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S100B-proteiini on gliasoluspesifinen proteiini, jota vapautuu verenkiertoon aivovaurioiden 

yhteydessä. Kohonneet pitoisuudet korreloivat aivovaurion vaikeusasteen ja lopputuleman 

kanssa. S100B-proteiini toimii myös merkkiaineena veri—aivoesteen toimintahäiriöille. Lap-

silla kohonneet proteiinipitoisuudet on liitetty astrosyyttivaurion markkereiksi jopa lievän ai-

vovamman jälkeen. On mahdollista, että kuumekouristusten yhteydessä seerumin ja likvorin 

S100B-proteiinipitoisuudet nousevat ollen merkkinä aivoissa käynnissä olevasta patologisesta 

prosessista ja ennustavat kohtausten uusiutumistodennäköisyyttä. Tässä tutkimuksessa mitta-

simme seerumin ja likvorin S100B-proteiinipitoisuudet 103 lapselta, jotka olivat sairastaneet 

ensimmäisen kuumekouristuksensa. 33 lapsipotilasta, joilla oli akuutti kuumeinen infektio il-

man kouristuksia, toimivat kontrolleina seerumipitoisuuksien suhteen. Kuumekouristajapoti-

lailla S100B-proteiinipitoisuuksien keskiarvo likvorissa oli 0,21 μg/l ja seerumissa 0,12 μg/l. 

Kontrollipotilailla vastaava seerumipitoisuuksien keskiarvo oli 0,11 μg/l (ero 0,01 μg/l, 95 %:n 

luottamusväli -0,02—0.04 μg/l, P = 0,46). Seerumin S100B-proteiinipitoisuus oli riippuvainen 

potilaiden iästä (r = -0,28, P = 0,008) alle neljävuotiailla lapsilla. Pitoisuus ei kuitenkaan ennus-

tanut kuumekouristuksen vaikeusastetta eikä kohtauksen uusiutumista. Aikaviiveellä kuume-

kouristuskohtauksen alkamisesta sairaalaan saapumiseen ei ollut korrelaatiota S100B-pi-

toisuuksiin seerumi- (r = -0,130, P = 0,28) eikä likvorinäytteissä (r = -0,091, P = 0,52). Tutki-

mustuloksemme tukevat aiempaa käsitystä siitä, että kuumekouristukset ovat vaarattomia 

kehittyville aivoille. 

Avainsanat: S100B-proteiini, lasten kuumekouristukset 
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1. JOHDANTO 

Kuumekouristukset ovat tavallisimpia lasten tajuttomuus-kouristuskohtauksia. Niitä esiintyy 

noin 2—5 %:lla lapsista, pääasiassa 6 kuukauden ja 6 vuoden iän välillä (Commission on  

Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy 1989).  Kuume-

kouristukset ovat vaarattomia, mutta ne uusiutuvat noin 20—30 %:lla. Mitä nuorempana en-

simmäinen kuumekouristus ilmaantuu, sitä todennäköisempää on kohtauksen uusiutuminen 

(Nelson ja Ellenberg 1978). Kuumekouristusten perimmäinen syy on tuntematon. Lapsen ikä, 

kuumeen korkeus ja perintötekijät vaikuttavat niiden syntyyn. Kuumelääkkeillä ei ole tehoa 

kuumekouristusten ehkäisyssä eikä kehon lämpötilan alentamisessa kuumekouristuskohtauk-

seen johtavien kuumejaksojen aikana (Strengell ym. 2009). Lähes 40 %:lla kuumekouristaja-

potilaista on suvussaan kuumekouristajia. Perheissä, joissa on sekä kuumekouristuksia että epi-

lepsiaa, on todettu useita eri mutaatioita natriumkanavia koodaavissa geeneissä. Näin ollen 

myös kuumekouristusten taustalla saattaisi olla ionikanavien häiriöitä, jotka ovat riippuvaisia 

aivojen kehitysasteesta (Burgess 2005). Toistaiseksi kuumekouristajilta ei ole kuitenkaan löy-

detty poikkeavuuksia ionikanavien toiminnassa eikä niitä koodaavissa geeneissä. 

