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Viimeinen numero vuonna 1968 

Tutkimuksessa todettiin, että huomattavan mo-
nen Propanidid/Hexafluoreniumbromidi ryhmän 
potilaan kirurginen anestesia kesti aina 20 mi-
nuuttiin saakka. Propanidid ryhmässä kirurgisen 
anestesian kestoaika oli 6 ja 10 minuutin välillä.

M. Salo, M. Vapaavuori: Feokromosytooma, 
anestesiologisia näkökohtia 6 tapauksen valossa – 
Aluksi korostetaan volyymitäytön merkitystä ja 
mahdollisimman tasaista induktiota. Potilaan kä-
sittelyssä on vältettävä feokromosytoomakohtauk-
sen laukaisemista. Atropiinin käyttöä ei suositella. 
Anestesian ylläpitoon käytettiin metoksifluraania 
O2-N2O anestesian lisäksi. Verenpainekriisin hoi-
toon annettiin fentolamiinia 2–5mg kerta-annok-
sin. Tuumorin poiston jälkeisen shokin hoitona 
oli volyymitäyttö ja tarvittaessa väliaikaisesti va-
sopressori-infuusio. Yksi potilaista kuoli kolmen 
viikon kuluttua leikkauksesta, muut pääsivät pois 
sairaalasta toipuneina 10–15 vuorokauden kulut-
tua leikkauksesta.

M.Arola, M. Vapaavuori: Havaintoja Doxa-
pram’in käytöstä postoperatiivisen hengitysdepres-
sion hoidossa  – ”Doxapram’in vaikutukset ovat: 
hengitysstimulaatio, herättävä vaikutus ja vaso-
pressorinen vaikutus.” ”Doxapram ei ole rekiste-
röity valmiste Suomessa, ja omat havaintomme pe-
rustuvat lääketehdas A. H. Robins’lta saamamme 
näytelähetyksen sallimiin tutkimuksiin”. Yhteen-
vedossa todetaan doxapramilla olevan selvän hen-
gitystä stimuloivan vaikutuksen, mutta myös sivu-
vaikutuksia, jotka voidaan välttää sopivalla annos-
tustavalla.

J. Hakalehto, K. Lauritsalo: Respiraattorihoidos-
ta vaikeassa asthma bronchialessa – Esittelee Kuo-

Vuoden 1968 viimeisen numeron pääasial-
lisena antina ovat 23.11.1968 Meilahden 
sairaalassa pidetyn vuosikokouksen esitel-

mät. Lisäksi kiiteltiin Orionia kahdesta apurahasta 
ja mainostettiin hra Hollménin johdolla istuneen, 
valtakunnallista anestesiaorganisaatiota pohtineen 
”komitean” työn tuloksia. 

Kirjoituksen mukaan po. mietintö on jo saanut 
Lääkintöhallituksessa ja Sairaalaliitossa ”innostu-
neen ja positiivisen vastaanoton”. Lisäksi kirjoi-
tuksessa todettiin: ”Koska anestesiaosasto-ajatus 
tuntuu vihdoinkin saavan yleisen hyväksymisen 
ja konkreettisia muotoja ja yhä useammat meis-
tä joutuvat osallistumaan suunnittelutyöhön, lä-
hetetään tämän tiedotuslehden mukana komitean 
mietintö kaikille yhdistyksen jäsenille tarkkaa si-
sälukua varten”. Lisäksi numerossa oli vielä M.M:n 
laatima matkaraportti Svensk Anestesiologisk Fö-
reningenin ja Svensk Förening för Klinisk Fysio-
login Tukholmassa järjestämästä kurssista, jonka 
pääaiheena oli ”sentraalisen laskimopaineen mit-
taus”.

Astma ja feokromosytooma tappavia 
tauteja

Sitten vuosikokousesitelmiin, jotka esittelemme 
lehteen painetussa järjestyksessä.

J. Airaksinen: Propanidid ja Hexafluorenium-
bromidi polikliinisessa anestesiassa – Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on selvittää voidaanko Pro-
panididin ja Hexafluoreniumbromidin yhteisvai-
kutuksella saada aikaan pitempikestoinen aneste-
sia.
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pion keskussairaalassa vuosina 1964–1968 teho-
osastolle päätyneet 17 potilasta, joista kaksi oli 
kuollut ja lisäkomplikaatioina oli ollut yksi pneu-
mothorax ja yksi useamman vuorokauden seka-
vuustila. Pitkäaikaisesta intubaatiosta ei ilmennyt 
komplikaatioita.

M. Lahdensuu, P. Rokkanen, J. Kataja, H. Julku-
nen: Rasvaembolia ja sen aiheuttamat keuhko-oi-
reet 30 peräkkäisessä tapauksessa – Loppupontena 
todetaan: ”Ns. rasvaemboliasyndrooma aiheuttaa 
vakavia keuhkomuutoksia alhaisine arterielleine 
pO2-arvoineen. Lievemmissä tapauksissa potilas 
selviää kriisivaiheen yli vain hengitysilman happi-
pitoisuutta nostamalla. Vaikeat tapaukset vaativat 
kontrolloitua hengitystä volyymiohjatun respiraat-
torin avulla”.

A. Hollmén, M. Korhonen, A. Ojala: Paracer-
vicaaliblokadi (PCB) synnytysanalgesiassa. Mar-
cainin plasmapitoisuus sekä sikiön happo-emästa-

sapainovaihtelut käytettäessä puudutteessa adre-
naliinilisää tai ei – Ilman adrenaliinia Marcainin 
plasmakonsentraatiot olivat äidillä n. kolme ker-
taa korkeammat, mutta lapsen napalaskimoveres-
sä syntymähetkellä molemmissa ryhmissä erittäin 
alhaiset. Trendiä metaboliseen asidoosiin esiintyi 
adrenaliinia käytettäessä.

M. A. K. Mattila, T. Suutarinen: Loosco baby-
respiraattorin ominaisuuksista – Etuina helppo-
käyttöisyys sekä luotettava ja yksinkertainen sää-
tö. Haittoina huono kostuttaja ja se, ettei kone sal-
li spontaanihengitystä.

A. Hollmén, J. Saukkonen, S. Karvonen, J. Valan-
ne: Kokeellisesti indusoitu vuotoshokki ja sen väli-
tön hoito käyttäen Macrodex 70:tä tai Haemaccelia 
– 25 koiran materiaali jaettiin kolmeen ryhmään.

I Haemaccel, II Macrodex 70, III ei vuodon kor-
vausta. ”Tulokset vielä tilastomiehellä analysoi-
tavina”.                                                             
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