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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-
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taan laajalti. Epiduraalin myönnetään helpottavan 
toipumista, vaikkei välttämättä vaikuta lopulliseen 
toipumiseen. Postoperatiivisesta analgesiasta on 
myös kirjoitettu ihan oma kappaleensa kirjan lop-
pupuolella, samoin kuin pahoinvoinnista ja oksen-
telusta abdominaalikirurgian yhteydessä.

Yksityiskohtaisesti käsitellään ruokatorven ja 
mahalaukun leikkaukset, laihdutuskirurgia, an-
tireflux-kirurgia, maksan ja sappiteiden kirur-
gia, haimakirurgia, laparoskooppinen kirurgia, 
feokromosytoomakirurgia, paksusuolen kirur-
gia niin nuoremmissa kuin vanhemmissakin poti-
lasryhmissä ja lisäksi vielä päivystyskirurgia erik-
seen. Lapsista ei kirjassa puhuta muuten kuin vie-
rasesineaspiraatioon liittyen. Kirjan lopussa on ly-
hyt väläys mahapotilaan tehohoidosta.

Jos jotain moitittavaa on löydettävä, niin lyhen-
neluettelo puuttuu, vaikka lyhenteitä käytetään 

paljon. Hakemisto on kyllä, mutta lyhenteitä ei ole 
laitettu hakemistoon erikseen vaan ainoastaan pit-
kän muotonsa perään, joten niitä joutuu hetken 
etsiskelemään.

Kokonaisuutena kirja on hyvin kirjoitettu, 
mielenkiintoinen ja hyödyllinen kenelle tahan-
sa, joka anestesoi mahaleikkauspotilaita, mut-
ta erityisesti sillä on käyttöä erikoistuville, jot-
ka törmäävät ensimmäisiin tietyntyyppisiin po-
tilaisiin. Luettuaan kyseistä toimenpidettä kos-
kevan kappaleen on paljon helpompi orientoi-
tua ja hoitaa potilasta kokonaisuutena varautuen 
mahdollisiin komplikaatioihin.                

Riitta Heino
erikoislääkäri

TYKS, ATEK-klinikka
riitta.heino[a]tyks.fi

Kevään uudet kirjat

Kirjauutuuksia

Toimittanut Johanna Tuukkanen

Anestesia
Hines R L & Marschall K E. Stoelting’s 

Anesthesia and Co-Existing 
Disease. Elsevier / Saunders 2008, 
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