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Täydennystä kipukirjastoon

Harald Breivik & Michael Shipleyd (eds): Pain – best practice & research 
compendium. Eslevier, Edinburgh-London-New York-Oxford-phildelphia-St Louis-

Syndeny-Toronto, 2007, ISBN 978-0-0-044684-4, (340s), hinta 75.50 €

Steven D. Waldman, Pain Management, Volumes 1 ja 2. Saunders-Elsevier, 
Phildelphia, 2007, ISBN-13: 978-7216-0334-6. 1518 s. Hinta 251.10 €

Jos viime vuoden joulupukin konttiin tuntui 
mahtuvan vähän hyvää luettavaa, on nyt hyvä 
syy täydentää varastoja ja hankkia kipukirjas-

toon seuraavat uutuudet:
Harald Breivik ja Michael Shipley ovat saaneet 

kirjaansa Pain – best practice & research compen-
dium mahtavan kirjoittajakaartin. Ikään kuin laa-
dun takeeksi mainittakoon vaikkapa vain Ellen Jo-
rum, Eija Kalso, Tuulikki Sokka, Audun Stubhaug 
ja Paul L Dellemijn. Ei siis ihme että lopputulos on 
tiivistä ja asiallista tekstiä. Teoksessa läpikäydään 
uusinta tietoa kivun fysiologiasta, reumakivun ar-
vioinnista, selkä- ja niskakivusta sekä tulehduski-
pulääkkeistä, opioideista, radiofrekvenssihoidos-
ta, fibromyalgiasta ja postoperatiivisesta epiduraa-
lianalgesiasta. Kuulostaa sillisalaatilta, mutta on si-
tä maukkaassa mielessä! 

Näyttölääketiedettä kunnioittava teksti saa kyy-
tipojaksi havainnollisia kuvia ja kaavioita. Kovin 
stimuloivaa on kappaleiden lopussa esiintyvä hah-
motelma siitä, mitä aiheesta kirjoittajien mieles-
tä tulisi vielä tutkia. Ja paljon tutkittavaa vielä on-
kin!

Käytännön lääkärin lukuhetkiä helpottamaan 
löytyy kappaleiden lopussa oleva tiivistelmä 
”practice points”. Vinkit ovat selkeitä ja hyvin va-
littuja. Kirjaa ei liene tarkoitettu oppikirjaksi, sil-
lä päätoimittajat eivät ole karsineet päällekkäi-
syyksiä. Kun on melkoinen joukko kirjoittajia, tu-
lee helposti toistoa – esimerkiksi kroonisen kivun 
mekanismien esittelyä on useammassakin kohdas-
sa. Vähän kummallinen valinta on myös Eija Kal-
son ryhmän katsaus opioidien käyttöön kroonises-
sa ei-malignissa kivussa; tekstin lähes kaikki viit-

teet ovat yli kahdeksan vuotta vanhoja eikä uutta 
valoa paljon kirjoitettuun aiheeseen tulekaan. 

Edellistä tuhdimpi teos on Steven D Waldmanin 
toimittama 2-osainen Pain Management. Se sopii 
erinomaisesti oppikirjaksi vaikkapa kivunhoidon 
erityispätevyyteen tai miksei soveltuvin osin anes-
tesiologiaan tähtäävillekin. Jos Breivikin kirjan 
toimituskunta on kunnioitusta herättävä, sitä on 
myös Waldmanin. 130 kirjoittajan joukosta poi-
mittakoon esimerkiksi Tony Yaksh, Ronald Mel-
zack (!), Alon P Winnie, Michael Stanton-Hicks, 
Lloyd R Saberski, P Prithvi Raj, Joel Katz ja Edu-
ardo Bruera. Muutamaa brittiä ja yhtä saksalaista 
lukuun ottamatta kaikki muut kirjoittajat ovat jo-
ko Kanadasta tai Yhdysvalloista. Pohjoisamerikka-
laisuus leimaakin epäilemättä tätä teosta, vaikka se 
ei ongelmaksi muodostukaan. Ehkä jonkin verran 
ärsyttävää on kuitenkin se, että hoitojen ekonomi-
set vaikutukset on kaikki arvotettu amerikkalaisit-
tain dollareissa. Häiritsevää on myös eräiden meil-
tä jo poistuneiden hoitojen, kuten gasseterin gang-
lion neurolyysin yksityiskohtainen kuvaaminen.

