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Lisääkö anestesia kolonoskopian
komplikaatioita?

T

ulehduksellisten suolistosairauksien sekä muksia endoskopistin propofolilla antamasta
paksusuolisyövän lisääntyessä myös ko- sedaatiosta (6), on propofolin käyttö Suomessa
lonoskopioiden määrä lisääntyy, ja sitä pääsääntöisesti anestesiologien käsissä. Yhdyskäytetään myös yhä enemmän paksusuolisyö- valloissa käytännössä kaikki kolonoskopiat tehvän seulonnassa. Kolonoskopiassa tehtävällä dään vähintään sedaatiossa, mutta anestesian
adenomapolyyppien poistolla ja riskipotilai- käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Vuonna
den endoskooppisella seurannalla on keskei- 2001 kolonoskopioista tehtiin Yhdysvalloissa
nen merkitys paksusuolisyövän ehkäisyssä (1). anestesiassa 11 %, vuonna 2006 23 % ja nykyiVaikka kolonoskopia on invasiivinen tutkimus, sin yli 50 % (7). Anestesia lisää kolonoskopian
se on varsin turvallinen. Vakavaksi luokiteltuja kustannuksia, mutta erityisen huolestuttavaa
komplikaatioita esiintyy 2,8/1 000 tutkimusta on havainto kolonoskopian komplikaatioiden
(2). Yli 85 % vakavista kolonoskopiakomp- lisääntymisestä anestesian yhteydessä. Laajassa
likaatioista liittyy polypektomiaan, joka lisää yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa analysoitiin
tiedot yli kolmesta miljoonasta vuoverenvuoto- ja perforaatioriskin
sina 2008–2011 tehdystä kolono
seitsenkertaiseksi (2,3).
Polyyppien pois skopiasta (7). Anestesiatoimenpide
Potilas kokee kolonoskopian
tossa anestesia
lisäsi komplikaatioiden riskiä kolojoskus kivuliaana. Potilaan huolellisäsi perforaatio noskopiassa 13 %:lla verrattuna enlisen valmistelun ja tutkimuksen
riskiä 26 %:lla.
doskopistin antamaan sedaatioon.
teknisesti korkeatasoisen suoriRiskin suurentuminen ei koskenut
tuksen ansiosta kolonoskopia onnistuu useimmiten hyvin ilman rauhoittavaa tai pelkästään varsinaisia anestesiakomplikaatiokipua lievittävää lääkitystä (sedaatio), eivätkä ta, vaan myös perforaatioita, verenvuotoja, ja
potilaat koe kolonoskopiaa hankalammaksi il- neurologisia tapahtumia. Polyyppien poistossa
man sedaatiota kuin sen kanssa (4). Suomessa anestesia lisäsi perforaatioriskiä 26 %:lla. Huoli
onkin käytetetty varsin vähän lääkitystä kolo- sedaation aiheuttamasta lisääntyneestä perfonoskopian yhteydessä (5). Vaikka lääkityksen raatioriskistä ei ole uusi havainto (8). Syvästi
käyttö on vuosien saatossa lisääntynyt, kolono sedatoitu potilas ei pysty raportoimaan kipua,
vaikka endoskopisti työntäisi skooppia sisäänskopia tehdään yleensä ilman lääkitystä.
Endoskopistin antama sedaatio toteutetaan päin liian suurella voimalla. Endoskopistien onyleensä suonensisäisesti annetulla midatsolaa- kin todettu käyttävän merkittävästi enemmän
milla ja lyhytvaikutteisella opioidilla. Aina ei työntövoimaa anestesiakolonoskopiassa (9).
endoskopistin antama kevyt sedaatio ole riit- Hieman yllättäen Wernlin ym. (7) tutkimuktävä, vaan kolonoskopia vaatii onnistuakseen sessa anestesian aiheuttama perforaatioriski
syvemmän, anestesiologin valvoman propo- liittyi nimenomaan niihin kolonoskopioihin,
