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Kiitän Pro Anestesia Fennica -palkinnon muodos-
sa osakseni tulleesta arvostuksesta. Perheen kiitok-
sen jälkeen kollegojen antama arvostus on parasta,
mitä eläkeläisenä voi saada. Kiitollinen olen myös
muille työtovereilleni, joiden kanssa olen tavalla tai
toisella ollut kehittämässä anestesiologiaa ja kirur-
gista sairaanhoitoa.

Tarkastelen tässä artikkelissa kivunhoitoa lähin-
nä invasiivisen hoidon näkökulmasta. Tarkoitus on
herättää kysymyksiä ja keskustelua. Ensin kuiten-
kin lyhyt katsaus koulutukseeni ja työhöni, joiden
pohjalta nykyinen näkemykseni kivunhoidosta on
muotoutunut.

Anestesiologian koulutuksen sain Tampereella.
Mirja Eerolan johdolla opin johdonmukaisen ja pel-
kistetyn tavan antaa anestesioita. Risto Eerola opetti,
että nuorella lääketieteen alalla piti osoittaa tarpeel-
lisuutensa. Lisäksi oli raivattava reviiri, jolla voi
toimia itsenäisesti lääkärinä eikä pelkästään teknik-
kona. Tampereella heräsi mielenkiintoni puudutus-
ten käyttöön yleisanestesian sijasta. Monipuoliset
puudutustekniikat opettelin VKS:ssa toimiessani
leikkaus- ja anestesiaosaston ylilääkärinä 27 vuot-
ta.

Anestesiologien puute ja kiireinen työ pakotti-
vat kehittämään nopean ja luotettavan puudutus-
tekniikan. Opiskellessani Tampereella kivunhoito
oli leviämässä Suomeen. Anestesiologina olin ensi-
sijaisesti kiinnostunut invasiivisesta kivunhoidos-
ta. Osallistuin kivunhoidon I maailmankongressiin
Firenzessä 1975. Se avasi minulle uusia näköaloja
ja teki anestesiologiasta entistä laaja-alaisemman.
Sen jälkeen mielenkiintoni kivunhoitoon ei ole
sammunut.

Käsityksiäni kivunhoidosta:
Pro Anaesthesia Fennica luento 13.11.1999

Lauri Haapaniemi

Kivunhoidon alku

1970- luvulle tultaessa kivut hoidettiin pääasias-
sa lääkkeillä, kuten maailmassa on tehty vuositu-
hansia. Pahimpia kipuja pyrittiin hoitamaan kirur-
gisin toimin, jotka vain pahensivat tilannetta. Sil-
loin, kuten nytkin, apua haettiin myös kansanpa-
rantajilta ja lyhyen koulutuksen saaneilta ammatti-
laisilta, jotka pääasiassa toimivat virallisen tervey-
denhoidon ulkopuolella. Tällä hoidolla oli ja on
edelleen merkittävä osuus erilaisten kipujen hoidossa
Suomessa kuten muuallakin (1). Erityisesti pohjan-
maalla kansanparantajissa ja "noidissa" käynti on
ollut tavallista ja kävijöiden mukaan tuloksellista!
1950-1960 -luvuilla lääkkeiden käyttö oli runsasta
ja lääkesekoituksissa, kuten injektioissakin, morfii-
nin käyttö kipuihin oli tavallista.

Aloittaessani kivunhoidon 1970-luvun puolivä-
lissä kivunhoitoa pyydettiin kun mikään muu hoi-
to ei auttanut. Hallikaisen ym. (2) mukaan kipukli-
nikan hoitoa pyydetään edelleen samoin perustein.
Kipu on alkanut keskimäärin seitsemän vuotta en-
nen kipuklinikalle tuloa. Tästä huolimatta sekä lä-
hettävä lääkäri että potilas odottavat nopeaa apua.

