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`` Osallistuin SAY:n tukemana
IASP:n 14. maailmankongressiin, joka
pidettiin elokuun lopulla Milanossa.
Matkustin kuumuudesta huolimatta
innostunein mielin tämänkertaiseen
maailmankongressiin. Sen aiheet ja
esitelmät antoivat ymmärtää, että
lopultakin harjoittamani kipulääketiede tulisi hyväksytyksi - ei ainoastaan
potilaiden, vaan maailman kivuntutkijoiden ja toivottavasti myös suomalaisten kollegojen silmissä. Tarkoitan
seuraavia menetelmiä, yhteyksiä ja
väittämiä: Kroonisen kipupotilaan
hoidon on oltava kokonaisvaltaista ja
potilaan arvomaailman ja kulttuurin
huomioivaa ja plasebovaikutusta
maksimoivaa. Potilalle tulisi suoda
mahdollisuus perusteellisen kipu- ja
kärsimystarinan kertomiselle ja
kuulluksi tulemiselle. Meidän tulisi
hoitaa kipua potilasta ohittamatta
ja pirstaloimatta, pyrkien ymmärtämään potilaan kipuiluun liittämiä
merkityksiä. Kivun hallinnan tulisi
lähteä lääkkeettömistä keinoista.
Tärkeintä kivun hallinnassa on,
että potilas kokee elämänsä kipuvyyhden sisällä ymmärrettäväksi,
merkittäväksi ja hallittavaksi. Silloin
hän kykenee muuttumaan passiivisesta uhrista aktiiviseksi toimijaksi.
Narratiivisuuden lisäksi muutoksessa
auttavat kognitiivis-behavioristiset
ja muut stressinhallintamenetelmät
sekä elintapojen muutokset (ravitsemus, antioksidantit, nautintoaineet,
liikunta, venyttely, taukojumppa,
lepo, unihygienia, merkitykselliset ihmissuhteet). Kipu liittyy eri
syistä johtuvaan stressiin ja häiriöihin
oksidaatiossa.
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Italia
Yhteisöllisyys toimii voimakkaana puskurina stressiä vastaan
ja auttaa hallitsemaan kipuja sekä
tekemään elämäntapamuutoksia.
Verkostoitumistapana vertaistukea
tulisi järjestää organisoidusti, sillä
se vähentää kipua heikon opioidin
verran. Positiiviset odotukset liittyen
potilas-lääkärisuhteeseen lisäävät
kipua poistavien välittäjäaineiden
määrää moninkertaisesti. On epäeettistä jättää plaseboa käyttämättä.
Huono kohtelu terveydenhuoltohenkilöstön ja vakuutusyhtiöiden taholta
vihastuttaa ja masentaa potilasta,
lisää kipuilua ja saattaa aiheuttaa syrjäytymistä. On tärkeätä osoittaa, että
ymmärtää potilaan kokeneen vääryyttä, ja auttaa potilasta saamaan
oikeutusta sekä aktivoimaan hänen
olemassa olevia voimavarojaan.
Edellä mainittujen lähestymistapojen
lisäksi on olemassa monenlaisia
virallisia lääkkeettömiä hoitokeinoja,
joiden käyttöä tulisi huomattavasti
lisätä, kuten esim. fysioterapia,
lymfaterapia, LPG, TMS, FAT, musiikki-, tanssi- ja kirjallisuusterapia,
rentoutumisterapiat, mindfulness ja
ravitsemusterapia. Erilaisia keinoja
voi käyttää yhtaikaisesti ja myös
yhdessä lääkkeiden kanssa. Roomaan
on monta tietä. Medikalisaatiota tulisi
vähentää ja maalaisjärjen käyttöä
tukea kivun hallinnassa.(1-10)
Fibromyagia – hulluudesta kroonisen kivun prototyyppisairaudeksi
Kongressissa fibromyalgia
nostettiin roskakopasta ja hulluuden
leimasta kivuntutkimuksen esimerkkisairaudeksi. Siitä oli luentoja
ja postereita enemmän kuin mistään

muusta yksittäisestä tautitilasta.
Syndrooma on saanut tutkijoiden
mielissä sairauden legitimaation.
Lienee vielä pitkä matka siihen, että
meidän lainsäädäntömme hyväksyy
pelkästään fibromyalgian sairausloman tai –eläkkeen diagnoosiksi.
