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Harvinaisia kipuongelmia
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Kirja on toinen painos Steven Waldmanin 
kirjoittamasta teoksesta, joka käsittelee 
harvinaisia kiputiloja. Ensimmäisen pai-

noksen ilmestyttyä kirjoittaja sai yli sata yhteyden-
ottoa kollegoilta kipuongelmista, joita kirjassa ei 
ollut käsitelty. Näistä kirjoittaja kelpuutti toiseen 
painokseen mukaan 31.

Kirjassa kuvataan yhteensä 102 harvinaista ki-
putilaa anatomisen paikan mukaan päästä var-
paisiin jaoteltuna. Kirjoittaja ei paljasta, minkä-
laisin kriteerein hän pitää kiputilaa harvinaisena. 
Mukaan on kelpuutettu useita kiputiloja, jotka ei-
vät kivunhoitolääketieteen tai anestesiologian nä-
kökulmasta suinkaan ole harvinaisia, kuten post-
mastektomia-oireyhtymä, postpunktionaalinen 
päänsärky tai Mortonin metatarsalgia. Toisaal-
ta kirjassa kuvataan myös sellaisia kiputiloja, joi-
ta itse en kliinisessä työssä ole kohdannut tai osan-
nut tunnistaa. Tällaisia ovat mm. olkapään seudun 
Parsonage-Turnerin syndrooma, sekä coxsackie-
virusinfektioon liittyvä rintakehän kiputila Devil’s 
grip.

Jokaisen kappaleen rakenne noudattelee samaa 
kaavaa: kliininen kuva, oireet ja löydökset, ero-
tusdiagnostiikka, testaus, hoito, komplikaatiot ja 
kompastuskivet sekä muusta tekstistä erottuva ly-
hyt yhteenveto. Kuvat ovat suuria ja värikkäitä ja 
niille on annettu paljon sivutilaa – onhan kyseessä 
atlas. Mukana on myös paljon TT- ja MRI-kuvia. 
Jokaisessa kappaleessa on myös mainittu kyseisen 
kiputilan ICD 9 -koodi, josta ei ole suomalaiselle 
kliinikolle iloa.

Mielestäni parasta antia kirjassa on se, että se 

voi auttaa kliinikkoa tunnistamaan sellaisia kiputi-
loja, joita työssä harvemmin tapaa. Kiputilan klii-
ninen kuva, oireet ja löydökset ovat tekstistä hel-
posti hahmotettavissa, ja kuvat toimivat tekstin tu-
kena. Kirjoittajan viitekehys on kuitenkin hyvin 
biomekaaninen ja hoito-ohjeet ovat suppeat ja ka-
pea-alaiset, eikä niiden tueksi ole esitetty viitteitä. 
Tekstissä on paljon toistoa – useiden tuki- ja lii-
kuntaelinkiputilojen hoito-ohjeet ovat sanasta sa-
naan identtiset.

Merkittävänä puutteena pidän myös sitä, että 
CRPS ei ole ansainnut kirjassa omaa lukua. Oire-
yhtymä on ohitettu muutamalla yksittäisellä lau-
seella lähinnä ranteen ja käden kiputiloja kuvaile-
vassa osiossa. Kirjaan ei ole otettu mukaan myös-
kään yhtään psykiatrista kipudiagnoosia. Ne ovat 
kliinisessä työssä harvinaisia ja niiden tunnista-
minen on kliinikolle haasteellista. Siksi mukaan 
ottaminen tähän teokseen olisi ehkä puolustanut 
paikkaansa. Ymmärrän toisaalta hyvin kirjoitta-
jan näkökulmaa – kyseessähän on atlas, kuvateos, 
ja pään ”sisäisiä” tapahtumia on tunnetusti hyvin 
vaikea piirroksin kuvata. Kirja saattaa olla hyö-
dyllinen erityisesti kollegoille, jotka tekevät kivun 
diagnostiikkaa muualla kuin kivunhoitoon pe-
rehtyneessä yksikössä. Kipulääkärin kirjahyllyssä 
se jäänee kuitenkin harvakseltaan selailtavaksi. 
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