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Toimittanut Riitta Heino

kulkevien nousevien ratojen anatomista ja toimin-
nallista rakennetta neljän luvun verran ja endo-
geenisia kivunsäätelyjärjestelmiä kolmessa luvus-
sa. Jean-François Bernardin ja Caroline Gauriaun 
luku ”Brainstem and pain: a complementary role 
with regard to the thalamus?” on virkistävä usei-
den selkeiden kaavakuviensa ansiosta. Säätelyyn 
osallistuvia tumakkeita on toisaalta niin paljon, et-
tä kaavioita todella tarvitaan. Bill Willisin teksti ki-
vun spinotalamokortikaalisesta käsittelystä sisältää 
sekin paljon kuvia, mutta toisaalta ei juurikaan ar-
vioita käsiteltävien mekanismien kliinisestä mer-
kityksestä. Luis Villanuevan ja Howard Fieldsin 
esitys keskushermostossa tapahtuvasta endogee-
nisesta säätelystä vie lopulta kirjaa hieman enem-
män kohti kliinisiä ongelmia.

Viimeinen jakso, kuusi lukua kivun uusista hoi-
tomuodoista, vastaa kenties parhaiten alaotsikon 
”a primer for clinicians” antamaa lupausta. MSD:
n neurotieteen tutkimusjohtaja Ray Hill avaa pe-
lin erittäin hyvällä kirjoituksella kipututkimuk-
sessa käytettyjen eläinmallien validiteetista. Pat-
rick Mantyh kuvaa luumetastaasikivun malleja ja 
niissä tehtyjä uusia havaintoja, ja vaikka luvussa 

on paljon perustutkimuksen tuoreita löydöksiä, 
siihen ei tunne hukkuvansa niin kuin kirjan alku-
puolella ajoittain kävi. Muutkin kirjan lopun teks-
tit, kuten Didier Bouhassaran ja Nadine Attalin lu-
ku uusista strategioista hermovauriokivun hoidos-
sa, ovat alkuosaa helpommin sulavampia. Loppu-
huipennuksena Henry McQuay toteaa: ”Pain mat-
ters” suoraan kliinikon näkökulmasta. 

Kirja on omistettu professori Jean Marie Bes-
sonille hänen jäätyään eläkkeelle INSERM:n mai-
neikkaan kivun perustutkimuksen yksikön joh-
dosta. Useat kirjoittajat nostavat esiin professori 
Bessonin ansiokkaan roolin perus- ja kliinisen tut-
kimuksen vuoropuhelun edistäjänä ja ylläpitäjänä. 
Arvosteltavana oleva kirja auttaa tätä yhteydenpi-
toa, mutta ei toki poista kaikkia siihen liittyviä on-
gelmia. Teos on toisaalta niin korkeatasoinen että 
se toiminut jo useaan otteeseen lähdeteoksena esi-
telmiä valmistellessa ja omassa tutkimustyössä. 
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