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Kaksoisroolissa, kipulääkärinä ja -potilaana, odotin ristiriitaisin tuntein Sydneyn 

kongressia. Jännitin pitkää lentoa ja siihen liittyvää selkäkipua, jalkojen puutu-

mista ja pistelyä ja infernaalista palelua, joka pahentaa selkäkipua. Odotin, että 

pääsen jälleen kuulemaan uusinta tietoa kivuntutkimuksesta, etenkin päämie-

lenkiinnon kohteistani fi bromyalgiasta ja CRPS:stä, osallistumaan tieteelliseen 

keskusteluun ja näkemään sekä suomalaisia että ulkomaalaisia kollegoita.

L
ennolle pukeuduin tukisukkahousuihin 

ja käytin lämmittävää angoraista selkätu-

kea. Varasin mukaan kassillisen lisävaattei-

ta villasormikkaita myöten, viilentävää eukalyp-

tusta, mentolia ja arnikaa sisältävää lymfakiertoa 

aktivoivaa voidetta. Otin pillerin hevoskastanjaa ja 

toisen Buranaa. Lennon aikana jumppasin joka 3. 

tunti. En nauttinut kahvia enkä alkoholia. Tilasin 

hinduaterian, joka on kevyttä, terveellistä ja vähä-

kalorista sekä join paljon vettä. Lentolaukun lai-

toin jalkojeni kohokkeeksi. Selkä tuli silti kipeäk-

si, mutta ei sietämättömästi. Koneessa oli lämpi-

mämpää, kuin olin luullut. Se lienee pitänyt kipu-

ni kurissa. Th ai-henkilökunnan huolenpito Bang-

kokin välilaskun jälkeen antoi lennolle oivallisen 

tunnelman.

Sadetta, tuulta ja merisairautta

Australiassa oli kylmin kevät vuosikausiin, jopa 

lunta oli satanut jossain. Päätin lämmitellä Cairn-

sissa pari päivää ennen Sydneyn viileyteen laskeu-

tumista. Saapuessani 22 tunnin lennon jälkeen aa-

muyöstä Cairnsiin siellä oli vain 17 astetta ja satoi 

niin, että matkatavarani osittain kastuivat.

Hotellin vastaanotto oli kiinni. Avaimen ja kar-

tan sai kassakaapista soittamalla ulkona olevasta 

seinäpuhelimesta ohjeet. Rajuilma oli vienyt säh-

köt, enkä pimeässä löytänyt hotellihuonettani en-

nen kuin puolen tunnin päästä. Kuivateltuani, läm-

miteltyäni ja yritettyäni nukkua 1,5 tuntia olikin 

jo aamukahvin aika, sillä sukellusfi rman oli mää-

rä tulla hakemaan minua snorklaus- ja sukellusret-

kelle suurelle koralliriutalle.

Katamaraanin lähdettyä liikenteeseen meille 

tarjottiin kahvia, keksiä ja inkivääritabletteja, jot-

ka oli tarkoitettu merisairauden estoon. Yhtäkaik-

ki hetken päästä vatsassani alkoi kouria ja päässäni 

pyöriä. Tuulta oli 30 m/s, enkä minä maakrapuna 

päässyt koko matkan aikana näkemään yhtään ko-

rallia. Tutustuin ainoastaan sappinesteeseeni. Kun 

pyysin sukellusfi rman edustajalta todistusta sii-

tä, että en ollut oksentelultani päässyt edes laivan 

kannelle, ei sellaista voitu antaa, koska vain lääkä-

ri voi antaa sellaisen. Pääsin vaivoin maihin. Puo-

len tunnin kuluttua olo jo helpotti, vaikka päässä 

keinuikin.

Salsaa selkäkipuun

Illalla menin tutustumaan Cairnsin rantabulevar-

diin ja ottamaan muutaman rumban, cha-cha-

chan ja sonin askeleen paikallisella salsaklubilla, 

jossa selkäkin vetristyi. Ikkunasta näkyi meri, jo-

hon laskeutui upeita vesilintuja etsimään ravintoa 

laskuveden aikana.

Seuraavana aamuna matkasin kohti vuoristois-

ta sademetsää ja aboriginaalikylää ensin junalla ja 
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sitten ilmajunalla (skyway). Maisemat olivat hen-

keäsalpaavia, ilma lämmin ja kirkas. Pitkä lento ja 

merisairaus alkoivat unohtua eikä kipuja tuntunut, 

vaikka ilmassa hieman huippasikin.