A. von Hellens (3) oli jo 1950-luvulla hoitanut
VKS:ssa iskiaskipuja epiduraalisilla hydrokortisoni-
puudutusaineinjektioilla. 1960-luvulla luottamus
iskiaspotilaiden epiduraaliseen hoitoon lopahti. Kun
sitä ruvettiin uudelleen käyttämään anestesiologien
toimesta, injektiot tehtiin usein liian myöhään. Kai-
kesta huolimatta jotkut potilaat saivat epiduraali-
injektioista pitkäaikaisen avun. Muitakin puudutus-
hoitoja kokeiltiin. Pohja invasiiviselle kivunhoidol-
le sairaalassamme oli luotu. Potilasmäärät lisääntyi-
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vät tasaisesti 1980-luvun loppuun mennessä. Oleel-
lisesti tähän vaikutti postoperatiivisten kipujen hoito
epiduraalisilla morfiini-injektioilla. Koska epiduraa-
linen morfiini-injektio oli tehokas, se otettiin käyt-
töön ensin syöpäkipujen ja sitten hyvänlaatuisten
kroonisten kipujen hoidossa. Samanaikaisesti ru-
vettiin enenevässä määrin käyttämään ennestään
tuttuja neurolyyttisiä hoitoja. Uusi tulokas oli kryo-
koagulaatio, joka kotiutui Vaasaan 1986. Raskai-
den invasiivisten menetelmien ohella käytettiin aku-
punktiota ja transkutaanista stimulaatiota. Viime
vuosina lääkeainetestit ovat ottaneet yhä enemmän
aikaa. 1990-luvun tulokkaina on otettu käyttöön
lääkeinfuusiot selkäydinkanavaan ihonalaisten
pumppujen avulla ja selkäydinhermojen stimulaa-
tio. Potilasmäärien lisääntyessä 1990-luvulla oli
harrastelijamaisesta kivunhoidosta päästävä ammat-
timaiseen kivunhoitoon. Tämä tietysti edellytti voi-
mavarojen lisäämistä.

Voimavarat

Toimitilat, välineistö, henkilökunta ja lääkärit ovat
järjestyneet vähitellen viime vuosikymmenen ku-
luessa. Leikkaus- ja anestesiayksikön kuuluminen
anestesiologin vastuualueeseen on helpottanut hoi-
don järjestelyä. Nykyisin kipupotilaita hoitaa kol-
me lääkäriä, joista kahdella on kivunhoidon erityis-
pätevyys. Kivunhoitoon on varattu kaksi puolipäi-
vätoimista sairaanhoitajaa. Anestesiasairaanhoitajat
avustavat toimenpiteissä. Näissä puitteissa kivun-
hoito on 1990-luvun loppuun mennessä kehitty-
nyt keskussairaalaolosuhteet huomioon ottaen tyy-
dyttävälle tasolle. Tässä yhteydessä on syytä todeta,
että alan ammattilehtien mukaan kivunhoitoon
suunnatut voimavarat eivät missään ole riittävät,
vaikka krooninen kipu on yksi suurimmista haas-
teista nykyajan terveydenhoidossa (4). 1990
USA:ssa 14 % väestöstä oli toiminnallisesti vajaa-
kykyistä ja näistä kolmella neljästä eli n. 10 %:lla
vajaakykyisyys johtui kivuista (5). Linton (6) ky-
syykin Pain -lehden pääkirjoituksessa huhtikuussa
1998 " kuka hyötyy asioiden nykytilasta ".

Linton viittaa Tulderin ym. (7) tutkimukseen
vuodelta 1995, jonka mukaan Alankomaissa selkä-
kipujen aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat
1.7 % bruttokansantuotteesta. Tästä sairaanhoidon
osuus oli 7 %. Hartiakivuissa sairaanhoidon osuus
oli 23 % vuonna 1996(8). Selkäkipujen aiheutta-
mat epäsuorat kustannukset ovat suuremmat, kuin
missään muussa sairausryhmässä (1). Tältä pohjal-

ta olisi harkittava, mikä panos kivunhoitoon kan-
santaloudellisesti on mielekäs. Käsittääkseni aina-
kin jokaisessa keskussairaalapiirissä tulisi olla tehok-
kaasti toimiva päätoimisen lääkärin vetämä kipu-
klinikka. Tällöin vaikeat kivut voitaisiin hoitaa en-
nen fysioterapiaa ja kuntoutusta ja koko hoitoketju
toimisi tehokkaammin.

