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Australialainen ”puuduttajan raamattu”, Cousin-
sin Neural blockade on saanut vakavasti otettavan
kilpailijan Amerikasta. Kansas Cityn Missourin
yliopiston anestesiologian professori Steven Wald-
manin toimittama kirja Interventional Pain Ma-
nagement kattaa lähes kaikki kivunhoidon tärkeim-
mät anestesiologiset tekniikat. Informaatio koh-
dentuu pitkittyneen kivun hoitoon, eikä esimer-
kiksi postoperatiivisesta kivusta ole systemaattis-
ta esitystä, jos kohta jonkin verran ohjeita anne-
taan akuutin kivun lievitykseenkin (esim. epidu-
raalinen PCA).Teos ei siis rakennu kivun etiolo-
gian ja mekanismien mukaisesti, vaan on hyvin
tekninen.

Teos alkaa silti – aivan oikein – johdannolla
kivun aistinnan anatomiasta, fysiologiasta, farma-
kologiasta ja kipupotilaan laaja-alaisesta arvioin-
nista. Tähän kaikkeen on uhrattu vajaan neljän-
neksen verran kirjasta. Hauskaa luettavaa on Ro-
nald Melzackin laatima johdantopuheenvuoro,
ansiokkaita ovat myös Tony Yakshin kirjoitus sel-
käytimen osuudesta kivun viestinnässä, Lloyd
Saberskin katsaus epiduroskopiasta, Alon P. Win-
nien mainio kappale diagnostisista puudutuksis-
ta sekä varsin tiiviit, mutta kattavat osiot radiolo-
gisista (mm. fMRI) ja psykologisista diagnosti-
sista menetelmistä.

Varsinainen interventionaalinen osuus jakau-
tuu neljään: blokadeihin, neuroaugmentaatioon,
spinaaliseen analgesiaan ja neurokirurgisiin me-
netelmiin.

Puudutteiden ja neurolyyttisten substanssien
farmakologisen esittelyn jälkeen käydään läpi sys-
temaattisesti kaikki tärkeimmät puudutusteknii-
kat. Sfenopalatina ganglio, okkipitaalihermo, gas-
seterin ganglio, n. trigeminus, glossofaryngeaali-
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hermo, vagus, n. phrenicus, n. accessorius, kervi-
kaalinen plexus, stellatum, niskaepiduraali, ple-
xus brachialis, n. subscapularis, thorakaalinen ja
lumbaalinen epiduraali, thorakaalinen paraverteb-
raalipuudutus, thorakaalinen ja lumbaalinen sym-
patikusblokki, interkostaaliblokki, interpleuraa-
litekniikka, fasettinivelet, nivuksen hermojen
puudutukset, n. femoralis lateralis cutaneus, n.
obturatorius, s-i nivelen puudutus, sakraalipuu-
dutus ja superiorisen hypogastrisen plexuksen
puudutus – kukin näistä käsitellään omissa lu-
vuissaan! Neurolyyttiset tekniikat, plexus coelia-
cuksen neurolyysi, subaraknoidaalinen neurolyyt-
tinen puudutus ja ääreishermojen destruktiiviset
injektiotekniikat kuvataan tarkasti – ja niitä myös
kriittisesti arvioidaan – omissa luvuissaan. Hyvät
kappaleet on myös kryoanalgesiasta ja radiofrek-
venssielektrokoagulaatiosta. Monissa tekniikois-
sa korostetaan oikein kuvantamisen merkitystä
neulan suuntaamisessa täsmällisesti oikeaan koh-
teeseensa. Korkeatasoiset röntgenkuvat ovat hy-
vin demonstratiivisia ja hyödyllisiä tekniikan op-
pimisessa.

Neuroaugmentaatiosektio (32 sivua) tarkoit-
taa oikeastaan takajuostestimulaatiota, mutta sen
osuuden lopussa on monelle suomalaiselle tutun
James Heavnerin, Raczin ja Raj‘n vähän erikoi-
nen kirjoitus implantoitavasta ääreishermon sti-
mulaattorista. Takajuostestimulaatio esitetään niin
hyvin, että sen perusteella voisi kuka tahansa anes-
tesiologi ryhtyä tuumasta toimeen!

Spinaalisen analgesian seitsemän lukua esitte-
levät spinaalisesti annosteltavien opioidien ja
muiden lääkkeiden farmakologiaa, katetrien tun-
nelointi- ja implantoitekniikoita sekä niihin liit-
tyviä riskejä. Asiallista luettavaa kaikki! Sen sijaan
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neurokirurgisten tekniikat – kuten chymopapa-
iini kemonukleolyysi tai hypofyysin neu-
roadenolyysi – on kuvattu suomalaisen aneste-
siologin näkövinkkelistä katsoen turhan perusteel-
lisesti (48 sivua). Ilmeisesti se kertoo siitä, että
Amerikassa kirjalla on anestesiologeja laajempi
kohderyhmä – bussinesta tekevät ”kipuinterven-
tionalistit”, neurokirurgit ja muut temppujen
tekijät (?). Muutamaa australialaista ja kanada-
laista lukuunottamatta lähes kaikki kirjoittajat ovat
amerikkalaisia – mene ja tiedä, onko se tarkoitus-
hakuista. Joka tapauksessa eurooppalaiset asian-
tuntijat puuttuvat.

Ne, jotka nauttivat evidence baced medicinasta
(EBM), jäävät varmaankin kaipaamaan kriittisem-
pää otetta. Kirjan puolustukseksi on kuitenkin
painotettava, että EBM ei toistaiseksi sovi lähes-

kään kaikkien hoitomuotojen ainoaksi mittatikuk-
si – semminkin jos satunnaistetut tutkimukset
hoidoista puuttuvat, tai suuria aineistoja on lä-
hes mahdotonta kerätä. Mutta: hyvät kuvat, piir-
rokset, selkeä esitystapa, hyvä asiasisältö sekä
monet kansainvälisesti tunnetut kirjoittajat takaa-
vat, että Waldmannin kirjan ostaja saa rahoilleen
hyvän vastineen. Tämä hakuteos kuuluu ilman
muuta jokaisen anestesiaosaston käsikirjastoon;
lisäksi se on jokaiselle kipuanestesiologille ”must”.
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