Aboriginaalien oiva kipuvoide

Kylässä näimme upean esityksen aboriginaalien 

maailmankäsityksestä unitarinoineen sekä surulli-

sesta nykyhistoriasta. Aboriginaalit tanssivat, soit-

tivat ja tarinoivat meille. Opettelimme keihään ja 

bumerangin heittoa sekä tutustuimme heidän lää-

kekasveihinsa.

Ostin heiltä kipuvoidetta, joka sisältää emuöl-

jyä, eukalyptusta ja kapsaisiinia. Voide on osoit-

tautunut parhaaksi avuksi päivittäisissä selkäkipu-

jeni hallinnassa.

Esteettisyys loitonsi kivun

Saavuttuani Sydneyiin törmäsin kimppataksissa 

professori Richard Chapmaniin, jota olin kuullut 

viimeksi Psyche and Pain -seminaarissa Hanasaares-

sa. Hän kertoi vetävänsä session elimistön puolus-

tusjärjestelmästä stressin yhteydessä. Luento osoit-

tautui yhteenvedoksi, jonka pohjalta fi bromyalgian, 

kroonisen väsymysoireyhtymän, whiplash-synd-

rooman ja CRPS:n mysteeri hälvenee.

Sydneyssä oli viileää, öisin vain hieman yli 10 

astetta ja aamuisinkin vain 15–17 ˚C. Onneksi ho-

tellihuoneessa tuntui lämpimältä. Sydney laskeu-

tui upeana eteeni vaaleankellertävässä kevätaurin-

gossa, kun kävelin reippain askelin keskustan lä-

pi Darling Harbouriin, jossa uljas kongressikeskus 

sijaitsi.

Keskustan aasialaisuus yllätti. Vasta 32. vastaan-

tulija näytti eurooppalaiselta. Kiinalaisia, thaimaa-

laisia, vietnamilaisia ravintoloita ja kojuja oli joka 

paikassa, kummastuksekseni myös adult booksto-

re -nimellä seksinmyyntiä. Ihmettelin aasialaisten 

kylmänsietokykyä, sillä moni heistä kipitti varvas-

kengissä paljain säärin ja jopa minihameessa.

Kaupungissa oli kymmeniä toinen toistaan 

upeampia merenlahtia – pitkiä hiekkarantoja ui-

mista ja surfaamista varten, hurjia putouksia, 

luonnonsuojelualueita, viehkeitä venesatamia ra-

vintoloineen, tietenkin olympiastadion ja Sydneyn 

kuuluisa ooppera ympäristöineen. Luonnonsuo-

jelualueet ja puistot ja vanha ja uusi arkkitehtuu-

ri pilvenpiirtäjineen oli sopuisasti sovitettu toisiin-

sa. Esteettinen näkymä veti huomioni puoleensa ja 

sai minut unohtamaan kylmyydestä äityneen sel-

kä- ja jalkakivun.

Painavat kantamukset ja

puuduttavaa istumista

Osanottajia oli kaikkialta maailmasta, yhteensä vii-

tisen tuhatta. Kongressikeskus oli valtaisa. Kävelyä 

salista toiseen kertyi paljon. Narikassa ei suostuttu 

ottamaan painavia kongressilaukkuja vastaan, ja 

niitä piti raahata mukanaan ruokatunnillakin.

San Diegosta tuttu ongelma, että luentojen vä-

lissä ei ehtinyt ostamaan kupposellista kahvia, il-

meni myös Sydneyssä. Lämpötila oli kuitenkin so-

peutettu hyvin ihmisten pukeutumiseen, eikä mi-

nuakaan palellut aina. Omituista ja tieteellisesti-

kin haitallista oli, että täysistuntosalista oli yleisön 

mikrofonit poistettu. Joku, olikohan se J.P. Kouri, 

vitsaili, että se oli tehty, etten pääsisi häiritsemään 

vaikeilla kysymyksilläni.

Näkyvyys ja kuuluvuus oli hyvin järjestetty, ja lä-

hes joka salissa pääsi myös istumaan. Taukojumpan 

puuttuminen oli valitettava puute, sillä jumpalla 

olisi voitu estää osanottajien kipeytyminen ja edes-

auttaa heidän jaksamistaan ja virkistyttää aivotoi-

mintaa koko päivän kestävien sessioiden aikana.