S100-proteiinit ovat pieniä, 10—12 kDa:n kokoisia, kahdella EF-ulokkeella kalsiumia sitovia 

proteiineja. Niitä on monien eri solujen sytoplasmoissa ja ytimissä. Ne osallistuvat useisiin so-

lunsisäisiin prosesseihin, kuten solusykliin ja erilaistumiseen. Ryhmään kuuluu ainakin 21 eri-

laista proteiinia, ja se on saanut nimensä 100 %:sta liukoisuudestaan ammoniumsulfaattiin neut-

raalissa pH:ssa (Gazzolo ym. 2003, Heizmann 2005, Schulpis ym. 2006). S100-proteiineja eri-

tetään soluista stimuloitaessa, jolloin ne lisäävät sytokiini- ja kemokiinityyppistä solunulkoista 

aktivaatiota. Näiden proteiinien solunulkoinen pitoisuus on kriittinen fysiologisissa reaktioissa. 

Patologiset tasot johtavat jatkuvaan aktivaatioon, solukuolemaan ja sairauksien puhkeamiseen; 

S100-proteiineilla on todettu yhteyksiä useisiin eri sairauksiin, kuten kardiomyopatiaan, 

syöpään, inflammatorisiin ja autoimmuunitauteihin. S100-proteiinien mittaamisesta kehon nes-

teistä spesifisiä vasta-aineita käyttämällä on tullut tärkeää monien tautien diagnosoinnissa 

(Heizmann 2005, Schulpis ym. 2006). S100-ryhmään kuuluva S100B-proteiini on gliasoluspe-

sifinen, ja sitä erittyy verenkiertoon lähinnä hermokudoksen vaurioiden ja veri—aivoesteen toi-

mintahäiriöiden yhteydessä (Marchi ym. 2004, Sandler ym. 2010). 

Tutkimuksessamme oletimme, että kuumekouristusten yhteydessä seerumin ja likvorin S100B-
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proteiinipitoisuudet voivat nousta merkkinä aivoissa käynnissä olevasta patologisesta proses-

sista ja ennustaa kuumekouristusten uusiutumista. Näiden proteiinien pitoisuudet mitattiin lap-

silta, jotka olivat sairastaneet ensimmäisen kuumekouristuksensa ja kontrollipotilailta, joilla oli 

kuumeinen infektio ilman kouristuksia. Seerumin S100B-proteiinipitoisuuksia verrattiin poti-

laiden ja kontrollien välillä, ja katsottiin, korreloivatko kyseiset arvot kuumekouristusten vai-

keusasteen ja uusiutumisen suhteen. 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1. S100B-proteiini 

S100-proteiini löydettiin vuonna 1965. Se muodostuu alfa- ja beta-alayksiköistä; αα-alatyyppiä 

on eniten juovikkaissa lihaksissa, sydämessä ja munuaisissa, αβ-alatyyppiä gliasoluissa ja ββ-

alatyyppiä suurina pitoisuuksina astrogliasoluissa (Sandler ym. 2010). 

Suurin osa S100B-proteiinista on varastoituneena keskushermoston glia- eli tukisoluihin, ja sitä 

erittyy pääasiassa kypsien astrosyyttien pääteosista ja Schwannin soluista. Hermoston ulkopuo-

lella S100B-proteiinia esiintyy mm. valkeassa ja ruskeassa rasvassa, luurankolihaksissa, rusto-

soluissa, ihossa sekä glioblastooma- ja melanoomasoluissa (Marchi ym. 2004, Schulpis ym. 

2006, Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010).  Serotoniini säätelee S100B-proteiinin vapautumista 

5-HT1A-reseptorien kautta. Joistakin solutyypeistä proteiinia erittyy solunulkoiseen tilaan tois-

taiseksi tuntemattomalla mekanismilla (Schulpis ym. 2006, Sandler ym. 2010). Aivoissa erit-

tymistä voi tapahtua aktivoituneiden gliasolujen toimesta tai soluvaurioiden yhteydessä. 

S100B-proteiinia pääsee verenkiertoon joko hetkellisestä veri—aivoesteen häiriöstä johtuen tai 

likvorikierron kautta (Sandler ym. 2010). 

S100B-proteiini säätelee solunsisäistä homeostaasia, entsyymiaktiivisuutta ja inhiboi proteiini-

fosforylaatiota (Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010) sekä aiheuttaa parakriinisia ja autokriinisia 

vaikutuksia hermo- ja gliasoluihin (Heizmann 2005). Normaalisti kyseistä proteiinia on ihmi-

sen seerumissa ja likvorissa vain hyvin alhaisia määriä (Sandler ym. 2010). S100B-proteiinilla 

voi olla joko neurotrofinen eli hermosolujen kasvua lisäävä tai neurotoksinen eli hermosoluille 
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myrkyllinen vaikutus riippuen sen solunulkoisesta pitoisuudesta. Matalammilla, nanomolaari-

silla tasoilla sillä on fysiologinen rooli hermoston kehittymisen, korjaantumisen, uudelleen-

muodostumisen, muovautumisen ja selviämisen tukemisessa (Gazzolo ym. 2003, Geyer ym. 