folisedaation, johon tässä kirjoituksessa viita- joissa tehtiin polypektomia. Havainto on yhtetaan termillä anestesia tai anestesiatoimenpide. neväinen aiemman Adeyemon ym. tutkimukVaikka maailmalta on raportoitu hyviä koke- sen kanssa (10), jossa he totesivat 118 000 ko1351
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lonoskopian aineistossaan anestesian lisäävän
polypektomian perforaatioriskiä yli kolminkertaiseksi verrattuna endoskopistin valvomaan
sedaatioon. Syvä sedaatio estää mahdollisesti
potilasta raportoimasta sähkösilmukan transmuraalisen polton aiheuttamaa kipua. Cooper
ym. (11) analysoivat noin 165 000 vuosina
2000–2009 tehtyä diagnostista kolonoskopiaa,
joista 21 % tehtiin anestesiatoimenpiteenä.
Anestesiatoimenpide lisäsi tässäkin tutkimuksessa merkitsevästi komplikaatioiden riskiä
(0,22 % vs 0,16 %). Ero ryhmien välillä johtui
lähinnä aspiraatiopneumonian lisääntymisestä
toimenpiteen jälkeen. Perforaation tai perna
vaurion suhteen ryhmät eivät eronneet toisistaan. Tuoreessa Vargon ym. (12) noin 880 000
kolonoskopian aineistossa, jossa toimenpideskopioita ei analysoitu erikseen, anestesia ei lisännyt komplikaatioita.
Anestesiologia pyydetään tekemään toimenpiteestä kivuton. Siten ei anestesiologia
luonnollisesti pidä syyllistää siitä, että hän tekee työnsä hyvin. Endoskopistien haasteena
ovatkin korostunut tekninen huolellisuus anestesiatoimenpiteessä ja ennen kaikkea anestesia
toimenpiteiden tarpeen minimoiminen. Kolonoskopian ei tulisi kenellekään potilaalle olla
vaikea, kivulias kokemus. Oman kokemukseni
mukaan valtaosa anestesiatoimenpidettä vaativista potilaista ovat sellaisia, jotka ovat itse tai
joiden joku läheinen on aiemmin käynyt läpi
tuskallisen kolonoskopian ilman asianmukaista
kivunlievitystä.
Suomessa anestesiakolonoskopiat ovat verraten harvinaisia ja tuskin lisääntyvät likimainkaan samoihin lukuihin kuin Yhdysvalloissa.
Taloudelliset intressit Suomessa tai muualla
Euroopassa eivät ohjaa endoskopistien toimintaa samoin kuin Yhdysvalloissa, jossa vakuutusyhtiöt korvaavat anestesiaskopian. Mikäli
yhdysvaltalainen endoskopisti ei tee kolonoskopiaa anestesiatoimenpiteenä, viereisen yksikön endoskopisti ja anestesiologi todennäköisesti tekevät. Sosiaali- ja terveydenhuollon
tulossa oleva uudistus painotuksineen potilaan
lisääntyvästä valinnanvapaudesta voi kuitenkin
muuttaa asetelmaa Suomessakin.
Mitä johtopäätöksiä käytännön toiminnan
kannalta lisääntyneestä riskistä on tehtävä?
M. Ristikankare

Tutkimukset ovat takautuvia, ja on mahdollista,
että hankalammat ja sairaammat potilaat ovat
ohjautuneet anestesiatoimenpiteeseen. Absoluuttinen komplikaatioriskin lisääntyminen on
kuitenkin pieni ja painottuu kolonoskopioihin,
joissa tehdään polypektomia (7,10). Koska lisääntynyt komplikaatioriski on olemassa, kannattaa anestesiakolonoskopioiden määrä pyrkiä
pitämään pienenä. Potilaille pitäisi kuitenkin
tarjota mahdollisen miellyttävä kolonoskopiakokemus. Meidän endoskopistien tulisikin pyrkiä huolehtimaan siitä, että kolonoskopia tehdään potilaille mahdollisimman kivuttomasti
joko ilman sedatoivaa lääkettä tai että potilaalle
annetaan herkästi kevyt, endoskopistin valvoma sedaatio midatsolaamilla ja lyhytvaikutteisella opioidilla.
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