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Kirja-arvostelut

Uusi painos  
sydänanestesiologian käsikirjasta

Timo Iirola

Kaplan’s Cardiac Anesthesia. Joel Kaplan, David Reich, Carol Lake, Steven 
Konstadt. Saunders, 2006, 5. painos, ISBN 1-4160-0253-7

Vuonna 1979 ensimmäisen kerran julkais-
tu ”Cardiac Anesthesia” on toiminut sy-
dänanestesiologien käsikirjana ensimmäi-

sestä painoksestaan saakka ja ainakin täällä Suo-
messa tunnettu ytimekkäästi nimellä ”Kaplan”. Nyt 
viidennessä painoksessa kirjan nimi onkin muu-
tettu muotoon ”Kaplan’s Cardiac Anesthesia”. Ai-
empaan painokseen nähden sivuja on noin 100 vä-
hemmän, mutta luettavaa on kuitenkin jäljellä il-
man liitteitä ja hakemistoa vieläkin 1243 sivua. Li-
säksi kirjan ulkoasua on kevennetty ja moderni-
soitu.

Jokaisen luvun alussa kerrotaan muutamalla 
lauseella kyseisen luvun pääkohdat. Lisäksi tekstin 
lomassa on laatikoita, joissa on tietoiskumaisesti 
yhteenvetoja tärkeimmistä asioista. Mielestäni nä-
mä lisäykset toimivat ja auttavat jäsentämään sisäl-
töä, nopeuttavat tiedon etsimistä sekä helpottavat 
esimerkiksi erityispätevyystenttiin lukemista. 

Kirjassa on varsin paljon kuvia, joista tosin suu-
rin osa on mustavalkoisia viivapiirroksia. Ultra-
ääntä käsittelevissä osissa on toki oikeita UKG-ku-
via, joista osa on harmaasävyisiä ja osa värillisiä. 
Asioita on kerätty paljon myös taulukoihin, jotka 
ovat pääosin selkeitä ja informatiivisia.

Kirja on jaettu kahdeksaan osaan, joista ensim-
mäinen, neljän luvun kokonaisuus ”Past, present 
and future”, kuvaa mukaansatempaavasti sydän-
kirurgian ja sydänanestesiologian historiaa ja luo 
katseen tulevaisuuteen. Mikäli kirjoittajia on us-
kominen, riittää sydänanestesiologeilla töitä jat-
kossakin, toimenpidetyypit ja potilasryhmät vain 
muuttuvat.

Kirjan toisessa osassa ”Cardiovascular physio-
logy, pharmacology and molecular biology” käy-
dään läpi perusfysiologiaa ja farmakologiaa – si-

sältö tuskin on muuttunut edellisestä painoksesta 
lukuun ottamatta uutta lukua molekyylibiologias-
ta.

Kolmen luvun mittaisessa osassa ”Preoperative 
Evaluation” käydään läpi sydänpotilaan tutkimis-
ta, angiolaboratoriotoimintaa sekä sydämen elekt-
rofysiologiaa sekä erilaisten rytmihäiriöiden inva-
siivisia hoitomahdollisuuksia. Neljännessä osassa 
”Monitoring” käsitellään 100 sivun verran pelkäs-
tään UKG-tutkimusta alkaen fysikaalisista perus-
teista päätyen ultraäänen käyttöön kliinisessä pää-
töksenteossa. Tässä ultraääniosuudessa käydään 
läpi myös tavanomaiset näkymät rinnatusten niin 
kaaviokuvina kuin aitoina ultraäänikuvinakin.

Viidennessä osassa ”Anesthesia techniques for 
cardiac surgical procedures” käsitellään perusteel-
lisesti ohitusleikkauksen ja läppäleikkauksen anes-
tesiaa mutta myös sydämen tahdistusta ja sekä sy-
dämen ja keuhkonsiirron anestesiaa kuten edelli-
sessäkin painoksessa. Melkein kaikki tämän osan 
kirjoittajat ovat vaihtuneet edellisestä painoksesta, 
ja kokonaan uusia lukuja ovat ”Minimally invasive 
cardiac surgery” ja ”New approaches to the surgi-
cal treatment of end-stage heart failure”

Kuudes osa ”Extracorporeal circulation” käsit-
telee nimensä mukaisesti perfuusiota. Tässä osas-
sa on oma lukunsa myös elinten suojaamisesta se-
kä perfuusiosta vieroitukselle. Asioiden perusteel-
lisesta käsittelytavasta käy esimerkkinä pikkutark-
ka kuvaus siitä, miten perfuusiota lopetettaessa 
aletaan kuroa venakanyyliä ja lasketaan pumpun 
kierroksia, jotta verireservuaari ei pääsisi tyhjene-
mään.

Kirjan seitsemäs osa ”Postoperative care” on 
aikaisempaa pidempi ja jaoteltu useampaan pie-
nempään lukuun. Oman lukunsa ovat saaneet 
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mm. kardiovaskulaarinen hoito, hengityksen hoi-
to, keskushermoston häiriöt sekä kivun hoito. Täs-
sä osassa käydään läpi pintapuolisesti myös teho-
hoitopotilaan ravitsemusta ja elektrolyyttihäiriöi-
den hoitoa.

Kirjan päättää noin 70 sivun mittainen osa 
”Practice management”, jossa käsitellään mm. ter-
veydenhuollon rahoitusta pääosin yhdysvaltalai-
sesta näkökulmasta sekä laatuasioita. Virheiden 
torjunnasta kertova luku on myös mielenkiintoi-
nen: esiin nostetaan niin kanylointikäytännöt kuin 
työaikajärjestelytkin

”Kaplanin” uusin painos ei tuottanut petty-
mystä: lukemista riittää ja asiat käsitellään tut-
kimustietoon nojaten kirjallisuusviittein varus-

tettuna. Kyseessä on kuitenkin käsikirja, eikä si-
tä mielestäni voi suositella sellaisenaan kannes-
ta kanteen luettavaksi muille kuin erityispäte-
vyystenttiin menijöille – edes sydänanestesiologi 
ei sitä kotihyllyssään tarvitse. Kirjan tietoja voi 
soveltaa myös ei-sydänkirurgisten sydänsairai-
den potilaiden hoidossa, ja kirjalla voisi olla paik-
kansa keskussairaalan käsikirjastossa mutta jo-
kaisen sydänanestesioita antavan yksikön käsi-
kirjastoon tämä teos ehdottomasti kuuluu. 
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