2009, Sandler ym. 2010). S100B-proteiini on osallisena mm. aivojen kehittymisessä ja korkeat 

pitoisuudet äidinmaidossa voivat toimia ulkopuolisena ravitsemuksellisena lähteenä aivojen 

kypsymiselle (Heizmann 2005). Suuremmilla, mikromolaarisilla tasoilla S100B-proteiini voi 

olla vahingollista aivoille (Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010). Pitoisuudet plasmassa, keskus-

hermostossa tai molemmissa nousevat myös ei-keskushermostollisista syistä (Marchi ym. 

2004). 

S100B-proteiinia voidaan mitata seerumista, ja se pysyy stabiilina useiden tuntien ajan ilman 

sentrifugointia tai jäädyttämistä. S100B-proteiinin puoliintumisaika seerumissa on noin 25—

120 minuuttia, ja se poistuu elimistöstä munuaisten kautta virtsaan (Geyer ym. 2009, Sandler 

ym. 2010). 

S100B-proteiinin pitoisuus näyttää laskevan iän myötä niin, että korkein pitoisuus on yhden 

vuoden iässä ja tämän jälkeen pitoisuus laskee 8 ikävuoteen asti (Geyer ym. 2009). Pi-

toisuudessa nähdään uudet huiput 9—11 ja 13—14 vuoden ikäisillä, minkä jälkeen pitoisuus 

jälleen laskee. Pitoisuushuiput voivat johtua veriaivoesteen läpäisevyyden ja verenkierron 

eroista eri ikäisillä. S100B-proteiinilla saattaa olla myös neurotrofinen rooli mm. pituuskas-

vussa ja hermojen pidentymisessä (Gazzolo ym. 2003, Sandler ym. 2010). Tytöillä proteiinin 

pitoisuudet ovat hieman korkeammat johtuen mahdollisesti sukupuolihormoneista tai aivojen 

geneettisesti erilaisesta kypsymisestä. Aikuisten S100B-proteiinipitoisuuksilla ei ole 

eroavaisuuksia eri sukupuolten välillä (Sandler ym. 2010). 

2.2. S100B-proteiinin yhteys eri sairauksiin 

S100B-proteiini on yhdistetty lukuisiin sairauksiin, mm. migreeniin, kardiomyopatiaan, 

syöpään sekä inflammatorisiin ja autoimmuunitauteihin, kuten sisäkorvan autoimmuunitautiin 

ja tyypin 1 diabetekseen (Heizmann 2005, Sandler ym. 2010).  S100B-proteiinilla on yhteyttä 

myös kehitykselliseen aivojen toimintahäiriöön, oppimis- ja muistivajeeseen sekä Alzheimerin 

tautiin (Heizmann 2005). Kohonneita seerumin S100B-proteiiniarvoja on lisäksi mitattu esim. 

melanooma-, maksa-, munuais- ja suolistoiskemiapotilailta. Todennäköisesti S100B-proteiini 
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on näissä tapauksissa peräisin hermoston ulkopuolisista soluista (Schulpis ym. 2006, Geyer ym. 

2009, Sandler ym. 2010). Melanoomapotilailla S100B-proteiiniarvoa voidaan käyttää metas-

taasien kehittymisen ennustamiseen (Marchi ym. 2004). Kohonneilla seerumin S100B-proteii-

nitasoilla on myös havaittu olevan yhteyttä stressiin (Schulpis ym. 2006) ja vaikea-asteisem-

paan masennukseen (Marchi ym. 2004). 