Lainsäädäntömme on yli 30 vuotta
myöhässä.
Luennoitsijoista moninäytti hyväksyvän ajatuksen, ettei fibromyalgia ole neuropaattinen kiputila. Mikä
se sitten on, kun häiriö on keskushermoston kivunsäätelyjärjestelmässä?
Itse pitäisin sitä sekamuotoisena
sekä somaattista että neuropaattista
kipua synnyttävänä tilana. Neuropaattinen tai ei, IASP:n viesti on, että
fibromyalgikon tulisi olla oikeutettu
saamaan apua kipupoleilta –vastoin
kuin tilanne on paikoin Suomessa
Kipu liittyy ”hapen puutteeseen”
Sunnuntain vietin Biomarkers and
Mechanisms in Musculoskeletal
Pain –kurssilla. Sain tukea tutkimuksilleni oksidatiivisen stressin ja elimistön happamuuden ja kipuilun välisistä yhteyksistä. Iowalaisen professori
K. Slukan tutkimukset osoittivat, että
kipukohdissa, mm. trapeziuslihasten
kiinnittymiskohdissa, saattoi pH
olla hetkellisesti jopa 4,5. Lihaksen
pyruvaatti- ja laktaattitasot olivat koholla ja AMP- ATP –suhde mitokondrioissa normaalia suurempi. Matala
pH korreloi luuranko- ja viskeraalisen
kivun kanssa ja oli 60 %:ssa yhteydessä hyperalgesiaan ja heijastekipuun.
Slukan mukaan matala pH herkistää
keskushermoston kivulle. Happamuutta välittävät ionikanavat (asic3)

Vertaistukea tulisi
järjestää organisoidusti,
sillä se vähentää kipua
heikon opioidin verran.
välittävät lihaskipua jyrsijöillä. Matala
pH myös ylläpitää inflammatorista
luurankolihaskipua. Slukan mukaan
asic3-ionikanavan säätelijöistä
voitanee kehittää kipulääkkeitä. (1112) Mielestäni oleellisempaa olisi tutkia millaisella liikunnan, venyttelyn,
taukojumpan, ravitsemuksen, unen
ja stressinhallinnan yhdistelmällä
lihaksen oksidaatio olisi optimaalista.
Professori P. Butow kertoi,
kuinka lääkärin persoonallisuudella
ja toimintatavoilla on suuri merkitys
hoidon onnistumisen kannalta.
Hyvä potilas-lääkärisuhde aikaansaa
plasebo-analgesian, huono puolestaan nosebohyperalgesian –potilas
saattaa siis sairastua tai kipeytyä
lääkärin kohtelun johdosta. Vaikutukset perustuvat mm. ehdollistumiseen
ja oppimiseen. Kerta riittää negatiiviseen oppimiseen, mutta positiiviseen
tarvitaan useampi kerta. Positiivisten
odotusten ja merkityksellisyyden
tiedetään lisäävän hyvän olon välittäjäaineiden määrää moninkertaiseksi.
Tapahtumassa aktivoituvat endogeeninen opioidi., kannabinoidi-,
dopaminerginen ja serotonerginen
järjestelmä. Butowin mukaan hyvä
kommunikaatio on välttämätöntä
sellaisen potilas-lääkärisuhteen kehittämiseksi, jossa voidaan keskustella
rehellisesti, käsitellä väärinkäsityksiä,
voittaa ongelmat, ja lääkäri voi jakaa
potilaan kanssa yhteisen käsityksen
kivun hoidosta. Hyvää kommunikaatiota voi opetella esim. kognitiivisen
terapian tai narratiivisen medisiinan
koulutuksessa (oma lisäys).
J. McParland Kanadasta kertoi,
kuinka vääryden kokemus vaikeuttaa >>
2013; 46 (1)
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kroonisesta kivusta parantumista.
