisuhde OR 2,5 - 13,6), rokottaminen yli kuusi kuukautta aiemmin (OR 4,2 - 4,5) ja kooltaan > 60
cm olevien tai suurempien koirien rokottaminen (OR 2,3 - 3,2) lisäsi riskiä sille, että vasta-ainetaso
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jää alle 0,5 IU/ml. Nämä riskit olivat suurempia korkeintaan vuoden ikäisillä kuin tätä vanhemmilla
koirilla. Kissoilla rokotteen tyypillä ei näyttänyt olevan merkitystä.

