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Mitenkähän kurja ja sateinen kesä 1977 
oikein on ollutkaan, kun sekä puheen-
johtaja Risto Collan että menneen ke-

sän kynnyksellä valittu uusi sihteeri Olli Takku-
nen kumpikin palstallaan valittelevat edessä odot-
televia lukuisia ”aktiviteetteja”, joiden kimppuun 
joudutaan käymään ilman kesän suomia ”virkeys-
lisiä”. Molempien lausuttua kunniakkaat kiitossa-
nat virkansa jättäneelle Jouko Arrantolle palstat 
jatkuvat em. ”aktiviteettien kuvauksilla”, joihin pa-
laamme yksityiskohtaisemmin ”kokouskalente-
rin” yhteydessä. Näiden lisäksi puheenjohtaja ker-
too SAF:n kanssa pidettävästä yhteisestä kevätko-
kouksesta, johon tullaan pyytämään viisi 10+5 mi-
nuutin esitelmää ”tieteellisesti aktiivisilta jäseniltä 
kevätpuolella vuodenvaihdetta”. Lisäksi hän pyy-
tää ehdotuksia aiheeksi kokouksessa pidettävään 
kahden tunnin yhteissymposioon, koska ”neuvot-
teluissa ruotsalaisten kollegoiden kanssa” tällais-
ta ei vielä ole saatu aikaan. Evästykseksi hän an-
taa vihjeen: ”Mieluummin tietysti kevyt, keväinen 
mutta kuulijoita kiinnostava aihe”. Lopuksi Ris-
to pyytää kaikkia NAF:in jäseniä vastaamaan en-
sitilassa Sören Jörgensenin lähettämään tieduste-
luun Odensessa 1979 pidettävän kongressin ajan-
kohdasta, koska ”meillä on nyt tilaisuus vaikuttaa 
ja vapauttaa keskikesä keskikesään paremmin so-
piville riennoille”.

Olli Takkunen puolestaan mainostaa marras-
kuussa pidettävän SAY:n 25-vuotisjuhlakokouk-
sen Adlonissa pidettävää iltajuhlaa, jossa nähtä-
neen ”kavalkaadi yhdistyksen vaiheista”. Lisäksi 
hän muistuttaa ”tänä syksynä käyttöön otettavas-
ta opintokirjasta”, josta meidän kirjoittajien muis-
tikuvat ovat edelleen yhtä hatarat kuin edellistä 
Finnanestin numeroakin referoidessamme ja luki-
joiden auttavia muistikuvia – turhaan – pyydelty-
ämme. Ja lopuksi tietysti sihteerin palstan obliga-
torinen pyyntö virheellisten osoitteiden oikaisemi-
sesta.

”Kokouskalenterissa” esitellään Helsingissä syk-
syllä pidettävä jatko- ja täydennyskoulutuskurs-
si ”Anestesia-aineet ja niiden haitat” ja 11.–12.11. 
pidettävä 25-vuotisjuhlakokous, jossa aiheina 
mm. ammatillinen altistuminen anestesia-aineil-
le ja immunologiset näkökohdat anestesiassa sekä 
kunniajäsenemme Torsten Gordhin juhlaesitelmä 
anestesiakomplikaatioista. Aikaisemmasta poike-
ten tieteellisiä töitä esittelevät lyhyet, vapaat esi-
telmät on siis nyt korvattu edellä mainituilla kah-
della symposiolla ja niiden lisäksi viidellä pyyde-
tyllä esitelmällä, jotka olivat seuraavat: Toivo Suu-
tarinen: ”Anestesiologia kehittyvänä lääketieteen 
erikoisalana”, Risto Eerola: ”Palovammat anes-
tesiologin kannalta”, Arno Hollmén: ”Lääkärei-
den anestesiologinen koulutus”, Irma Tigerstedt: 
”Naloksonin postoperatiivinen käyttö” ja Matti 
Mäenpää: ”Anestesiainduktion jälkeiset rytmihäi-
riöt”. Ihan kelvollista koulutusta siis jo muinaisina 
aikoina! Ulkomaisista tilaisuuksista lienee merkit-
tävin Pariisissa alkusyksyllä pidettävä II Tehohoi-
don Maailmankongressi. Siellä olikin mukana pal-
jon suomalaisia ja ihan hauskaa, niin kuin Pariisis-
sa yleensä on.