Kivun yleisyys väestössä

Verhaakin ym.(9)  kirjoittamassa yleiskatsauksessa
todetaan, ettei nykytiedon perusteella ole mahdol-
lista antaa luotettavia lukuja kroonisen kivun ylei-
syydestä. Viidessätoista tietyt kriteerit täyttäneessä
artikkelissa kivun yleisyys tutkimushetkellä vaihte-
li 2%:sta 40%:iin 10-75 ikävuoden välillä. Keski-
määräinen kivun esiintyminen oli 15 %.

Huomattavasti tätä korkeampiakin lukuja on
esitetty. Bassolsin ym. (10) puhelinhaastatteluna
tekemässä tutkimuksessa kuuden haastattelua edel-
täneen kuukauden aikana kipuja oli kokenut 78.6
%. Mäkelän ja Heliövaaran (11) artikkelissa selkä-
kipuja esiintyi 17.1%:lla, niskakipuja 11.8 %:lla ja
osteoartriittia 15.8 %:lla. Tutkimusten välisiin suu-
riin eroihin on monia syitä, joihin ei tässä voi up-
poutua.

Kipupotilaiden lukumäärä Vaasan
sairaanhoitopiirissä

Kuten yllä todettiin, kivun esiintymisestä ei voida
antaa tarkkoja lukuja. Jos laskemme kipupotilaiden
lukumäärän VSH-piirissä 10% mukaan, olisi koko
piirissä 16 000-17 000 kipupotilasta. 2% mukaan
laskettuna kipupotilaita olisi 3 200-3 400. Sairaan-
hoitopiirin alueella hoidettujen potilaiden kokonais-
määrästäei ole tietoa. VKS:n kipupoliklinikalla tut-
kitaan ja hoidetaan vuosittain 250-300 potilasta.
Odotusaika on noin kaksi kuukautta. Kohtuulli-
nen odotusaika viittaa kapasiteetin riittävyyteen.
Kuitenkin arvioidusta potilasmäärästä hoidetaan
vain alle 10%.Tällä hetkellä hoidettujen potilaiden
määrä riippuu ensisijaisesti hoitokapasiteetistä ja
toissijaisesti potilastarjonnasta. Informaatio kivun-
hoidosta on ollut vähäistä.

Erikoishoitoon lähettäminen

Primaarihoidossa patologisesta kivusta (palaan kä-
sitteeseen myöhemmin) kärsivät potilaat olisi tun-
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nistettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
koska tämän potilasryhmän hoitotulos riippuu
ajoissa annetusta hoidosta. Primaarihoidon lääkä-
rit ja erikoislääkärit voidaan kouluttaa tunnistamaan
patologinen kipu ja suhtautumaan siihen vakavas-
ti. Suurempi ongelma on itsehoitoon ja kansanpa-
rantajiin turvautuvien potilaiden hoitoon ohjaami-
nen.

Patologinen kipu

Käytännön kivunhoidon kannalta on pyrittävä erot-
tamaan patologinen kipu muista ei-syövän aiheut-
tamista kivuista. Patologisen kivun oireita ovat ki-
vun leviäminen, paikallinen kiputunnon herkisty-
minen, sivelykipu eli allodynia, lepokipu, turvotus
ja kankeus nivelissä, lihastoiminnan häiriöt, veren-
kiertohäiriöt, raajojen lämpötilaerot, ihomuutok-
set ja lopuksi luuston haurastuminen. Usein pato-
logisen kivun syynä on vamman tai leikkauksen ai-
heuttama hermon tai kudoksen vaurio. Siitä, tar-
vitseeko patologinen kipu jatkuvan perifeerisen
nosiseption tai hermoärsytyksen, ei olla yksimieli-
siä. Ilmeisesti ärsytyksen lähtökohtana voi toimia
takajuuren ganglio tai jokin muu keskushermoston
rakenne, mutta siitä ei ole varmaa näyttöä. Jotkut
auktoriteetit katsovat , että kroonista patologista
kipua ylläpitävä mekanismi on aina sentraalinen.