2.3. S100B-proteiini ja aivovammat 

2.3.1. S100B-proteiinin vapautuminen aivovaurioissa 

Tavallisesti S100B-proteiinia on vain hyvin alhaisina määrinä ihmisen seerumissa ja likvorissa; 

normaalipitoisuudet korreloivat voimakkaasti siihen, ettei yksilöllä ole mitään kallonsisäisiä 

vaurioita. Terävä S100B-proteiinipitoisuuden nousu seerumissa toimii näin ollen sensitiivisenä 

indikaattorina aivovauriolle (Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010, Marchi ym. 2011). Aivoku-

doksen vaurioituminen aiheuttaa välittömän S100B-proteiinivuodon vaurioituneista gliasoluis-

ta vereen tai likvoriin. Seerumin S100B-proteiinin nousun tarkka solutason mekanismi trau-

maattisissa aivovaurioissa ei ole vielä selvinnyt (Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010). Olete-

taan, että proteiinia vapautuu keskushermostosta perifeeriseen verenkiertoon traumaattisen ta-

pahtuman jälkeen aivosolujen häiriintyneen membraanitoiminnan ja veri—aivoesteen lisäänty-

neen läpäisevyyden vuoksi (Marchi ym. 2004, Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010, Marchi ym. 

2011). Toisaalta on osoitettu, että likvorin ja seerumin S100B-proteiinitasojen välinen 

riippuvuus on heikkoa johtuen siitä, että S100B-proteiini ei läpäise ehjää veri—aivoestettä. 

Kohonneet seerumiarvot osoittaisivat näin ollen enemmän veri—aivoesteen toimintahäiriötä 

kuin peruuttamatonta hermostollista vauriota (Marchi ym. 2004, Sandler ym. 2010). 

Seerumin S100B-proteiinin tasot nousevat välittömästi primaarisen trauman jälkeen ja laskevat 

nopeasti muutaman seuraavan tunnin aikana. Yleensä S100B-proteiinin pitoisuus normalisoituu 

24 tunnin sisällä. Tämän vuoksi jatkuvasti mitattavissa olevat pitoisuudet saattavat heijastaa 

käynnissä olevaa tai sekundaarista solutuhoa (Geyer ym. 2009, Sandler ym. 2010). 

2.3.2. Aivovaurion vaikeusasteen ja ennusteen arviointi 

S100B-proteiinin pitoisuuksia on mitattu lapsipotilailta useisiin neurologisiin häiriöihin, kuten 
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traumaattiseen aivovaurioon, meningiittiin ja hypoksis—iskeemiseen vaurioon, liittyen  

(Sandler ym. 2010). Valtaosa S100B-proteiinipitoisuuksia koskevista tutkimuksista on kuiten-

kin tehty aikuispotilailla, ja on huomioitava, että aikuisilla ja lapsilla on eri viitealueet S100B-

proteiinin suhteen. Lapsilla normaalipitoisuuksien viitearvot vaihtelevat lisäksi iän mukana. 

Gazzolon ym. (2003) tekemässä tutkimuksessa terveiden 0—1-vuotiaiden lasten seerumin 

S100B-proteiinipitoisuus oli 0,44—2,55  μg/l (mediaani 0,95  μg/l). 2—7-vuotiailla pitoisuudet 

olivat huomattavasti matalammat (0,44—1,06  μg/l, mediaani 0,73  μg/l). Pitoisuudessa havait-

tiin uudet huiput 9—11 ja 13—14 vuoden ikäisillä, minkä jälkeen pitoisuus jälleen laski. Saatu-

jen pitoisuusarvojen välillä on jonkin verran eroja eri tutkimuksissa mm. käytetyistä analyysi-

menetelmistä johtuen. 

Tutkimusten mukaan seerumin S100B-proteiinipitoisuus korreloi hyvin sekä potilaan kliinisen 

arvion, neuroradiologisten kuvantamislöydösten että toipumisen kanssa. Mitä korkeampi on 

seerumin S100B-proteiinin pitoisuus, erityisesti pitoisuuden huippuarvo, sitä huonompi on en-

nuste (Berger ym. 2007, Sandler ym. 2010, Marchi ym. 2011). Aikuisilla kohonneet pitoisuudet 

ennustavat huonompaa toipumista sekä lievän että vaikean aivovaurion jälkeen (Geyer ym. 

2009, Sandler ym. 2010). Seerumipitoisuuksia voidaan hyödyntää ennusteen arvioinnissa myös 

lapsipotilailla traumaattisen aivovaurion jälkeen (Berger ym. 2007). S100B-proteiinipi-

toisuudet eivät näytä nousevan lasten lievissä traumaattisissa aivovammoissa (Geyer ym. 

2009), eikä seerumin S100B-proteiinipitoisuuksissa ole eroa oireisten ja oireettomien lievän 

aivovamman saaneiden lasten välillä. On mahdollista, että lievissä aivovaurioissa proteiinipi-

toisuudet pysyvät muuttumattomina veri—aivoesteen auetessa, koska hermokudos säilyy 

vahingoittumana. Vaikeammissa aivovaurioissa sen sijaan hermokudos vaurioituu aiheuttaen 

S100B-proteiinin synteesin ja vapautumisen verenkiertoon. 