Numeron ”koulutus- ja tieteellinen osio” alkaa 
Erkki Lampaisen runsaan neljän sivun mittaisella, 
yhden kaavakuvan ja neljä taulukkoa käsittävällä 
selostuksella hemoperfuusion käytöstä myrkytys-
ten hoidossa. Artikkelin alussa on lyhyt historialli-
nen johdanto myrkytysten hoitoon dialyysihoidon 
rinnalle vuonna 1965 saadusta ”uudesta, varsin 
merkittävästä menetelmästä, hemoperfuusiosta, 
joka pääasiassa vuoden 1976 kuluessa on saavut-
tanut jo vakiintuneen aseman Suomessakin”. Joh-
dannossa kuvataan sitten lyhyesti, miten hemo-
perfuusion alkuvaiheen haittavaikutukset, lähin-
nä hiilihiukkasten embolisaatio, voitettiin päällys-
tämällä hiilihiukkaset kudosystävällisillä, puolilä-
päisevillä kalvoilla. Kaavakuvan avulla esitetään 
sitten hemoperfuusion periaate ja toteutus, ts. mi-
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ten valtimosta tai suuresta laskimosta punktoitu 
veri pumpataan (tarvittava virtaus 150–200 ml/
min) päällystettyjä aktiivihiilihiukkasia sisältävän 
pylvään läpi takaisin potilaaseen ja miten potilas 
heparinisoidaan. Lisäksi todetaan, että hoitoker-
ran kesto on 2–6 tuntia ja että hoito voidaan uusia. 
Komplikaatioina esitellään trombosyyttien lasku 
– jopa puoleen lähtöarvosta –, hypotermia, lievä 
hypokalsemia ja hypotensio. Taulukon avulla esi-
tellään aineita ja lääkkeitä, joiden hoidossa hemo-
perfuusio on osoittautunut käyttökelpoiseksi. Seu-
raavassa taulukossa esitellään eräiden lääkeainei-
den (mm. barbituraatit, salisylaatit, glutetimidi) 
clearance-arvoja, joista voidaan todeta hemoper-
fuusio peritoneaalidialyysiä ja hemodialyysiä te-
hokkaammaksi. Viimeisessä taulukossa esitellään 
eräiden lääkkeiden (mm. barbituraatit, salisylaatit, 
glutetimidi, meprobamaatti) plasmakonsentraa-
tioita, joiden yläpuolella hemoperfuusio on indi-
soitu. Hemoperfuusion indikaationa mainitaan li-
säksi tilanteet, joissa lääkeaineesta tiedetään muo-
dostuvan toksisia metaboliitteja, joiden aiheutta-
mat elinvauriot voidaan estää ”profylaktisella he-
moperfuusiolla”. Artikkelinsa lopussa Lampainen 
toteaa hemoperfuusion käytöstä maksakoomapo-
tilaiden hoidossa saadun niin ristiriitaisia tulok-
sia, ettei niiden perusteella hemoperfuusion mer-
kitystä vielä voida arvioida. Myrkytyspotilaan hoi-
tomuotoa valittaessa Lampainen pitää paikallisia 
olosuhteita ja hoitomahdollisuuksia ratkaisevan 
tärkeinä, mutta katsoo hemoperfuusion kuiten-
kin olevan ”varsin varteenotettava vaihtoehto, jo-
ka on varmasti tullut jäädäkseen myrkytyspotilai-
den hoitoarsenaaliin.”

Lehden toisessa tieteellisessä artikkelissa: ”Äkil-
lisen myrkytyksen alkuhoito” Aarno Kari toteaa: 
”Akuutti intoksikaatio on tyypillinen esimerkki 
sairaudesta, jossa huolellinen komplikaatioita en-
nalta ehkäisevä hoito ratkaisevasti vähentää teho-
hoidon tarvetta ja jopa mortaliteettia.” Kari koros-
taa anestesialääkärin ratkaisevaa asiantuntijan ase-
maa myrkytyspotilaan ensihoidossa. Hän käsitte-
lee aihettaan nimenomaan päivystävän aneste-

sialääkärin näkökulmasta. ”Intoksikaatiopotilaan 
hoito muodostuu tärkeysjärjestyksessä seuraavis-
ta toimenpiteistä: hengityksen ja verenkierron yl-
läpito, elimistöön imeytyneen myrkyn poistami-
nen, imeytymisen estäminen ja inaktivoiminen, 
imeytyneen myrkyn inaktivoiminen spesifisillä 
vasta-aineilla tai toksisten metaboliittien synnyn 
ehkäiseminen, symptomaattinen hoito, myrkyn 
poistumisen edistäminen, myrkytyskomplikaati-
oiden estäminen ja hoito”

Hengityksen tukihoidosta päätettäessä kritee-
rit ovat: potilaan väri, hengityksen syvyys ja frek-
venssi sekä valtimoveren happiosapaine- ja hap-
po–emäs-taseanalyysit. Verenkiertovajavuuden 
hoidossa taas noudatetaan shokin hoidosta tutuk-
si tulleita periaatteita. Kohdassa 2. Kari pohtii ma-
halaukun tyhjentämisen ja huuhtelun tarpeelli-
suutta todeten, että toimenpide on suoritettava ai-
na, jos nautittu myrkky ei aseta kontraindikaatioi-
ta. Antidoottien merkitystä Kari pitää vähäisenä, 
sillä ”niitä tarvitaan harvoin, joten niiden muistis-
sa pitäminen on mahdotonta”. Hän suositteleekin 
luetteloimaan yleisimmät myrkyt, joille on spesi-
finen antidootti. ”Myrkyn poistumista elimistös-
tä voidaan jouduttaa diureesia lisäämällä ja virt-
san pH:ta säätelemällä, hemo- tai peritoneaalidiu-
reesilla sekä aktiivihiilisuodattimen läpi suoritet-
tavalla hemoperfuusiolla”. Koska dialyysi- ja per-
fuusiomenetelmiä käsitellään lehden edellisessä 
kirjoituksessa, Kari keskittyy omassa artikkelis-
saan listaamaan tehostetun diureesin indikaati-
ot sekä neuvomaan esimerkein miten toteutetaan 
tehostettu alkalinen diureesi. Oman kappaleen-
sa saavat ”salakavalat” myrkyt, kuten digitalis, pa-
rasetamoli, trisykliset antidepressiivit, etyleenig-
lykoli, metanoli, parakvatti ja petrolituotteet. Lo-
puksi hän toteaa: ”Erityisen tärkeää on teho-osas-
ton ja ensiapupoliklinikan saumaton yhteistyö. 
Käytäntöä, jossa intoksikaatiopotilaan hoito siir-
tyy teholääkäreiden vastuulle vasta komplikaatioi-
den ilmaannuttua, ei voida pitää perusteltuna.” 
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