Mielenkiintoisen uuden neuromatrix-teorian on
esittänyt Melzack Pain -lehden elokuun numerossa
1999 (12). Sekä patologinen että kliininen kipu ovat
ajan suhteen kroonisia, mutta vain patologinen kipu
vastaa IASP:n määritelmää. Määritelmän mukaan
kroonisena (chronic pain) pidetään kipua, joka jat-
kuu normaalin paranemisajan jälkeen. Määritelmä
tuottaa vaikeuksia esim. nivelkivuissa, joilla ei voi
olla mitään normaalia paranemisaikaa. Muutenkin
normaalin paranemisajan määrittely tuottaa vaike-
uksia. Fyysisten oireiden lisäksi krooniseen patolo-
giseen kipuun liittyy usein psyyken muutoksia, eri-
tyisesti masennusta. Loeserin ympyrät kuvaavat
hyvin kroonisen kivun olemusta (sisäkkäiset ym-
pyrät: nociception, pain, suffering, pain behavior).
Tyypillisiä esimerkkejä kroonisesta patologisesta
kivusta ovat reflektoorinen sympaattinen dystrofia
(RSD) ja kausalgia, joista nykyisin käytetään nimi-
tyksiä complex regional pain syndrome I ja II. Jos
kroonisessa kivussa ei todeta mitään yhteyttä peri-
feeriseen nosiseptioon, käyttävät Verhaak ym. (9)
siitä nimitystä "chronic benign pain". Aikaisemmin
kirjallisuudessa käytettiin nimitystä idiopaattinen

kipu, joka nykyisin pyritään korvaamaan nimityk-
sellä somatoforminen kipu.

Vaikeaan patologiseen kipuun liittyy voimakas
stressi. Ajan oloon stressi aiheuttaa immunologisia
ja endokriinisiä muutoksia, jotka näkyvät huono-
kuntoisuutena, psyykkisinä oireina ja lisääntynee-
nä sairastuvuutena (12,13). Eräs selkeä ilmentymä
saattaa olla osteoporoosi lisääntyneen kortisonieri-
tyksen seurauksena. Monisairaista kipupotilaista
tulee sairaanhoitopalvelujen suurkuluttajia. Lääke-
hoito tehoaa huonosti erityisesti patologisissa her-
moperäisissä kivuissa. Kliinisissä esim. nivelkivuis-
sa kipu on pahimmillaan rasituksessa tai sen jäl-
keen ja lääkehoito tehoaa niihin suhteellisen hyvin.
Artroosin aiheuttama kliininen kipu häviää nivel-
proteesin asennuksen jälkeen. Patologinen kipu
häviää harvoin kokonaan hyvässäkään hoidossa.

Depressio ja krooninen kipu

Depression esiintyminen potilasmateriaaleissa vaih-
telee eri julkaisujen mukaan 5 %:sta 87 %:iin.
Crombie ja Davies toteavat Pain -lehden pääkirjoi-
tuksessa 1998 (14), että kipupoliklinikoilla potilaat
ovat valikoitunutta joukkoa. Todennäköisesti psyyk-
kisistä oireista kärsivät kipupotilaat lähetetään psy-
kiatrisesti orientoituneille poliklinikoille. Selvät fyy-
siset kivut hoidetaan somaattisesti orientoituneilla
kipuklinikoilla, joilla depression oireet saattavat jää-
dä vähälle huomiolle. Masennuslääkkeitä kirjoite-
taan kuitenkin varsin yleisesti hermoperäisiin ki-
puihin ja unettomuuteen, jos potilas haluaa niitä
käyttää. Depression hoito voi olla alimitoitettu,
mutta kokemuksen mukaan kivun hävitessä masen-
nuskin häviää. Samaan viittaa Wallisin ym. (15)
suorittama tutkimus whiplash- potilailla, joilla kipu
ja masennus hävisivät onnistuneella radiofrekvens-
sihoidolla. Arnstein ym.(13) havaitsivat kovan ki-
vun, avuttomuuden ja heikon itsetunnon edeltä-
vän masennusta eikä päinvastoin. Hallikainen ym.
(2) eivät havainneet puudutushoidon vähentävän
masennusta , mutta puudutushoidon vaikutus ki-
puun oli vähäinen.