Olisi ollut upeata, jos kongressikeskuksessa oli-

si ollut kuntosali, uimahalli, sauna ja jakuzzi ja ti-

la aboriginaalitanssia, pilatesta, joogaa, chi-kungia 

ja vyöhyketerapiaa, aromaterapiaa, thaihierontaa, 

akupuntuuria, shiatsua, kiropraktikkoja varten. 

Näin kiireiset kipulääkärit olisivat voineet tutustua 

lääkkeettömiin menetelmiin kivun ehkäisyssä ja 

hoidossa. Tällaista ideaa käytettiin hyväksi viime 

vuonna Tunisiassa pidetyssä All Africa Anaesthe-

sia 2005 -kongressissa, mikä osoittautui suosituk-

si ja virkistäväksi.

Intohimoa herättäviä luentoaiheita

Osa luennoista oli lähes samoja kuin edellisessä 

maailmankongressissa, joten luennoitsijoita oli-

si voinut pyytää enemmänkin IASP:n ulkopuolel-

ta. Itse olin pyytänyt sähköpostitse jo ennen edel-

listä kongressia luentoja kognitiivisesta terapias-

ta (KBT) kroonisessa kivussa, kipunarratiiveista ja 

kivusta sekä kulttuurista, etnisyydestä ja plasebo-

vaikutuksesta.

Iloiseksi yllätykseksi San Diegossa pidettiinkin 

täysistuntoluento KBT:sta ja Prahassa iltapäiväse-

minaari narratiiveista. Sydneyssä oli narratiiveis-

ta peräti täysistuntoluento, mutta se oli sisällöltään 

hienoinen pettymys. Olin suositellut IASP:lle, että 

he pyytäisivät lääketieteellisen antropologian gu-

run, Arthur Kleinmannin luennoimaan kivusta 

sen kulttuurisessa kontekstissaan. Häntä he eivät 
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olleet saaneet, mutta kuitenkin toisen antropolo-

gian professorin, joka luennoi otsikolla ”Placebo”.

Suomesta oli saapunut nelisenkymmenen osan-

ottajan joukossa myös muutama vakuutusyhtiön 

lääkäri. Mielestäni on tärkeätä, että vakuutusyh-

tiössä ja KELA:ssa opittaisiin ymmärtämään, että 

pelkkä kipu voi olla niin invalidisoivaa, että potilas 

tarvitsee sen johdosta sairauslomaa tai peräti eläk-

keen. Kivun yhteydessä tapahtuvista välittäjäaine-

muutoksista sekä endokrinologisista, immunolo-

gisista ja hermostoa muokkaavista muutoksista, 

joita voidaan mitata myös aivojen kuvantamisella, 

tiedetään jo paljon.

Valitettavasti suuri osa kipuun liittyvistä labo-

ratoriokokeista ja kuvantamisesta on niin kallis-

ta, ettei subjektiivisen kivun objektiivista todenta-

mista voi vielä tehdä Suomessa muussa kuin tutki-

musmielessä. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei näyt-

töä olisi olemassa. Professori Chapman luennoin 

tästä aiheesta nimellä ”Keho ja elimistön puolus-

tusmekanismit”.

Pääluentojen aiheet

Pääosa IASP:n jäsenistä on perustutkijoita, mikä 

selittää, että pääpaino luennoissa ja postereissa on 

kipumekanismien ymmärtämisessä lähinnä rot-

takokeiden pohjalta. Ilmeisesti rivijäsenten toivo-

muksesta lähes puolet luennoista kosketteli kokei-

den merkityksiä kliinisessä diagnostiikassa ja hoi-

dossa.

Itse osallistuin aamusta iltaan varsinaiseen 

kongressiin. Avajaisluennoilla käsiteltiin selkäyti-

men takasarven laskevien inhibitoristen ratojen 

merkitystä kivun synnyssä sekä kipumuistia ja 

sentraalista herkistymistä ihmisillä. Muissa täysis-

tunnoissa puitiin sukupuolieroja kivunkokemises-

sa, selkäytimen takasarven solujen viestintää kivun 

neuroplastisiteetissa, ylivilkkautta ja kivun viemää 

huomiota, kipunarratiiveja, keskushermoston ki-

puprosessoinnin neurobiologiaa, selkäytimen no-

siseptiivisiä ratoja, palkkion ja analgesian suhdet-

ta opioidien käytössä, selkäydinvammasta johtu-

vaa kipua, kivun mittaamista vanhuksilla, vauvoil-

la ja muilla, joiden on vaikea ilmaista kipuaan ym-

märrettävästi.

