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Matkakertomus

Vajaa kaksi viikkoa ennen kongressia oli vielä epä-
selvää, voidaanko kongressia edes pitää uhkaavan
Norjan suurlakon vuoksi, mutta kaikkien osallis-
tujien ja kokousjärjestäjien iloksi lakko sitten pe-
ruuntui. Niinpä sitten 18.5. aamupäivällä ihai-
lin lentokenttäbussin ikkunasta upeita vehreitä
vuonomaisemia matkustaessani kohti Bergeniä ja
kongressipaikkaamme. Bergenin ympäristön leh-
tipuuvaltaisuus ja luonnon rehevyys yllättivät. Sit-
temmin kävikin ilmi, että alueella sataa noin 260
päivää vuodessa ja talvet ovat leutoja, joten ei ihme
että rhododendronit, muraatit yms. kasvit viih-
tyivät erinomaisen hyvin.

Ensimmäisen päivän ohjelma käsitti postgra-
duate-kurssin neuropaattisesta kivusta. E. Toreb-
jörk esitti meille aivan uutta tietoa perifeerisistä
kivun välittymisen mekanismeista. Kipua välit-
täviä C-nosiseptoreita on useita erilaisia ja ne toi-
mivat yksilöllisesti. Mekanoresponsive C-nosisep-
torit vastaavat akuutin kivun paikantamisesta ja
intensiteetistä sekä primaarista hyperalgesiasta
lämpöärsytykselle. Mekanoinsensitive C-nosisep-
torit vastaavat tulehdukseen liittyvästä kivusta,
primaarista hyperalgesiasta lämpöärsytykselle ja
paineärsytykselle, sentraalisesta herkistymisestä,
sekundaarisesta hyperalgesiasta A-delta -säikeiden
välittämälle kosketusaistimukselle sekä kutinan
välittymisestä. Mekanoinsensitive C-nosiseptorit
ovat aluksi ikään kuin nukkuvia ja lisäävät aktii-
visuuttaan esim. jatkuvan painestimulaation alai-
sena, siten näiden välittämä vaste tulee viivästy-
neenä ja kestää pitkään. A.Pertovaara raportoi
mahdollisten supraspinaalisten mekanismien vai-
kutuksesta allodyniaan ja hyperalgesiaan kokeel-
lisessa rottamallissa aikaansaatuun neuropaatti-
seen kipuun. Tutkimustulokset osoittivat, että
spinaalisen noradrenergisen systeemin antinosi-
septiivinen vaikutus kyllä säilyy, mutta spinaali-
nen opioidisysteemi vaimenee neuropaattisissa
kiputiloissa. Kun rotille annettiin intratekaalisesti
alfa-2-adrenoreseptoriagonistia ja serotoniinian-

tagonistia niiden neuropaattinen kipu vaimeni.
Intratekaalinen morfiini ei sen sijaan ollut teho-
kas. Myös peroraalinen nitekaponi (COMT-in-
hibiittori antioksidanttiominaisuuksin) vaimen-
si tehokkaasti diabeettista neuropatiaa rotilla. T.
Jensen piti erinomaisen selkeän esityksen neuro-
paattsen kivun kliinisestä arvioinnista.