Lapsipotilailla tehdyn tutkimuksen mukaan kahden merkkiaineen, joista toinen on spesifinen 

aivoille (esim. S100B-proteiini) ja toinen tulehdukselle (esim. L-selektiini tai interleukiini 6), 

käyttö lisää mittaustulosten luotettavuutta aivovaurion vaikeusasteen ja ennusteen arvioinnissa. 

Virtsan S100B-proteiinipitoisuuksien määrittämisestä ei sen sijaan ole todettu olevan hyötyä 

aivovauriopotilailla (Sandler ym. 2010). 

Ainakin teoriatasolla seerumin S100B-proteiinipitoisuuksia mittaamalla voitaisiin vähentää 

pään magneettitutkimusten ja potilaille säderasitusta aiheuttavien tietokonetomografioiden 
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määrää. Tällaista soveltamista kuitenkin rajoittaa se, ettei proteiinipitoisuus välttämättä kohoa, 

kun kyseessä on kovakalvon ulkopuolinen verenpurkauma (Marchi ym. 2004, Sandler ym. 

2010). 

2.3.3. S100B-proteiini aivovauriomarkkerina eri tilanteissa 

Kun on tutkittu sikiöitä ja vastasyntyneitä, joilla on korkea prenataalisen aivovaurion riski, on 

huomattu, että S100B-proteiini on luotettava aivovaurioiden markkeri jo ennen kuin aivovam-

moja näkyy kuvantamistutkimuksissa, ja sitä voidaan mahdollisesti käyttää myös ennusteen 

arvioimiseen ja neurologiseen seurantaan (Heizmann 2005, Schulpis ym. 2006). Pitkittyneiden 

alatiesynnytysten yhteydessä sekä äitien että vastasyntyneiden seerumin S100B-pitoisuudet 

ovat kohonneet (Schulpis ym. 2006). Äideillä kohonneet arvot johtunevat pitkittyneestä oksi-

datiivisesta ja psyykkisestä stressistä, vastasyntyneillä puolestaan pitkittyneestä aivoihin 

kohdistuneesta puristuksesta ja paineesta.  S100B-proteiinia voidaan käyttää diagnostisena 

merkkiaineena mm. hapenpuutteesta johtuvissa aivovaurioissa imeväisikäisillä ja isommilla 

lapsilla, jotka ovat läpikäyneet avosydänleikkauksen, pediatrisissa traumaattisissa aivovau-

rioissa, veri—aivoesteen toimintahäiriöissä, kromosomin 21 trisomian prenataalisessa havain-

noinnissa, keskushermostovaurioissa fenyyliketonuriassa, kehityksellisissä aivojen toimin-

tahäiriöissä ja hypoksis—iskeemisessä enkefalopatiassa vaikeasta hapanpuutteesta kärsineillä 

vauvoilla (Heizmann 2005). Mitatut S100B-proteiinitasot on liitetty astrosyyttivaurioiden 

markkereiksi myös lapsilla, joilla on septinen enkefalopatia (Schulpis ym. 2006). 

Seerumin S100B-proteiinipitoisuudet nousevat harjoiteltaessa urheilulajeja, joissa on toistuvia, 

täriseviä liikkeitä tai kontakteja päähän (Marchi ym. 2004). Kohonneita pitoisuuksia on mitattu 

esim. nuorilta jalkapalloilijoilta, joiden päähän on osunut kovavauhtinen pallo (Heizmann 

2005). Syynä on tällöin mahdollisesti astrogliaalinen aktivaatio, veri—aivoesteen häiriö tai mo-

lemmat (Marchi ym. 2004). 

Kuvantamistutkimuksilla ja seerumin S100B-proteiinitasoja mittaamalla on osoitettu, että 

akuuttien veri—aivoesteen avautumisten ja kouristusten kehittymisen välillä on yhteyttä. Epi-

lepsiapotilailla tehdyssä tutkimuksessa seerumin S100B-proteiiniarvot olivat korkeimmillaan 

kohtauksen aikana (Marchi ym. 2011). Toisessa tutkimuksessa mitattiin likvorin S100B-pi-
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toisuuksia toonis—kloonisen kohtauksen jälkeen hermo- ja hermotukikudokseen liittyvien vau-

rioiden osoittamiseksi. Pitoisuudet eivät tällöin eronneet kontrollien pitoisuuksista (Palmio ym. 