Viimeisinä kongressipäivinä opimme viskeraa-

lisen kivun mekanismeista, obstetrisesta kivusta, 

aivojen kuvantamisesta, ionikanavista, päänsärys-

tä ja siitä, kuka kehittää kroonisen kivun ja miksi.

Itse koen tärkeäksi välittää lukijalle tietoa suku-

puolieroista kivunkokemisessa, kipu- ja kärsimys-

tarinoiden käyttämisestä potilaan ymmärtämises-

sä ja hoidossa, kivun psyko-sosiokulttuurisen kon-

tekstin vaikutusten ymmärtämisestä (plasebovai-

kutus) ja stressin ja kroonisen kivun välisen yhtey-

den tiedostamisesta. 

Naiset ovat Venuksesta, 

miehet Marsista

Anna Maria Aloisi Sienan yliopistosta Italias-

ta luennoi siitä, kuinka sukuhormonit muokkaa-

vat keskushermostoa ja kipua. Sukuelimillä tuot-

teineen on huomattavia vaikutuksia kognitiivisiin 

toimintoihin, kuten emootioihin, huomioon, op-

pimiseen ja muistiin. Sukuhormonit vaikuttavat 

läpi elämän muokaten aivoja eri puolilla aivoja si-

jaitsevien reseptoreidensa välityksellä. Ne säätele-

vät voimakkaasti kolinergisiä, adrenergisia ja glu-

taminergisia järjestelmiä, jotka osallistuvat kivun 

säätelyyn. Estrogeenit vaikuttavat selkäytimessä ja 

supraspinaalisissa rakenteissa vuorovaikutuksessa 

opioidien kanssa säädellen kipua. Androgeenien 

määrä vähenee opioidilääkityksen aikana

Nykytutkimukset tukevat hypoteesia, että eri 

sukuhormoneilla on erilainen vaikutus kipuvas-

teeseen. Nämä vaikutukset voivat selittää naisten 

suurempaa kipuherkkyyttä ja suurempaa kroo-

nisten kipusyndroomien prevalenssia verrattuna 

miehiin.

Rebecca Craft  Washingtonin osavaltion yliopis-

tosta Yhdysvalloista kertoi, kuinka sukupuolihor-

monit modifi oivat opioidisensitiivisyyttä. Estra-

diolin ja testosteronin on havaittu säätelevän koe-

eläimen opioidiherkkyyttä. Sukuhormonit vai-

kuttavat kehityksen aikana kipua sääteleviin ra-

kenteisiin (organizational eff ects) ja aikuisiässä 

rakenteiden aktivoitumiseen (activational eff ects). 

Jyrsijöillä tehdyt kokeet osoittavat, että testostero-

ni kohottaa uroksen herkkyyttä morfi inin antino-

siseptiiviselle vaikutukselle. Tämä sukupuoliero il-

menee hyvin varhain kehityksessä. Toiset kokeet 

osoittavat estrogeenin sykliin liittyviä muutoksia 

aikuisten naaraiden morfi iniherkkyydessä, jonka 

mukaan estradioli vaikuttaisi vähentävän morfi i-

niherkkyyttä. Ei ole varmaa, vaikuttavatko suku-

puolihormonit samalla tavoin kaikkiin opioidien 

tehoon.

Serge Marchand Sherbrooken yliopistosta Ka-

nadasta keskittyi kliinisiin tutkimuksiin esitelmöi-

dessään sukupuolihormonien roolista kivun sää-

telyssä. On paljon näyttöä siitä, että sukuhormo-

nit vaikuttavat tiettyihin kroonisiin kiputiloihin. 

Mekanismeja, joilla sukuhormonit vaikuttavat hy-

per- tai hypoalgesiaan, pitää kuitenkin vielä tutkia. 
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Vaikuttaa siltä, että testosteronilla on hypoalgesia-

vaikutus aikaisessa toonisessa kipuärsykkeen ete-

nemisvaiheessa, kun sen sijaan estrogeeni ja pro-

gesteroni vaikuttavat ennen kaikkea inhibitorises-

sa vaiheessa (selkäytimen laskevat kipua estävät 

radat). Tämä viittaa siihen, että tietyt naisten ki-

putilat liittyisivät inhibitoristen mekanismien va-

javuuteen.