Kivunhoitoa etsimässä

Kipupotilaiden tutkimus- ja hoitohistoria on usein
mielenkiintoinen. Pohjanmaalla kansanparannus on
perinteisesti ollut suuressa suosiossa. Mikäli se ra-
joittuu alkavien hyvänlaatuisten kipujen hoitoon,
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siitä ei ole haittaa. Varsin usein tapaa kuitenkin ki-
pupotilaita, joiden hoito on ollut riittämätöntä.
Joillekin potilaille hoito on aiheuttanut vahinkoa,
esimerkkinä mm. rintalastan murtuminen. Haitta-
na voi olla patologisten kipujen hoidon viivästymi-
nen ja vaikeutuminen. Suurin osa potilaista on tut-
kittu joko terveyskeskuksissa tai muiden erikoisalo-
jen toimesta ennen kipupoliklinikalle tuloa. Usein
taustalla on jo pitkä lääkehoito, fysioterapia, kun-
toutusjaksojaja kirurgisia hoitoja. Potilas tulee ki-
pupoliklinikalle saamiensa hoitojen tuloksettomuu-
den takia (2), mikä saattaa johtua väärästä diagnoo-
sista tai tehottomasta hoidosta. Kipuklinikalla on
tarkistettava potilaan kipukertomus, tehdyt tutki-
mukset ja annetut hoidot. Samalla on luotava luot-
tamuksellinen hoitosuhde, jonka puuttuessa kaik-
ki yritykset potilaan auttamiseksi epäonnistuvat.
Huolellinen kliininen tutkimus herättää luottamus-
ta. Aikaisemmin epäonnistuneita hoitoja ei kanna-
ta jatkaa. Invasiivinen hoito tarjoaa potilaalle uu-
den mahdollisuuden. Lisäkonsultaatiot on syytä
jättää myöhempään ajankohtaan, mutta tarpeelli-
set lisätutkimukset on syytä pyytää viivytyksettä.
Ylimitoitettuja odotuksia ei pidä herättää.

Invasiivisesta kivunhoidosta

Haluan korostaa, että invasiivisen kivunhoidon
harrastaminen ei suinkaan merkitse muiden hoito-
jen hylkäämistä. Muihin hoitoihin verrattuna in-
vasiivinen kivunhoito vaatii hyvän tekniikan, mikä
saavutetaan käytännön työssä. Pääasiassa invasiivi-
nen hoito on kivutonta, mutta joissakin tapauksis-
sa kipua on mahdoton välttää. Tarvittaessa voi käyt-
tää sedaatiota ja lyhytvaikutteisia opioideja, mutta
anestesia vaikeuttaa oikean hoitokohteen löytämis-
tä. Invasiiviseen kivunhoitoon kuuluvat blokadit
täydentävät erinomaisella tavalla käsitystä potilaan
syvistä kivuista.

Koepuudutuksista

Koepuudutuksilla voidaan tutkia monia kipuun liit-
tyviä asioita. Jos pienellä puudutemäärällä saadaan
kipu kokonaan pois, voidaan olla jokseenkin var-
moja, että kivun lähtökohta on löydetty. Samalla
selviää, mitä epämiellyttäviä tuntemuksia kivun
poistoon liittyy. Neulalla saadaan hyvä käsitys puu-
dutettavan kohdan arkuudesta. Tässä neula on hyvä
palpoivien sormien jatke. Ennen neurolyyttisiä hoi-

toja koepuudutukset ovat välttämättömiä. Joskus
ne joudutaan toistamaan 2-3 kertaa tuloksen var-
mistamiseksi. Samalla pyritään ennakoimaan neu-
rolyysiin mahdollisesti liittyvät komplikaatiot ja
epämiellyttävät tuntemukset, jotka voisivat olla pa-
hempia kuin kipu. Vasta hoito lopullisesti osoittaa,
onko koepuudutuksella saatu tulos ollut oikea.
Diagnoosin varmistamista ja kipupesäkkeen löytä-
misen tärkeyttä ennen destruktiivista hoitoa voi
tuskin liiaksi korostaa.