2001). 

3. S100B-PROTEIINI LASTEN KUUMEKOURISTUKSISSA 

3.1. Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuspopulaatio koostui Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautien klinikan 231 poti-

laasta, jotka olivat ensimmäisen kuumekouristusepisodinsa jälkeen osallistuneet kuumelääk-

keiden kouristuksia ehkäisevää vaikutusta koskevaan tutkimukseen vuosina 1997—2003 

(Strengell ym. 2009). Tutkimus tehtiin Helsingin julistusta noudattaen, ja Oulun yliopiston lää-

ketieteellinen eettinen toimikunta hyväksyi tutkimusprotokollan. Tutkimukseen osallistuneiden 

lasten vanhempia informoitiin tutkimuksesta, ja kaikki antoivat suostumuksensa tutkimukseen 

osallistumisesta. Seeruminäyte oli käytettävissä 91 potilaalta ja 33 kontrollilta, joilla oli akuutti 

kuumeinen infektio ilman kouristuksia. Selkäydinnäyte oli otettu 74 potilaalta, joista 12 ei ollut 

seeruminäytettä käytettävissä. 25 potilaalla 103 kuumekouristajapotilaasta (24 %:lla) oli ollut 

kuumekouristuksia perheessä (vanhemmilla tai sisaruksilla), 39 oli monimuotoinen kuumekou-

ristus ja 20 oli uusiutuneita kuumekouristuksia. Kuumekouristusta pidettiin monimuotoisena, 

jos kouristus oli paikallinen, kesti yli 15 minuuttia tai kouristuskohtauksia esiintyi enemmän 

kuin yksi saman vuorokauden sisällä. Vanhempia ohjeistettiin mittaamaan lämpötilaa ja kir-

jaamaan ylös kaikki kouristuskohtaukset yksityiskohtaisesti. Tutkimushoitajat ottivat perheisiin 

yhteyttä puhelimitse vähintään kerran kuukaudessa varmistaakseen, että kaikki tarpeellinen tie-

to saatiin kerättyä. Kuumekouristusten uusiutumista koskevaan analyysiin otettiin tiedot vain 

niistä potilaista, joilla oli ollut vähintään yksi uusiutunut kuumekouristuskohtaus ensimmäisen 

episodinsa jälkeen. Mediaaniaika ensimmäisen kuumekouristuskohtauksen alkamisesta sairaa-

laan saapumiseen oli 2,4 tuntia (hajonta 0,08—73 tuntia). Verinäytteet otettiin mahdollisimman 

pian sairaalaan saapumisen jälkeen, ja aikaviive näytteenotossa oli samansuuruinen kaikilla po-

tilailla. Tarkat verinäytteiden ottoajat eivät tosin ole tiedossa. 

S100B-proteiinia koskevat analyysit tehtiin käyttäen täysin automatisoitua LIAISON-systee-

miä (AB DiaSorin, Bromma, Sweden), joka erottaa näytteestä S100-proteiinin b-alayksikön 
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immunoluminometriseen analyysiin perustuen. Analyysit tehtiin SPSS (version 17.0, for  

Windows) -ohjelmaa käyttäen.  

3.2. Tulokset 

Kuumekouristajapotilaiden seerumin S100B-proteiinin keskiarvo oli 0,12 μg/l ja kontrollien 

0,11 μg/l (ero 0,01 μg/l , 95 %:n luottamusväli -0,02—0,04 μg/l, P = 0,46). Likvorin S100B-

proteiinin keskiarvo oli kuumekouristajilla 0,21 μg/l. Likvorin ja seerumin S100B-pi-

toisuuksien välinen suhde kuumekouristajapotilailla oli 1,75. 

Seerumin ja likvorin S100B-proteiinipitoisuudet eivät eronneet sukupuolten eivätkä yksinker-

taisen tai monimuotoisen kuumekouristuksen saaneiden potilaiden  välillä. Kuumekouristusten 

esiintyminen lähisuvussa ei vaikuttanut S100B-pitoisuuksiin, eikä pitoisuuksilla myöskään 

ollut ennusteellista arvoa kuumekouristusten uusiutumisen suhteen. Niillä potilailla, joilla mo-

nimuotoisen kuumekouristuskohtauksen jälkeen kuumekouristus uusiutui, seerumin S100B-

proteiinipitoisuus oli 0,10 μg/l, mikä ei eronnut potilaista, joilla monimuotoisen kuumekouris-

tuksen jälkeen ei ollut uusiutumisia (pitoisuus 0,12 μg/l, ero -0,03 μg/l, 95 %:n luottamusväli  

-0,1—0,05 μg/l, P = 0,44). Samoilla potilasryhmillä vastaavat likvoripitoisuudet olivat 0,24 μg/l  

ja 0,20 μg/l (ero -0,04, 95 %:n luottamusväli -0.30—0,21 μg/l, P = 0,72). 