Linda LeResche Washingtonin yliopistosta Yh-

dysvalloista piti täysistuntoluennon ja työryhmän 

aiheesta ”Sex, gender and clinical pain”. Katsaus 

kroonisten kiputilojen iän ja sukupuolen mukaan 

luokiteltuun epidemiologiaan osoittaa, että useim-

mat kiputilat ovat yleisempiä naisilla kuin miehil-

lä. Naisilla esiintyy myös enemmän multippeleita 

kipusyndroomia. Kipusyndroomien erilaiset ikä-

painottumiset viittaavat siihen, että fyysinen ja so-

siaalinen sukupuoli (sex and gender) on yhteisvai-

kutuksessa myös muiden tekijöiden kanssa, jotka 

vaikuttavat tietyn tilan alkamiseen ja ylläpitoon.

Naisten kiputilojen yleisyyteen 

vaikuttavat syyt 

Tarkasteltaessa kroonista kipua sen biopsykoso-

siaalisessa yhteydessä biologinen sukupuoli-iden-

titeetti ja psykososiaalinen rooli vaikuttavat kroo-

nisen kivun kokemukseen monilla tasoilla. Näitä 

ovat:

1. anatomiset ja neurofysiologiset erot kipuais-

timusta välittävässä järjestelmässä miesten ja 

naisten välillä (yllä kuvattu)

2. sukupuolierot aistiherkkyydessä eri aistijärjes-

telmissä

3. sukupuolierot stressivasteessa, tunnereaktioissa 

ja selviämisstrategioissa

4. sosialisaation ja sukupuoliroolin vaikutus kipu-

käyttäytymiseen 

5. sukupuolten väliset sosiaaliset ja kulttuuriset 

erot altistavat naiset ja miehet eri tavoin kivun 

riskitekijöille

6. sosiokulttuuristen erojen johdosta myös odo-

tukset kipukäyttäytymisestä eri sukupuolilla 

eroavat.

On huomattava, että humaanitutkimuksissa ko-

keelliset ja kliiniset tutkimukset ovat tuottaneet 

ristiriitaisia tuloksia. Tämä saattaa liittyä erilaiseen 

tunnelataukseen kokeellisessa ja kliinisessä kivus-

sa. LeReschen mukaan metodologisista vaikeuk-

sista huolimatta kliiniset kokeet kivusta kuukau-

tiskierron eri vaiheissa, raskauden aikana, eri ikä-

kausina, puberteetissa, menopaussissa ja hormo-

neja käyttävillä ovat välttämättömiä naisten kivun 

ymmärtämiselle. Näyttöä on mm. migreenin ja 

temporomandibulaarikivun yhteydestä sukupuo-

lihormoneihin. Migreeni alkaa useimmiten vasta 

puberteetissa ja loppuu menopaussiin.

Työryhmäkeskusteluissa LeReschen johdolla 
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kävi ilmi, että osa kivun kokemisesta naisilla voi 

liittyä estrogeenin fl uktuaatioon, osa estrogeenin 

absoluuttiseen määrään. Esim. ehkäisypillereitä 

käyttävät naiset eivät koe kroonisen kivun pahe-

nemista kierron 15. päivän tienoilla, kuten ehkäi-

sypillereitä käyttämättömät menstruoivat naiset. 

Iskeeminen kipuherkkyys on suurimmillaan 1.–3. 

ja 19.–21. kierron päivinä.

Biologiseen sukupuoleen ja sukupuolirooleihin 

liittyvät tekijät olisikin otettava osaksi kivun tutki-

musta ja hoitoa. Kliiniset sukupuolispesifi set tut-

kimukset olisi asetettava kipututkimuksen priori-

teetteihin.

Stuart W. Derbyshire Washingtonin yliopistos-

ta, Seattlesta Yhdysvalloista kertoi, että aivojen 

prefrontaalialueella on havaittu sukupuolesta riip-

puvaisia aktivaatioeroja. Naisilla aktivaatio on uni-

lateraalista miehillä bilateraalista. Naisten aktivaa-

tioradat ulottuvat tunteita sääteleville alueille mm. 

amygdalaan. Erot ruumiin koossa ja koostumuk-

sessa (vesi, rasva, proteiini, albumiini), ihon pak-

suudessa, systolisessa verenpaineessa, kognitiivi-

sessa variaatiossa, stimulaatiometodissa ja ahdis-

tuneisuudessa ja depressiossa sosiokulttuuristen 

erojen lisäksi selittänevät sukupuolieroja kipukyn-

nyksessä ja kivun kokemisessa. On havaittu, että 

erot kipukynnyksessä vähenevät ajan myötä.