Toisen kokouspäivän ensimmäisessä sessiossa
keskityttiin kivun syntymekanismin pohjalta teh-
tävään kiputilan arviointiin ja hoitoon. Vaikutel-
maksi jäi, että neuropaattisten kiputilojen hoi-
dossa tarvitaan useita eri mekanismeilla vaikutta-
via lääkkeitä samanaikaisestikin käytettynä: esim.
trisyklisiä antidepressantteja, Na+-kanavasalpaa-
jia, NMDA-reseptoriantagonisteja, jne. Toisessa
sessiossa oli mahdollista paneutua joko CRPS-oi-
reyhtymään (Complex Regional Pain Syndromes)
tai tietokoneohjelmien käyttöön kipupotilaiden
hoidon seurannassa. Valitsin näistä ensimmäisen
vaihtoehdon. R. Baron puhui CRPS:n perusme-
kanismeista ja kliinisistä löydöksistä. CRPS voi-
daan jaka kahteen alaryhmään: I) vamma ilman
todettavaa hermovauriota ja II) vamma hermo-
vaurion kera. CRPS:n ja sympaattisen hermos-
ton välittämien kiputilojen diagnostiikkaan löy-
tyy käyttökelpoisia testejä. Esim. teknetiumkar-
tassa on nähtävissä korkeita kertymiä aroilla ni-
velalueilla erityisesti CRPS I:ssä. Muina mene-
telminä hän mainitsi mm. laser doppler virtaus-
metrian ja infrapunatermografian sekä perintei-
sistä menetelmistä sympaattisten ganglioiden sal-
paamisen puuduttamalla ja iv-guanetidiini blo-
kadit. CRPS:n hoidon kannalta oleellista olisi, että
potilaat saataisiin aktiiviseen ja adekvaattiin ki-
vunhoidon piiriin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Tällöin olisi mahdollista vielä estää ti-
lan paheneminen ja kroonistuminen.

Kolmannen kokouspäivän aamusessiot olivat
rinnakkaiset: toinen keskittyi kipuun uudella vuo-
situhannella ja toinen oli suunnattu sairaanhoi-
tajille. Z.Seltzer toi esiin mielenkiintoisia tulok-
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sia kivun mahdollisesta periytyvyydestä. Mogil
et al 1999 on osoittanut hiirillä akuutin kipu-
herkkyyden olevan geneettinen ominaisuus. Tämä
työryhmä on kasvattanut hiirisukuja, jotka ovat
erityisen kipuherkkiä. Myös rotilla on kehitetty
malli aavesäryn periytyvyydestä autosomaalido-
minantisti. Israelissa on tutkittu aavesäryn mah-
dollista periytyvyyttä sotainvalideilla. Tutkimuk-
seen osallistui 459 veteraanimiestä, joille oli teh-
ty yhden raajan amputaatio keskimäärin 29-vuo-
den iässä. Heiltä arvioitiin aavesäryn esiintymi-
nen, kivun intensiteetti, kesto ja kipukohtausten
esiintymistiheys. Lisäksi tarkasteltiin aavesäryn
mahdollista esiintyvyyttä suvussa sekä otettiin
verinäyte 92:lta veteraanilta DNA-tyypitystä var-
ten. Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan tietyn
kromosomialueen liittyvän aaavesärkytaipumuk-
seen ja kohta sijaitsee lähellä HLA-aluetta. Ilta-
päivän ohjelmassa olikin sitten SASP:n vuosiko-
kous, jossa dosentti Eija Kalso valittiin yhdistyk-
sen presidentiksi, sekä sosiaalista ohjelmaa vuo-
noristeilyineen tai kiertokäynteineen seudun näh-
tävyyksillä. Illalla oli mahdollista osallistua Grieg-
hallissa gaalaillalliseen, joka päättyi puolilta öin
mahtavaan ilotulitukseen sisätiloissa(!) ja tanssin
pyörteisiin aamuyön puolelle.