Potilaan iän ja seerumin S100B-pitoisuuden välinen korrelaatio oli merkitsevä (n = 91, r =  

-0,28, P = 0,008), mutta vastaavaa riippuvuutta ei ollut likvorinäytteissä (n = 74, r = 0,001, P = 

0,99). Aikaviiveellä kuumekouristuskohtauksen alkamisesta sairaalaan saapumiseen ei ollut 

korrelaatiota S100B-pitoisuuksiin seerumi- (r = -0,130, P = 0,28) eikä likvorinäytteissä (r =  

-0,091, P = 0,52).  

4. POHDINTA 

Kuumekouristajalapsilla ei tutkimuksessamme ollut kohonneita seerumin S100B-proteiinin pi-

toisuuksia. S100B-proteiinipitoisuuksilla ei ollut myöskään yhteyttä kuumekouristuskohtaus-

ten vaikeusasteeseen, eivätkä ne ennustaneet kohtausten uusiutumista. Seerumin proteiinitasot 

laskivat iän mukana, kuten aiemmin on raportoitu terveiden alle 7-vuotiaiden lapsipotilaiden 
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kohdalla (Gazzolo ym. 2003, Sandler ym. 2010). 

Tutkimuksessamme S100B-proteiinin seerumi- ja likvoripitoisuuksilla ei ollut eroa kuumekou-

ristajien ja kontrollipotilaiden välillä. Aikuispotilaita koskevissa tutkimuksissa on aiemmin vas-

taavanlaisesti todettu seerumin ja likvorin S100B-pitoisuuksien olevan samaa tasoa vastikään 

komplisoitumattoman toonis—kloonisen kohtauksen saaneilla potilailla ja heidän kontrolleil-

laan (Palmio ym. 2001, Sandler ym. 2010). Omassa tutkimuksessamme S100B-proteiinien ab-

soluuttiset likvoripitoisuudet olivat jonkin verran matalammat ja seerumin keskiarvot hieman 

korkeammat kuin edellä mainituissa aikuispotilaita koskevissa tutkimuksissa, mikä saattaa se-

littyä tutkimuspopulaatioiden ikäerolla. Lasten osalta ei ole olemassa luotettavia vertailuarvoja 

S100B-proteiinin likvoripitoisuuksista. Aikuisilla likvorin ja seerumin S100B-proteiinipi-

toisuuksien välisen suhteen on aiemmin raportoitu olevan 40 terveillä kontrolleilla (Palmio ym. 

2001), 63 epilepsiapotilailla (Palmio ym. 2001) ja 164 potilailla, jotka olivat saaneet traumaat-

tisen aivovaurion (Bellander ym. 2011). Tutkimuksemme lapsipotilailla vastaava likvorin ja 

seerumin S100B-proteiinipitoisuuksien välinen suhde oli huomattavasti pienempi kuin rapor-

toiduilla aikuisilla, mikä osoittaa, että kuumekouristajalasten likvorin S100B-proteiinitasot 

eivät olleet kohonneet. Toki on mahdollista, että kyseinen pitoisuuksien välinen suhde on nor-

maalistikin hieman erisuuruinen aikuisilla ja lapsilla.  

Korkeat solunulkoiset S100B-proteiinipitoisuudet on yhdistetty solumetabolian ja -kuoleman 

sekä sairauden aktivoitumiseen. Kohonneita S100B-proteiinipitoisuuksia voidaan pitää merk-

kinä aivovauriosta (Heizmann 2005) jopa lievän päävamman jälkeen (Sandler ym. 2010). 