Anita Holdcroft  Lontoon Imperial Colleges-

ta puhui sukupuolieroista anestesiassa. Hormo-

naaliset vaihtelut vaikuttavat lääkkeiden farma-

kokinetiikkaan ja dynamiikkaan. Eetteri aiheuttaa 

urosrotilla ekskitaatiota, mikä liittynee urosrotti-

en maksaentsyymi-induktioon sytokromi P 450:n 

välityksellä. Naiset tarvitsevat vähemmän tiopen-

taalia painokiloa kohti, sillä sen puoliintumisai-

ka on naisilla miehiä pitempi. Myös remifentanii-

liä tulisi annostella sukupuolispefi sesti. Propofo-

lia naiset tarvitsevat keskimäärin 10 % vähemmän 

kuin miehet. Naiset toipuvat miehiä nopeammin 

anestesiasta, mutta heillä on enemmän sivuvaiku-

tuksia, kuten pahoinvointia, allergisia reaktioita ja 

päänsärkyä. Opioidien vaikutuksessa postoperatii-

viseen kipuun on havaittu sukupuolieroja.

Myytti, jonka mukaan punatukkaiset reagoi-

vat eri tavoin anestesia-aineisiin kuin muut, pitää 

paikkansa. Ilmiö liittyy punatukkaisuuden mutaa-

tioon melanokortiinin reseptorigeenissä. Anestee-

tit aktivoivat GABA-reseptoria. Hormonit vaikut-

tavat samassa kohdassa reseptoria.

Plasebo on kulttuurista vaikutusta

Ron Kupers Århusin yliopistosta Tanskasta orga-

nisoi toivomani työryhmän ”Placebo”. Tor Wager 

Columbian yliopistosta New Yorkista luennoi pla-

sebovaikutuksen neuraalisesta perustasta. Vaikka 

plaseboryhmät kuuluvat jokaiseen suureen kliini-

seen tutkimukseen, tiedämme vain vähän, kuin-

ka plasebohoidot vaikuttavat ja minkälaisia vaivo-

ja niillä voi hoitaa. Viimeaikaiset aivojen kuvanta-

mistutkimukset viittaavat siihen, että plasebohoito 

aktivoi odotuksiin ja kiitokseen liittyviä prosesseja 

ja vähentää kivun indusoimia aktiviteetteja osissa 

aivojen kipua prosessoivista järjestelmistä.

Howard Fields Kalifornian yliopistosta San Fran-

ciscosta puhui palkkion odotuksesta ja plasebovai-

kutuksen biologiasta. Psykofyysisessä kontekstissa 

tarkasteltaessa kipua pelkästään sensorisen mallin 

avulla plasebovaikutuksella on tuskin vaikutusta. 

Jos kipua tarkastellaan kilpailevien motivaatioiden 

kontekstissa, paljastuu yksinkertainen biologinen 

tulkinta. Kun odotetaan tietyn tyyppistä palkkiota 

tai uhkaa, yksilön kannalta on edullista vaimentaa 

pakovastetta. Eläin- ja ihmiskokeet osoittavat, että 

annettaessa koe-eläimelle tai -henkilölle kivulias 

ärsyke ja aiheutettaessa samanaikaisesti motiivi-

konfl ikti, keskushermosto voi vaimentaa kipuvas-

tetta aktivoimalla opioidivälitteisen analgesiajär-

jestelmän. Kivun helpottaminen on suuri palkkio, 

ja mitä voimakkaampi kipu, sitä suurempi on po-

tentiaalinen palkkio. Odotus kivun lievittymises-

tä aktivoi endogeenisten opioidien vapautumisen, 

mikä estää kivun ilmaantumisen.

Plasebon eettisyys

Antropologian professori Dan Moerman Michi-

gan Dearbornin yliopistosta, Ypsilantista, Yhdys-

valloista puhui lempiaiheestani noidista, magiasta, 

merkityksistä ja parantamisesta ja siitä, kuinka on 

epäeettistä välttää plasebovaikutusta.