Hoidon valinta

Kivunhoitoa valittaessa pyritään löytämään teho-
kas mutta vaaraton hoito. Potilaan toivomukset ote-
taan huomioon, jos ne lääketieteellisesti ovat mah-
dollisia. Monet potilaat välttävät lääkehoitoa asial-
lisesta informaatiosta huolimatta. Opiaattihoitoa
pelkäävät yhtä hyvin vanhat kuin nuoretkin poti-
laat. Monille invasiivinen hoito muutaman kerran
vuodessa on miellyttävämpi vaihtoehto, kuin jat-
kuva lääkkeiden syönti. Vaikka potilaiden lääkepel-
ko monesti on liioiteltu on toisaalta tunnustettava,
että kipulääkkeillä on paljon sivuvaikutuksia, eikä
tämä koske vain morfiinia. Toisaalta on selvää, et-
tei neulanpistoa pelkäävälle potilaalle kannata suo-
sitella laajaa invasiivista hoitoa. Yhteisymmärrys
käytettävästä hoidosta on välttämätön.

Hoitoennuste

Eri hoitojen tehosta on varsin vähän luotettavaa tie-
toa. Se vaikeuttaa hoidon valintaa ja hoitoennus-
teen antamista. Avoin keskustelu potilaan kanssa
odotettavissa olevasta tuloksesta ja hoidon mahdol-
lisesta tehottomuudesta estää myöhemmät ristirii-
dat. Kannattaa varautua useampaan kuin yhteen
hoitoon, mutta hoito keskeytetään ellei se auta tai
potilas saa avun odotettua nopeammin.

Invasiivisista hoitometodeista

Kivunhoitojen skaala on laaja. Harvassa kipuklini-
kassa kaikki eri hoidot ovat käytettävissä. Jotkut
hoitokojeet ja potilaaseen asetettavat laitteet ovat
niin kalliita, että tiukka talousarvio rajoittaa niiden
käyttöä. Ihonalaiset lääkepumput ja selkäydinher-
mojen stimulaattorit asennuksineen maksavat kym-
meniätuhansia markkoja potilasta kohti. Radiofrek-
venssigeneraattori maksaa reilusti yli satatuhatta.
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Käyttö on sitten kohtuuhintaista, mutta se vaatii
kuitenkin työtilat, joissa on röntgenkone.Kryo- ja
RF-koagulaatiolla käsitellään pieniä tunto- ja seka-
hermoja selkärangan alueella ja nivustaipeissa. Lum-
baalialueen neurolyyttisten sympatikusblokadien
tekemisessä tarvitaan C-kaari. Hoitotulos riippuu
oleellisesti tekniikan tarkkuudesta. Jokseenkin vaa-
rattomana hoitona niitä pitäisi käyttää nykyistä
enemmän.

Kaikki invasiivinen hoito ei ole kallista. Korti-
soni-puudutusaineseoksen injektio epiduraalitilaan
lievittää ja lyhentää iskiasoireita tehokkaasti. Omar-
kerin ja Myersin (16) teoreettinen työ iskiaskipu-
jen patogeneesista tukee kliinistä kokemusta. Ar-
tikkelin mukaan iskiaskivun syntyyn tarvitaan sekä
herkistynyt hermojuuri että kompressio. Hermojuu-
ri ei ole herkkä paineelle, ellei kemiallinen ärsytys
ole sitä vahingoittanut. Jos hoito suoritetaan ajois-
sa ja oikeaan kohtaan, kortisoni voi estää nukleus
pulposuksen aiheuttaman kemiallisen ärsytyksen
hermojuuressa. Viivästyneen tai väärään kohtaan
suunnatun hoidon teho on huono. Laaja-alaisissa
nosiseptisissä ja sekakivuissa joudutaan epiduraali-
ja paravertebraalipuudutuksen lisäksi tekemään li-
hasten triggeri-injektiot. Samalla hoitokerralla py-
ritään poistamaan kaikki kivut, jotta saataisiin mah-
dollisimman suuri hyöty keskushermoston plasti-
siteetistä, ts. keskushermoston toiminnan palautu-
misesta normaalitilaan perifeerisen ärsytyksen lop-
puessa. Mitä parempi välitön tulos, sitä kauemmin
kivut pysyvät poissa.

Ryhmätyöskentely

Kivunhoito on niin monisärmäistä, että hoidossa
tarvitaan tietoa ja taitoa usealta erikoisalalta. Kai-
killa tarvittavilla erikoisaloilla ei ole riittävästi ka-
pasiteettia kivunhoidon tarpeisiin. Eri yhteyksissä
olen todennut, että mielenkiinto loppuu, kun jou-
dutaan tekemään raskasta käytännön työtä oman
toimen ohella.