S100B-proteiini on myös käyttökelpoinen merkkiaine veri—aivoesteen avautumiselle (Marchi 

ym. 2004). Bellanderin ym. (2010) tekemässä tutkimuksessa S100B-pitoisuuden nousua pidet-

tiin tosin nimenomaan soluvaurion merkkinä, eikä sillä katsottu olevan mitään yhteyttä veri—

aivoesteen toimintahäiriöihin. Kyseisessä tutkimuksessa tutkimuspopulaatio oli kuitenkin 

melko pieni ja koostui vaikeasta traumaattisesta aivovauriosta kärsivistä aikuispotilaista, mikä 

saattoi osaltaan vaikuttaa poikkeaviin tuloksiin. On myös mahdollista, että veri—aivoesteen 

häiriöissä S100B-proteiinipitoisuuksien nousu on melko vähäistä, kun taas gliasololujen vau-

rioissa pitoisuudet nousevat herkästi korkeammiksi (Geyer ym. 2009). Useissa tutkimuksissa 

on lievistä traumaattisista aivovaurioista kärsivillä potilailla todettu veri—aivoesteen toimin-

tahäiriötä. Potilailla, joille on trauman seurauksena kehittynyt epilepsia, veri—aivoesteen 

pettäminen on usein laaja-alaisempaa ja pitkäaikaisempaa (Tomkins ym. 2011). Viimeaikaisten 
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tutkimusten perusteella näyttää siltä, että veri—aivoesteen avautuminen trauman yhteydessä 

voi johtaa kortikaaliseen toimintahäiriöön, ja sitä kautta altistaa epileptisille kohtauksille ja epi-

lepsialle (Marchi ym. 2011, Tomkins ym. 2011). 

S100B-proteiinia esiintyy aivoissa paikallisesti, ja sillä on lyhyt seerumin puoliintumisaika, 

vain noin 25—120 minuuttia, mikä asettaa haasteita sen mittaamiselle. Tutkimustuloksiamme 

rajoittaa se mahdollisuus, että lyhytaikainen ja pieni nousu S100B-proteiinipitoisuuksissa ei  

välttämättä olisi enää ollut havaittavissa näytteenottohetkellä. Aivovauriopotilailta mitatut 

S100B-proteiinipitoisuudet ovat kuitenkin olleet moninkertaisia verrattuna kuumekouristajilta 

mittaamiimme arvoihin (Sandler ym. 2010) huolimatta siitä, että viiveet tapahtuma-ajan ja sai-

raalaan saapumisen välillä ovat olleet samaa luokkaa molemmilla potilasryhmillä. Viimeaikais-

ten tutkimusten perusteella myöhäisempi proteiinipitoisuuksien mittaaminen aivovaurioita sel-

viteltäessä saattaisi olla jopa suotavaa,  sillä varhaisvaiheessa traumaattisen tapahtuman jälkeen 

pitoisuuksia nostavat myös aivojen ulkopuoliset, esim. luuytimen, S100B-proteiinilähteet 

(Sandler ym. 2010). Lisäksi aivotapahtuman laatu näyttäisi vaikuttavan S100B-proteiinin 

huippuarvojen ajalliseen kehittymiseen (Palmio ym. 2001). Tutkimusnäytteemme oli otettu po-

tilaiden seerumista ja likvorista eikä suoraan aivoista. Mikäli aivojen S100B-proteiinitasot nou-

sisivat kuumekouristusten seurauksena huomattavan korkeiksi, myös seerumissa ja likvorissa 

olisi tällöin havaittavissa kohonneita pitoisuuksia. Kuumekouristajapotilaidemme S100B-pro-

teiinipitoisuudet eivät kuitenkaan olleet koholla, eivätkä proteiinipitoisuudet ennustaneet mil-

lään tavalla kuumekouristusten vaikeusastetta tai uusiutumistodennäköisyyttä. 

Tutkimuksessamme seerumin S100B-proteiinipitoisuus oli riippuvainen potilaan iästä, mutta 

vastaavaa korrelaatiota ei löydetty likvorin proteiinipitoisuuden ja iän väliltä. On mahdollista, 

että aivojen ulkopuoliset S100B-proteiinilähteet, kuten luurankolihakset ja rasva, nostavat 

seerumin S100B-pitoisuutta tiettyinä ikäkausina lapsilla. Aikuisilla iän ja seerumin S100B-pro-

teiinipitoisuuksien välillä ei ole havaittu riippuvuutta. 

Tutkimuksessamme kuumekouristajien S100B-proteiinipitoisuudet eivät eronneet kontrollipo-

tilaiden vastaavista pitoisuuksista. Tämä viittaa siihen, että kuumekouristukset eivät aiheuta 

merkittävää veri—aivoesteen avautumista, ja tukee osaltaan aiempia tutkimuksia, joiden 

mukaan kuumekouristukset ovat vaarattomia kehittyville aivoille. 
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