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Opiskeluajoista on vierähtänyt jo mon-
ta vuotta. Fysiologiaa opetettiin toisena 
opiskeluvuotena, eikä silloin ymmärtä-

nyt, miten tärkeää se jatkossa tulee olemaan. Anes-
tesiatyötä tehdessä on huomannut, että luvattoman 
moni asia painunut unholaan. Monesti olen kai-
vanut hyllystä esiin vanhan fysiologian kirjan, jo-
ka jo koollansa on masentanut täysin. Perusasioi- 
den etsiminen valtavasta opuksesta on tuntunut 
niin työläältä kaiken muun tarpeellisen opiske-
lun ohella, että se on jäänyt tekemättä. Niinpä koin 
suorastaan lapsellista iloa löytäessäni kompaktin, 
nimenomaan anestesiologeille tarkoitetun fysiolo-
gian opuksen! 

Kirja toikin monia ilon hetkiä, joskin myös pet-
tymyksiä. Luvut olivat epätasaisesti kirjoitettuja. 
Toisissa käytiin pikkutietoa turhankin tarkasti lä-
pi, toisissa taas olisi kaivannut enemmän tietoa. 
Monissa tärkeissä asioissa jäi liian pintapuoliseksi 
tieto, miten eri sairaudet ja patologiset tilat fysio-
logiaan vaikuttavat. Ehkäpä olisi tarpeen etsiä pa-
tologiaa anestesiologeille kompaktissa paketissa! 

Ensimmäiset luvut käsittelivät kardiovaskulaa-
rista ja hengityselimistön fysiologiaa. Sydämen 
osalta en edelleenkään päässyt eroon filamenteis-
ta ja kalkkikanavista. Ne käytiin jälleen perusteel-
lisesti läpi. Tolkuton määrä epämääräisiä kaavoja 
sydämen syklin eri vaiheista sai masentumaan jo 
alkuunsa. Painotan vielä, että hain nimenomaan 
käytännönläheistä, supistettua tietopakettia. Lu-
vun loppu olikin positiivinen yllätys. Siinä käy-
tiin lyhykäisesti käytännön läheisesti läpi eri elin-
ten verenkiertoa ja seikkoja, jotka niihin vaikutta-
vat. Erinomaista! Monta tärkeää asiaa muistui taas 
mieleen! Hengityselimistön osalta perusfysiolo-
gia käytiin läpi, mutta jäin kaipaamaan poikkea-
vien tilanteiden aiheuttamia muutoksia normaali-
tilaan. 

Keskimmäiset luvut käsittelivät hermolihas-
liitoksen ja maha-suolikanavan fysiologiaa. Her-
moston osalta olin jälleen tyytyväinen. Pilkun vii-
laamiseen ei menty, vaan tärkeät asiat käsiteltiin 
ytimekkäästi, enkä ainakaan minä jäänyt kaipaa-
maan lisätietoa. Keskushermosto käsiteltiin erik-
seen omana lukunaan kirjan lopussa. Tämä jako 
oli ehkä hieman erikoinen ja keinotekoinen. Ma-
ha-suolikanava oli niin ikään sopivan kompakti 
paketti, mukava lukea. Muutamia ahaa-elämyksiä-
kin tuli koettua. 

Seuraavana kohteena olikin kivun fysiologia. Se 
käsiteltiin juuri niin tarkasti kuin tarpeen onkin ja 
johtuu ainoastaan lukijan laiskuudesta ja huonou-
desta, että välittäjäaineita, reseptoreita ja hermoja 
tuntuu edelleen olevan aivan liikaa normaalijärjel-
lä ymmärrettäväksi. 

Loppupuolella käsiteltiin veren soluja ja hyyty-
mismekanismeja. Tämä luku oli mielestäni erit-
täin onnistunut. Yksinkertaisesti oli esitetty hyyty-
mistiet, verenhukan vaikutus elimistöön sekä ve-
rensiirroista perusasiat. 

Viimeiset luvut käsittelivät endokrinologi-
aa, munuaisia sekä maksan toimintaa. Nämä lu-
vut olivat kaikki varsin yksityiskohtaisia, kuiten-
kin selkeästi kirjoitettu ja tärkeitä asioita käsitel-
tiin mielestäni riittävän laajasti, mm lääkeaineme-
tabolia, kortisonisubstituutio sekä veden imeyty-
minen ja erittyminen. Kirjan lopussa käytiin läpi 
vielä immunologiaa, edellä mainittu hermosto se-
kä solujen rakennetta ja toimintaa. 

Kirja on varsin yksinkertaisesti kirjoitettu, run-
saasti tiivistetty paketti fysiologiasta. Kirja on no-
pea ja helppo lukea ja varmasti pääkohdat tulevat 
hyvin ja helposti esille. Jos kuitenkin kaipaa syväl-
lisempää ymmärrystä fysiologiasta, on todettava, 
ettei oikotietä onneen taida olla eikä tämä kirja ai-
nakaan sitä oikotietä tarjoa.                           