Levi-Strauss kirjoittaa noidasta niemeltä Quesa-

lid. Vaikka hänestä on tullut shamaani, joka paljas-

taa petolliset manipulaatiot, hän on mies joka nä-

kee, mitä on tapahtumassa. Hän tietää, että hänen 

temppunsa, vähemmän valheelliset kuin toisten, it-

se asiassa toimivat. Sairas tulee paremmaksi, hänen 

kipunsa vähenee. Hän harjoittaa taitojaan tietoises-

ti, korjaa kiitokset saavutuksistaan ja parantaa ram-

man ja ontuvan. Kuinka voi olla mahdollista, että 

muutaman yksinkertaisen sanan lisääminen lääke-

tieteelliseen hoitoon poistaa kipua huomattavas-

ti suuremmassa määrin kuin kiputukijoiden kei-

not? Nämä asiat pakottavat meitä ymmärtämään ja 

käyttämään noita manipulaatioita, temppuja ja tek-

niikoita harjoittamisessamme ammattiamme.
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On epäeettistä poistaa potilailta heidän oman 

kehonsa parantavat voimat. Mutta kuinka voim-

me tehdä sen plasebon, huijauksen, avulla? Eikö 

se ole lääketieteellisen auktoriteetin väärinkäyt-

töä? Väitän, että emme voi manipuloida merkityk-

siä. Meidän pitäisi sallia ja tukea potilasta tuomaan 

esiin hänen kipuunsa ja sen hallitsemiseen liittyviä 

merkityksiä, jotta voisimme paremmin ymmärtää 

lääketieteen voimakkaimpia voimia – paremmin-

kin kuin poistaa ja välttää niitä.

Kiputarinat voivat parantaa

Harmillisesti pyytämäni aiheen esittelijä Rita Cha-

ron Colombian yliopistosta New Yorkista ei mie-

lestäni tuonut narratiiveista esille oleellisinta kipu-

lääkärin kannalta. 

Narratiivinen lääketiede on kasvattanut tervey-

denhuollon henkilökunnan kapasiteettia tunnis-

taa, absorboida, tulkita ja liikuttua kuullessaan po-

tilaiden kertomuksia sairaudestaan. Narratiiviset 

metodit voivat parantaa kliinikon huomion keskit-

tymistä potilaaseen ja heidän kykyään tuoda esiin 

kliinistä tilannetta tarkasti ja täydellisesti. Teknii-

kat kuten kuuntelu, jossa päästään samalle aaltopi-

tuudelle potilaan kanssa (attuned listening) ja po-

tilaan kirjoitetun tarinan kuunteleminen ja tari-

nan takaisinkirjoittaminen (refl ective writing and 

reformulation) voivat edesauttaa lääkäreitä, hoita-

jia, sosiaalityöntekijöitä ja terapeutteja vastaanot-

tamaan sitä, mitä potilaat kertovat ja toimia todis-

tajina heidän kärsimykselleen.

Kipunarratiivien yhdistäminen tavanomaiseen 

diagnostiseen haastatteluun ja sairaudentilan hal-

lintaan johtaa potilaan hädän voimalliseen tunnis-

tamiseen. Kärsimystarinan kuunteleminen auttaa 

potilaasta tuntemaan, että hän on tullut kuulluk-

si hoitohenkilökunnan taholta. Se auttaa myös po-

tilasta itseään käsittämään kärsimyksensä laajuu-

den.

Näin ollen narratiiviset metodit – huomion 

kiinnittämisellä, kuuntelemalla, kirjoittamalla ja 

kertomalla – potilaan ja hoitavan henkilön vuo-

rovaikutuksessa johtavat spiraalimaisesti paranta-

vaan yhteyteen. Nämä metodit soveltuvat erityisen 

hyvin kipulääketieteen vaatimaan pitkään jatku-

vaan vuorovaikutukseen ja yhteisymmärrykseen.

Fibromyalgia ja CRPS 

stressin ilmentymiä

”Kipu ja elimistön puolustautuminen” oli erittäin 

mielenkiintoinen työryhmä, jossa osoitettiin, et-

tä hyperalgesia ja infl ammaatio ovat neuroendo-

krinologisen (hypothalamus-hypofyysi, sympa-

toadrenaalinen) ja immuunijärjestelmäm sekä au-

tonomisen (sympaattisen) hermoston säätelemiä, 

mikä säätely puolestaan on keskushermoston joh-

tamaa.

