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VINKISTÄ VIHIÄ

Syöpäpotilaan neurologiset oireet

Viisikymmentäkahdeksanvuotiaalla miehellä 
oli viisi kuukautta aiemmin todettu paikalli-
siin imusolmukkeisiin levinnyt peräsuolisyö-
pä, joka oli hoidettu kirurgisesti. Käynnissä oli 
liitännäishoito oksaliplatiinin ja kapesitabiinin 
yhdistelmällä. Hän sairasti kaksisuuntaista mie-
lialahäiriötä, jonka lääkityksenä olivat natrium-
valproaatti eli -valproiinihappo (1 800 mg x 1) 
ja ketiapiini (400 mg x 1).

Neurologiselle vuodeosastolle potilas päätyi 
viikkojen aikana kehittyneen vapinan, puheen 
sammaltamisen, kaksoiskuvien, tasapainovai-
keuden ja voimakkaan väsymyksen takia. Po-
tilaan laboratoriokokeiden tulokset esitetään 
TAULUKOSSA. 

Pään magneettikuvauksessa havaittiin vanha 
infarkti vasemmalla otsalohkossa. Kasvaimen 
etäpesäkkeitä ei havaittu.

Potilaalle suunniteltiin aivo-selkäydinneste-
tutkimusta keskushermoston tulehduksen ja 

paraneoplastisen neurologisen oireiston mah-
dollisuuden takia. Tutkimusta ei kuitenkaan 
ehditty tehdä, sillä sitä ennen yksi laboratorio-
koe johti diagnoosiin. Vastaus on sivulla 110.

TAULUKKO. Potilaan laboratoriokoetulokset.

Tutkimus Potilaan arvo Viiteväli

Hemoglobiinipitoisuus 114 g/l 134–167 g/l

Valkosolumäärä 5,4 x 109/l 3,4–8,2 x 109/l

Neutrofiilimäärä 4,9 x 109/l 1,5–6,7 x 109/l

Lymfosyyttimäärä 0,57 x 109/l 1,3–3,6 x 109/l

Natriumpitoisuus 142 mmol/l 137–145 mmol/l

Kreatiniinipitoisuus 114 μmol/ 60–100 μmol/

CRP-pitoisuus < 3 g/l < 4 g/l

Albumiinipitoisuus 21 g/l 34–45 g/l

Seerumin valproaatti-
pitoisuus

535 μmol/l 300–600 μmol/l



VINKISTÄ VIHIÄ: Ratkaisu

Seerumin valproaatti- eli valproiinihappopi-
toisuus oli normaali, mutta seerumin vapaan 
valproaatin pitoisuus huomattavan suuri, 
245 μmol/l (viiteväli 30–60 μmol/l). Valproaa-
tista 90 % sitoutuu plasman proteiineihin, pää-
osin albumiiniin. Mahdollisesti syöpätaudin tai 
sen hoidon vuoksi potilaan plasman albumiini-
pitoisuus oli huomattavan pieni, ja kun kantaja-
proteiini puuttui, valproaatti olikin pääosin va-
pautunut sidoksistaan ja aiheuttanut valproaat-
timyrkytyksen. 

Syöpäpotilaan neurologiset oireet

Oireet korjaantuivat, kun valproaatti puret-
tiin asteittain. Valproaattipitoisuus tarkastetaan 
yleensä vain hoidon alkuvaiheessa ja annoksen 
muuttamisen yhteydessä, mutta ei pitkäaikai-
sen lääkehoidon seurannassa. Vapaan osuuden 
mittaamista suositellaan, mikäli potilaan albu-
miinipitoisuus on pieni tai epäillään lääkeainei-
den yhteisvaikutusta. Tutkimus on hyvin edul-
linen ja helposti saatavissa. ■
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