Viimeisen kokouspäivän aamusessio keskittyi
akuutin ja kroonisen vammakivun hoitoon.
P.Engstrand kävi ensin läpi postoperatiivisen ki-
vunhoidon yhtäläisyyksiä ja eroja Pohjoismaissa
tehdyn kyselytutkimuksen perusteella. Tutkimus
toi esiin laajan vaihtelevuuden hoitokäytännöissä
ja uudempien analgesiatekniikoiden käytössä eri
maiden välillä sekä eri sairaaloiden välillä samassa
maassa. H.Högström käsitteli epiduraalianalge-
sian ja iv-PCA:n (Patient Controlled Analgesia)
tehokkuutta ja turvallisuutta kymmenen vuoden
ajalta Bernin yliopistosairaalassa Sveitsissä. Iv-
PCA:n käytön komplikaatioiden syinä korostui
mm. virheellinen pumpun ohjelmointi, taustain-
fuusion käyttö, ahdistuneet ja iäkkäät potilaat
(eivät osanneet käyttää pumppua oikein/annos
liian suuri), happilisän puuttuminen ensimmäi-
set 24 tuntia, laittomien huumeiden käyttö, se-
datiivit, takaiskuventtiili oli sijoitettu väärin, ka-
setti oli lukitsematon, jne. Epiduraalikomplikaa-
tioina esiintyi mm. väärän lääkkeen laitto epidu-
raalipumppuun tai epiduraalipumppu oli kytket-
ty väärään katetriin, epiduraalikatetri oli luisu-
nut väärään tilaan, antikoagulaatiota ei seurattu
ja kehittyi epiduraali hematooma sekä infektiot
(abskessi/ meningiitti). Komplikaatiotrendi oli

hivenen nouseva johtuen sekä menetelmien lisään-
tyneestä käytöstä että löystyneestä asennoitumi-
sesta potilaiden tarkkailuun. Näiden menetelmi-
en turvallisessa käytössä ja komplikaatioiden vält-
tämisessä korostuvat koulutuksen merkitys, akuu-
tin kivun hoidosta vastaavan ryhmän olemassa-
olo, selvät ohjeet ja säännöt sekä kivunhoidon do-
kumentointi ja laaduntarkkailu. G.Niemi toi esiin
omassa esityksessään adrenaliinilisän analgesiaa
parantavan ja pidentävän vaikutuksen postopera-
tiiviseen torakaaliseen kipuepiduraaliin käytetys-
sä fentanyyli-bupivakaiini seoksessa. Adrenaliini-
lisän käyttö vähensi myös fentanyylin ja bupiva-
kaiinin systeemistä imeytymistä. E.Breivik osoit-
ti kauniisti kombinaatioterapian hyödyllisyyden
akuutin kivun hoidossa viisaudenhampaan pois-
ton yhteydessä. Hänen randomisoidussa kaksois-
sokkotutkimuksessaan diklofenaakki yhdessä pa-
rasetamolin tai parasetamoli-kodeiini kombinaa-
tion kera antoi ylivoimaiseti parhaan kivunlievi-
tyksen verrattuna kyseisiin lääkkeisiin yksinään
annettuna. Parasetamoli-kodeiini kombinaatio
aiheutti kuitenkin enemmän sivuvaikutuksia se-
daation ja pahoinvoinnin muodossa. E. Kalso
käsitteli torakotomiakivun hoidon kehitystä 10
vuoden aikana. Tutkimuksissa on todettu, että
kahden vuorokauden säännöllinen NSAID-lääk-
keiden infuusio vähentää jopa 70 %:lla opioidi-
en tarvetta. Vuoden kuluttua leikkauksesta n. 3-
5 %:lla on vaikeaa kipua ja 2/3:lla ylipäätään ki-
pua esiintyy. Meneillään olevan seurantatutki-
muksen perusteella (E.Tiippana et al, posteriesi-
tys) torakaalisen epiduraalin ja NSAID-lääkkei-
den yhdistelmä olisi jonkin verran tehokkaampi
kuin iv-PCA ja NSAID-lääkkeiden yhdistelmä
erityisesti liikkuessa ja yskiessä esiintyvän kivun-
lievityksen suhteen. Joka tapauksessa torakotomia-
potilailla on viikon kuluttua kotiutumisesta enem-
män kipua kuin sairaalassa. Lisäksi n. 20 % pos-
tilaista tarvitsi ohjausta kipulääkityksen käytössä
kotona. Epiduraalihoidon saaneista potilaista
kuitenkin selvästi pienemmällä osalla (13 %) on
esim. kolmen kuukauden päästä jatkuvaa kipua
kuin iv-PCA hoidon saaneilla (30 %).

Kiitän SAY:tä saamastani tuesta jatkokoulutus-
tani ja kongressimatkaani varten.
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