Richard Chapman piti upean esityksen kehon 

puolustusvasteesta fyysisen ja psyykkisen stres-

sin yhteydessä. Ajateltaessa dynaamisia systee-

mejä myös ihminen on monimutkainen mukau-

tuva järjestelmä, joka muodostuu pienemmis-

tä järjestelmistä. Kudostrauma aiheuttaa monita-

soisen systeemivasteen, joka muokkaa kivun syn-

tymekanismeja kaikilla neuraksiaalisilla tasoilla 

nosiseptoreista aivoihin. On runsaasti poikkitie-

teellistä näyttöä siitä, että hermosto, immuuni- ja 

endokriininen järjestelmä toimivat yhteistyössä 

ja synnyttävät koordinoidun kudostrauman, jo-

ka tähtää homeostaasin säilyttämiseen (supersys-

tem).

Vaikuttajamolekyylit toimivat kuin tutut sanat 

kommunikaatiossa näiden järjestelmien välillä: 

neurotransmitterit, interleukiinit, sytokiinit, neu-

ropeptidit ja hormonit. Nämä aineet mahdollista-

vat aivo-keho -kommunikaation. Iholla on tärkeä 

rooli neuroimmunoendokriinisessa järjestelmässä 

aivojen ja muun kehon välillä. Se voi tuottaa syto-

kiineja, hormoneja, neurotransmittereita ja -pep-

tideja ja niiden reseptoreita. Aivojen ja kehon yh-

teistyö vaikuttaa infl ammaatioon, hyperalgesiaan 

ja neuroplastisiteettiin monella neuraksiaalisel-

la tasolla. Tämän ajattelumallin pohjalta voidaan 

ymmärtää useiden kliinisten kipusyndroomien, 

esim. CRPS:n, fi bromyalgian ja kroonisen kipuoi-

reyhtymän, ärtyneen paksusuolen, toiminnallisten 

vatsavaivojen ja sairaskäyttäytymisen syntyä ja oi-

reilua sekä niiden yhteyttä stressiin.

Tunnustus toimintatavoilleni 

ja ajatuksilleni

Henkilökohtaisesti olen nyt saanut itselleni tär-

keimmät tavat kivunhoidossa – kognitiivinen lä-

hestymistapa, kipunarratiivien käyttö, psykososi-

aaliskulttuuriset tekijät huomioon ottava hoito ja 

positiivisen kulttuurisen plasebovaikutuksen hy-

väksi käyttäminen ja fi bromyalgian ja CRPS:n pi-

täminen stressitauteina – potilaiden lisäksi myös 

maailman kivuntutkimusyhdistyksen IASP:n hy-

väksymiksi pyytämällä luentoja yllä mainitusta ai-

heista. Ne on kaikki käsitelty kuluneen seitsemän 

vuoden aikana kolmessa kongressissa, ja olen refe-

roinut niitä Finnanestissa.
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Kerron mielelläni yllä mainittujen toimintata-

pojen ja ajatusmallien käytöstä kirjallisuuden va-

lossa höystäen kerrontaa omilla kokemuksillani, 

mikäli kiinnostusta ilmenee. Olen saanut kiitosta 

luennoidessani kongresseissa Suomessa, Ruotsis-

sa ja Tunisiassa erilaisesta näkökulmasta (ainakin 

anestesialääkärin kannalta) tulkita ja hoitaa kipua.

Toivomuksenani olisi, että joku kiinnostuisi tut-

kimaan kanssani kipunarratiiveja antropologisin 

menetelmin. Etenkin fi bromyalgiapotilaani ovat 

kokeneet saaneensa menetelmästä apua. Haluai-

sin myös osoittaa, että laadulliset menetelmät ovat 

varteenotettava keino kipututkimuksessa näyttöön 

perustuvan lääketieteen rinnalle. Edellinen poikii 

oivalluksia, joita jälkimmäinen monine aukkoi-

neen voi hyödyntää.

Koen myös tärkeäksi seuraavat asiat: somati-

saatio-käsitteen päivittäminen, laadullinen tutki-

mus kivunhoidossa, kipu, ravitsemus ja lisäravin-

teet, kipu ja liikunta (pilates), taideterapia kivun 

hoidossa, vaihtoehtoiset hoidot ja kipu, vertaistu-

ki ja kipu ja yhteisöllisyyden puuttuminen (yksi-

näisyys) ja kipu.

Aion pyytää osaa aiheista seuraavan Glasgowssa 

17.–22.8.2008 pidettävän kongressin luentoaiheiksi. 

Suosittelen muillekin omien ideoidensa esittämistä 

seuraavaan kongressiin. Lisätietoa löytyy osoittees-

ta: www.iasp-pain.org. IASP on ottanut huomioon 

tavallisen rivijäsenen monet luentoehdotukset. 
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