Hänen mukaansa koettu epäoikeudenmukaisuus, sosiaaliturvan
oikeutuksen puute ja syytös huonontavat hoitovastetta. Vääryyden
kokemus riippuu menetyksen
suuruudesta, korvaamattomuudesta
ja mahdollisuudesta saattaa syyllinen
vastuuseen. Se aktivoi kognitiiviset
ja affektiiviset mekanismit. Syntyy
vihan ja masennuksen tunteita. Nämä
tuntemukset liittyvät tarkoitukselliseen välinpitämättömyyteen. Vihan
kohteena voivat olla terveydenhuoltohenkilöstö, vakuutusyhtiö, pomo,
partneri, jumala, maailma tai kokija
itse. Vääryyden kokemus
aktivoi stressijärjestelmää ja
Opioidi ei
pahentaa kipua. Vihan ilmaiosoittautunut
sun pidättäminen aiheuttaa
plaseboa
enemmän kipua kuin vihan
paremmaksi
ilmaiseminen. Tiedostakroonisen
mattomien prosessien
aktivoitumiseen vääryyden
ei-syöpäkivun
kokemuksen yhteydessä
hoidossa.
liittyy kivulle herkistyminen,
lantion paraspinaalisten
lihasten hyperspastisiteetti ja
jähmettyminen. Vihaisilla on havaittu
opioidien dysfunktioita. Injustice
Experience Questionnaire -mittarin mukaan vääryyden kokemus
heikentää hoitomyöntyvyyttä. Siihen
liittyvä kipu reagoi huonosti hoidolle.
Kognitiiviset terapiat, hyväksymis- ja
narratiivinen terapia ovat tehokkaimpia tällaisen resistentin kivun
hoidossa.
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Potilaille on suotava
yksilöllinen hoito
Professori A. Moore Oxfordin yliopistosta piti kongressin päätösluennon
näyttöön perustuvasta lääketieteestä aloittaen shokeeraavasti:
”Evidenced medicine is – wrong!”
Ihminen ei elä tyhjiössä, vaan on aina
kontekstissa johonkin. Tutkimusmenetelmä on siis lähtökohtaisesti
virheellinen, mutta moni meistä
on ottanut ”näyttöön perustuvan
medisiinan” epäjumalakseen. Lääketutkimuksia teettää lääketeollisuus.
Sen johdosta vain uusia lääkkeitä
tutkitaan. Kipupotilailla on kuitenkin
usein 10-15 eri lääkettä. Niiden yhteisvaikutuksia potilailla ei juurikaan
tutkita. Lääketeollisuudella on trendi
esitestata lääkkeestä hyötyjät ja
seurata vain heidän menestymistä
lääketutkimuksissa. Lumevaikutusta pidetään häiritsevänä ilmiönä:
Tutkimuksista saatetaan poistaa
hyvän lumevaikutuksen saavat
"häirikköinä” (E. Kalso, suullinen
tiedonanto). Meta-analyysit antavat
harhaanjohtavaa tietoa hoitojen
tehosta. Ne perustuvat yksittäisten
tutkimusten keskiarvoihin ja hajontoihin. Potilaat jakautuvat useimmiten
hoidosta hyvin ja huonosti hyötyviin,
eikä” keski-arvopotilaita” ole. Lisäksi
kipulääketutkimuksissa keskeyttäneitä jätetään lopullisten analyysien
ulkopuolelle, mikä vääristää tuloksia.
Mooren tarkastelemien meta-analyysien tutkimuksissa 60 % keskeytti
tutkimuksen 12 viikon kuluessa. Kun
keskeyttäjät otettiin mukaan, niin fibromyalgian lääketutkimuksissa vain

6-15 % sai merkittävää apua lääkkeistä. Neuropaattisen kivun tutkimuksissa ainoastaan 10 % sai pregabaliinista
vähintään 70 % kivunlievityksen.
Opioidi ei osoittautunut plaseboa
paremmaksi kroonisen ei-syöpäkivun
hoidossa. Mooren mukaan yli 50%
alkuperäisistä tutkimustuloksista oli
vääristyneitä. Niinpä hän painotti: ”It
is essential to take the perspective of
the individual patient.” Hän suositteli
multimodaalista hoitoa.
IASP:n presidentin professori
Eija Kalsonkin käsitys näytöstä on
muuttunut: ”Näytön tulisi perustua
älykkäämpiin tutkimuksiin, joissa
pyritään selvittämään potilaiden
erilaisten vasteiden taustoja. Lisäksi
tutkimuksissa tulisi huomioida interventio kokonaisuutena: mikä osuus
on lääkkeellä, mikä hoitosuhteella,
mikä potilaan omilla odotuksilla ja
motivaatiolla sekä tietysti potilaan
genomilla. Lääkitys on varsinkin kroonisten sairauksien hoidoissa harvoin
ainoa interventio.” 
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