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äänikuvia on runsaasti. Kappale palvelee nopeas-
ti luettavana avauksena aiheeseen ennen käytän-
nön harjoittelua.

Näiden yleisten aiheiden jälkeen kirjan puudu-
tusosa käy läpi systemaattisesta supra- ja infrakla-
vikulaariset sekä aksillaariset yläraajapuudutukset 
ja erilaiset perifeeriset alaraajapuudutukset. Näissä 
luvuissa on runsaasti värikuvia hermokarttojen ja 
anatomisten läpileikkauskuvien muodossa. Vaikka 
kirjan kolmas osa on otsikoitu “Regional anesthe-
sia for orthopaedic surgery”, on siihen myös ym-
pätty lyhyehkö kappale epiduraali- ja spinaalipuu-
dutuksista. Viimeiseen kappaleeseen lasten peri-
feerisistä puudutuksista olisin kaivannut lisää ku-
via, koska pelkässä tekstimuodossa olevat kuvauk-
set lapsipotilaan anatomisista maamerkeistä jäävät 
hatariksi.

Neljännessä osassa on kerrottu lyhyesti ja yti-

mekkäästi sekalaisista aiheista, mm. hermovauri-
oista ja luusementoinnista.

Kokonaisuutena kirja on suositeltava johdan-
noksi ortopediseen anestesiaan. Laaja kirjoittaja-
ryhmä tekee kirjasta hiukan epätasaisesti kirjoite-
tun, ja kuvamateriaali on ripoteltu kirjan sivuille. 
Osa kappaleista on kuitenkin niin yksityiskohtai-
sia, että kirja sopisi hakuteokseksikin. Osa kappa-
leista taas tarjoaa pelkän yleiskuvan. Toisaalta näi-
denkin kappaleiden lopussa on kattavat hakuluet-
telot, joista syväluotaus tarvittaessa löytyy. Erikois-
tuvan lääkärin näkökulmasta kirja on hyvä vaihto-
ehto sekä laajuutensa että tekstipituutensa puolesta 
ortopedisen anestesian perusteosta etsivälle. 
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Pyysin tämän kirjan arvosteltavaksi pian sen 
ilmestyttyä, koska yksi toimittajista, profes-
sori Dickenson, on entinen esimieheni Lon-

toosta. Myös aihe on erittäin kiinnostava: olisiko 
vielä mahdollista kirjoittaa kivun perustutkimuk-
sen eturintamasta siten, että asiasta kiinnostunut 
kliinikko voisi nauttia tekstistä, ja, ainakin paikoi-
tellen, jopa ymmärtää mistä on kyse? Kirja oli mu-
kana Kuusamossa toissakeväänä, mutta kaksi viik-
koa paukkupakkasia ilman televisiota ei riittänyt 
arvion kirjoittamiseen. Kolarissa ei viime vuonna 
ollut aivan yhtä kylmää, mutta viikko internet-pi-
mennossa ei sekään riittänyt arvostelun puserta-
miseen paperille.

Elokuvaklassikko Casablancassa poliisipäällik-
kö Renault käskee santarmeja toistuvasti “to round 
up the usual suspects”. Repliikki tulee mieleen kir-
jan sisällysluetteloa tutkiessa. Kirjoittajat ovat 
kaikki arvostettuja ja usein kuultuja luennoitsijoi-
ta kansainvälisissä kokouksissa, oman tutkimusai-
heensa huippuasiantuntijoita. Tavoite on tällä ker-
taa kuitenkin varsin vaativa: kertoa kliinikolle mi-

ten kivunsäätelyjärjestelmä toimii normaalitilan-
teessa, ja millaisia häiriötä siihen voi tulla. Teos 
on sohvalla luettavan kokoinen, eikä sivuja ei ole 
käytettävissä romaania enempää, mikä vaikeuttaa 
haastetta.