Hoitotulosten arviointi

Kipupotilaiden pitkäaikaisia seurantatutkimuksia
on julkaistu vähän. Erityisesti tämä koskee invasii-
vista hoitoa. Hallikainen ym. (2) käsittelivät tavan-
omaisten kivunhoitojen vaikuttavuutta Suomen
Lääkärilehdessä maaliskuussa 1999. Tässä tutki-
muksessa puudutushoidoilla ei ollut merkittävää

vaikutusta potilaan kiputilaan 4 kk kuluttua hoi-
don antamisesta. Annettuja puudutushoitoja artik-
kelissa ei kuvattu tarkasti. VKS:n kipuklinikan hoi-
totuloksista ei ole käytettävissä tällä hetkellä tilas-
totietoja. Kaikki invasiivista hoitoa saaneet potilaat
käyvät vähintään kerran kontrollitutkimuksessa. Jos
potilas on oireeton, ei uutta kontrolliaikaa varata,
vaan potilas ottaa tarvittaessa yhteyden poliklini-
kan sairaanhoitajaan. Oireisille potilaille annetaan
uusi hoito- tai kontrolliaika. Arvioitaessa kivunhoi-
don tuloksia on otettava huomioon, että potilaat
ovat vaikeahoitoisia. Monella on vuosia jatkunut
patologinen kipu. Varsin usein taustalla on hermo-
vaurio, vamman tai leikkauksen jälkitila, luuston
anomalia tai lukuisia rappeutumismuutoksia, jot-
ka voivat olla kivun lähtökohtana. Samanlaiset ja
samanasteiset muutokset eivät kaikilla ihmisillä ai-
heuta kipuja. Kivun kehittymisen syynä voi olla
geneettiset tekijät ja niistä johtuvat yksilöjen väliset
erilaisuudet. Kivun osalta geneettinen tutkimus on
vasta alkamassa. Diagnostisista vaikeuksista johtu-
en hoito on usein epäspesifistä ja hoitotulokset sen
mukaisia. Odotellessamme parempia diagnoosi- ja
hoitomahdollisuuksia on tyydyttävä suhteellisen
vaatimattomiin tuloksiin, jos laskemme parantunei-
den potilaiden prosenttiosuuksia hoidetuista poti-
laista. Yksittäisten potilaiden osalta tulokset ovat
parempia. Useat potilaat saavat helpotusta kipui-
hinsa ja he voivat vähentää tai kokonaan lopettaa
lääkehoidon. Joskus kivunhoito voidaan lopettaa
kokonaan. Fyysisen suorituskyvyn paraneminen
iäkkäillä potilailla on selvä merkki onnistuneesta
hoidosta. Jos työkyky onnistutaan säilyttämään jat-
kuvalla kivunhoidolla, on se yhteiskunnan ja poti-
laan kannalta merkittävä inhimillinen ja taloudelli-
nen saavutus. Eniten kipupotilaita on ikäryhmissä
40 -60-vuotiaat, mutta tilastollisesti kivut lisäänty-
vät nopeasti jo 30 ikävuodesta lähtien.

Kivunhoidossa tulee toistuvasti esille jatkuvan
hoitosuhteen suuri merkitys. Jos hoitosuhde on
kunnossa, potilas voi rauhassa odottaa hoitoonpää-
syä, eikä pelko hylätyksi tulemisesta saa valtaa. Var-
muus jatkohoidosta antaa turvallisuuden tunteen,
jonka vain potilas täysin ymmärtää.

Lopuksi

Kivun hoito on lääkärin vanhimpia tehtäviä. Tällä
hetkellä se on kuitenkin lapsipuolen asemassa mo-
dernin lääketieteen ja taloudellisten voimavarojen
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puristuksessa. Valoa on kuitenkin näkyvissä monella
suunnalla. Kipututkimus tuo lähes viikoittain esiin
uusia hoitomahdollisuuksia. Kuten tästäkin artik-
kelista näkyy, ovat käytännön työhön suunnatut
voimavarat lisääntymässä. Tällä hetkellä ei voi var-
muudella ennustaa mihin suuntaan hoito kehittyy,
mutta vakaasti uskon, että invasiivisellakin hoidol-
la on tulevaisuus.
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