Lähes koko algologia käydään läpi kahdessa 
osassa. Liikkeelle lähdetään kivun biologiasta, ki-
pupotilaan tutkimisesta ja kliinisistä kiputiloista. 
Omat kappaleensa ovat saaneet myös postopera-
tiivinen kipu, palovammakipu, akuutti päänsär-
ky, sirppisoluanemia, neuropaattiset kiputilat, syö-
päkipu ja muskuloskeletaalinen kipu. Näissä osis-
sa esitellään aivan aiheellisesti ja ansiokkaasti ki-
vun yleisyyttä, ominaisuuksia, diagnostiikkaa ja 
hoitoa. Sitten seuraa 68 kappaleen verran anato-
misen sijainnin mukaan käsiteltyjä kiputiloja, ku-
ten tenniskyynärpää, mastektomian jälkeinen ki-
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pu, de Quervainin tenosynoviitti, selkäkipu, piri-
formis syndrooma, vulvodynia ja Bakerin kysta- 
vain muutamia mainitakseni. Loppuosa tätä järkä-
lemäistä kipu-raamattua käsittelee systemaattisesti 
erilaisia kipuhoitoja, kuten antidepressantteja, psy-
kologisia hoitomenetelmiä, hypnoosia, stellatumin 
puudutusta, epiduraalikiinnikkeiden vapauttamis-
ta Raczin menetelmällä, neurostimulaatiomenetel-
miä, jäähdytyshoitoa ja perkutaanista kordotomi-
aa. Siis paljon tekniikoita, jotka kipulääkärin tulee 
tuntea, mutta joita ei voi kaikkia hallita. Näin ollen 
suomalainen kipuanestesiologi oudoksunee esim. 
jättisoluarteriitti- tai sirppisoluanemiakappaleita, 
jotka liittyvät enemmän sisätauteihin ja eksootti-
siin kulttuureihin, kuin täkäläiseen praktiikkaan. 
Kummallista on sekin, että epiduroskopiasta on 
kirjoitettu kokonainen kappale!

Kirjassa on paljon hyvääkin. Esimerkiksi oksi-
kodoni esitellään uusimpien tietojen valossa. Sen 
koko farmakologinen osuus on laadittu seikkape-
räisesti ja erityisen hyviä ovat kliinisen neurofysio-
logian sekä kuvantamisen luvut. Outoa sen sijaan 

on, että hakusanaa APS tai ”acute pain service” ei 
löydy eikä kivunhoito-organisaatioillekaan ole ri-
vejä uhrattu. Sen sijaan moneen kappaleeseen on 
liitetty poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja oppi-
kirjassakin harvinainen historiallinen katsaus ky-
seiseen aiheeseen! Upeita ovat lähes poikkeukset-
ta kirjan kuvat ja taulukot. Saapa ostaja mukaansa 
vielä CD-levykkeen, josta kirjan taulukot ja kuvat 
löytyvät esitelmiä ja opetuksia varten.

Muuten – kummassakaan kirjassa ei käsitellä 
sairaaloissa tehtäviä kroonisen kivun konsultaati-
oita. Vaikka veikkaan tällaisen praktiikan olevan 
varsin tuttua Amerikoissakin, on perin outoa, ettei 
sellaista toimintaa ole käsitelty edes puolen kap-
paleen verran. Tosin syynä moiseen on varmas-
ti aiheesta täysin puuttuvat tutkimukset.        
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Kallis, mutta kannattaa hankkia

Gastrointestinal and Colorectal Anesthesia. Kumar CM & Bellamy M. Informa 
Healtcare USA Inc. 2007, ISBN 0-8393-4073-X

Olipa hyvä juttu, että otin arvosteltavakseni 
tämän maha-anestesian state-of-art -kir-
jan. Suhteellisen pienestä koostaan (427 

sivua) huolimatta kirja maksaa 200 euroa. Isom-
pia kirjoja muista aiheista saa paljon halvemmalla. 
Hinta ei ainakaan tule kuvituksesta, jota on hyvin 
vähän. Kannessakin on ruma kuva suolistosta. Jos 
hankitte kirjan kotiin, niin siitä ei ole sohvapöydän 
kaunistukseksi, vaan se kannattaa lukea.

Kirja on kokonaan brittien kirjoittama, vaikka 
se on painettu USA:ssa happovapaalle paperille. 
Tulisiko hintavuus tästä kombinaatiosta vai sisäl-
löstä, joka on kyllä varsin kattava ja yksityiskoh-
tiinkin paneutuva. Esipuheessa kirja luokitellaan 
tieteelliseksi.

Esipuhelujen jälkeen selvitellään mahasuolika-
navan fysiologiaa 12 sivulla, sitten kirurgisia näke-
myksiä 18 sivulla. Stressivastetta käsitellään 11 si-
vun verran. Mm. eri anesteetteja vertaillaan. Eto-
midaatin lisämunuaisen kuorta lamaava vaiku-
tus on tuttu ennestään, mutta en ole kuullut, että 

midatsolaamiakin on tästä epäilty.
Lyhykäisiä fysiologiaa ja stressivaikutuksia kä-

sitteleviä osuuksia joutuu lukemaan moneen ker-
taan eikä silti ole varma, onko ymmärtänyt oikein 
nälkiintymisen, paaston ja leikkauksen vaikutuk-
set insuliiniresistenssiin. Asia on monitahoinen, ja 
siihen kannattanee perehtyä enemmän uusimpien 
julkaisujen pohjalta.

Varsinainen anestesiologinen osuus on potilai-
ta profiloiva, vaikka paikka paikoin annetaankin 
hyvinkin yksityiskohtaisia anestesiologisia neuvo-
ja. Profiloinnissa onkin tämän kirjan suurin rik- 
kaus. Se kertoo, millaisia ongelmia mahapotilail-
lasi todennäköisesti on, on ollut ja tulee olemaan. 
Esimerkiksi ruokatorven resektiopotilaan profii-
li ja anestesia käydään tarkkaan läpi ja muistetaan 
vielä muistuttaa, että myöhemmissä anestesioissa 
ongelmana on mm. aspiraatioherkkyys.

Useissa kappaleissa otetaan kantaa nestehoitoon, 
mutta siitä on myös ihan oma kappaleensa. Sedaa-
tiokin saa erillisen käsittelyn ja analgesiaa pohdi-