Kirjan ensimmäiset kolme lukua kuvaavat pri-
maarin afferentin neuronin ja selkäytimen toimin-
taa normaalitilanteessa, ja kolme seuraavaa sel-
käytimen takasarvessa tapahtuvia plastisia muu-
toksia vaurion jälkeen. Kiinnostavin näistä on 
ehkä Ronald Dubnerin ja Ke Renin kirjoitus ai-
vorungossa tapahtuvasta kivun modulaatiosta pe-
rifeerisen tulehdusreaktion yhteydessä. He ehdot-
tavat että laskevan hillitsevän ja kiihottavan sääte-
lyn epätasapainolla voisi olla merkitystä esimer-
kiksi fibromyalgiassa, ärtyvän paksusuolen oi-
reyhtymässä ja alaselkäkivussa. Kaikissa luvuissa 
mennään varsin suoraan asiaan ja lyhenteitä käy-
tetään runsaasti, joten asiaan perehtymättömälle 
teksti on vaikeaa, ja harrastajallekin ajoittain ras-
kaslukuista.

Seuraava osio käsittelee selkäytimestä aivoihin 
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Listan tiedot ovat Akateemisesta kirjakaupasta Helsin-
gistä. SAY tarjoaa kirjoja jäsenilleen arvosteltavaksi. Kir-
ja toimitetaan kustannuksitta, ja se jää arvostelijan käyt-
töön. Mikäli olet halukas kirjoittamaan kirja-arvostelun 
FINNANEST:iin jostakin tämän listan tai aikaisempien listo-
jen kirjasta, ota yhteys toimitukseen (riitta.heino@tyks.fi).

Toimittanut Riitta Heino

kulkevien nousevien ratojen anatomista ja toimin-
nallista rakennetta neljän luvun verran ja endo-
geenisia kivunsäätelyjärjestelmiä kolmessa luvus-
sa. Jean-François Bernardin ja Caroline Gauriaun 
luku ”Brainstem and pain: a complementary role 
with regard to the thalamus?” on virkistävä usei-
den selkeiden kaavakuviensa ansiosta. Säätelyyn 
osallistuvia tumakkeita on toisaalta niin paljon, et-
tä kaavioita todella tarvitaan. Bill Willisin teksti ki-
vun spinotalamokortikaalisesta käsittelystä sisältää 
sekin paljon kuvia, mutta toisaalta ei juurikaan ar-
vioita käsiteltävien mekanismien kliinisestä mer-
kityksestä. Luis Villanuevan ja Howard Fieldsin 
esitys keskushermostossa tapahtuvasta endogee-
nisesta säätelystä vie lopulta kirjaa hieman enem-
män kohti kliinisiä ongelmia.

Viimeinen jakso, kuusi lukua kivun uusista hoi-
tomuodoista, vastaa kenties parhaiten alaotsikon 
”a primer for clinicians” antamaa lupausta. MSD:
n neurotieteen tutkimusjohtaja Ray Hill avaa pe-
lin erittäin hyvällä kirjoituksella kipututkimuk-
sessa käytettyjen eläinmallien validiteetista. Pat-
rick Mantyh kuvaa luumetastaasikivun malleja ja 
niissä tehtyjä uusia havaintoja, ja vaikka luvussa 

on paljon perustutkimuksen tuoreita löydöksiä, 
siihen ei tunne hukkuvansa niin kuin kirjan alku-
puolella ajoittain kävi. Muutkin kirjan lopun teks-
tit, kuten Didier Bouhassaran ja Nadine Attalin lu-
ku uusista strategioista hermovauriokivun hoidos-
sa, ovat alkuosaa helpommin sulavampia. Loppu-
huipennuksena Henry McQuay toteaa: ”Pain mat-
ters” suoraan kliinikon näkökulmasta. 

Kirja on omistettu professori Jean Marie Bes-
sonille hänen jäätyään eläkkeelle INSERM:n mai-
neikkaan kivun perustutkimuksen yksikön joh-
dosta. Useat kirjoittajat nostavat esiin professori 
Bessonin ansiokkaan roolin perus- ja kliinisen tut-
kimuksen vuoropuhelun edistäjänä ja ylläpitäjänä. 
Arvosteltavana oleva kirja auttaa tätä yhteydenpi-
toa, mutta ei toki poista kaikkia siihen liittyviä on-
gelmia. Teos on toisaalta niin korkeatasoinen että 
se toiminut jo useaan otteeseen lähdeteoksena esi-
telmiä valmistellessa ja omassa tutkimustyössä. 
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