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Milloin näyttö riittää?

Ari Uusaro ja Esko Ruokonen

Näyttöön perustuva lääketiede (evidence-
based medicine) on saanut jalansijan klii-
nisessä lääketieteessä sen kaikilla erikoisa-

loilla (1,2). Näyttöön perustuvan lääketieteen avulla
pyritään löytämään yksittäiselle potilaalle paras mah-
dollinen hoito. Näyttöön perustuvan lääketieteen
asema tulee väistämättä korostumaan tulevaisuudes-
sa taloudellisten resurssien niukentuessa. Kiristyväs-
sä rahoitustilanteessa lienee kohtuullista, että yh-
teisten varojemme käytöstä päättävillä on oikeus
vaatia näyttöä käytettyjen hoitomuotojen vaikutta-
vuudesta.

Näyttöön perustuvan lääketieteen keskeinen pe-
riaate on se, että hoidon vaikuttavuus on konkreet-
tista ja siitä on potilaalle kliinisesti merkittävää hyö-
tyä erotuksena siihen, että voidaan ainoastaan vai-
kuttaa sairauden kulkuun liittyviin patologisiin la-
boratorioparametreihin (ns. surrogate end-point)
(3). Pelkästään näihin ”surrogate end-pointteihin”
perustuva hoidon vaikuttavuuden arviointi ja hoi-
tosuositukset voivat pahimmillaan altistaa potilaat
jopa vaarallisille hoitokäytännöille. Esimerkiksi sen
jälkeen, kun todettiin eräiden rytmihäiriölääkkei-
den vähentävän arytmioiden esiintymistä (surroga-
te), näiden lääkkeiden käyttö lisääntyi huomatta-
vasti. Myöhemmin tehty laaja randomoitu tutki-
mus osoitti, että kyseiset lääkkeet lisäsivät kuollei-
suutta (kliinisesti merkittävä vaste) (4). Tehohoi-
dossa on vastaavasti todettu, että kasvuhormoni-
hoito kylläkin parantaa potilaiden typpibalanssia
(surrogate), mutta laajassa randomisoidussa tutki-
muksessa todettiin kuolleisuuden lisääntyvän (5).
Kuolleisuuden ja sairastavuuden vähenemisen lisäksi
esimerkiksi potilaan elämänlaadun parantuminen
ovat esimerkkejä potilaan kannalta merkittävistä
hyödyistä. On huomattavaa, että annettujen hoito-

jen täytyy olla potilaan toiveet huomioonottavia.
Näyttöön perustuva lääketiede ei perustu aino-

astaan randomoituihin kliinisiin tutkimuksiin, jos-
kin niistä saatavaa näyttöä pidetään erityisen ar-
vokkaana. Usein hoitosuositukset ja -ratkaisut pe-
rustuvat parhaaseen olemassa olevaan näyttöön.
Näytön vahvuus luokitellaan sen mukaan, minkä
tyyppisiä ja kuinka laadukkaita tutkimuksia hoidon
vaikuttavuudesta on olemassa. Näytön vahvuus luo-
kitellaan 5 alaryhmään (1 paras, 5 huonoin) tehty-
jen tutkimusten laadun mukaan (taulukko 1). Näy-
tön vahvuuteen perustuen voidaan antaa käytän-
nön hoitosuosituksia (6). Tehohoidon alalta esi-
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Taulukko 1 . Näytön vahvuuden luokittelu. Modifioitu viitettä 6.

Näytön Tutkimustyyppi
vahvuus

Taso I Randomoidut kontrolloidut
tutkimukset (RCT)

Suuri potilasmäärä

Yhtenevät tulokset

Tutkimukset korkealaatuisia

Taso II RCT

Pienet potilasmäärät

Tulokset eivät täysin yhtenevät

Tutkimusten laatu huono

Yksittäinen RCT

Taso III Ei-randomoidut kohorttitutkimukset

Taso IV Ei-randomoidut kohorttitutkimukset

Historiallinen kontrolliryhmä

Taso V Tapausselostukset, -sarjat
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merkki I-tason näytöstä on edellä mainittu kasvu-
hormonitutkimus.

Myös tehohoidossa on usein ongelmana puut-
teellinen näyttö hoidon hyödyistä tai haitoista. Jos-
kus tämäntyyppisissä tilanteissa kutsutaan kokoon
niin sanottu konsensuskokous, jonka jäsenet käy-
vät kriittisesti läpi annettuun aiheeseen liittyvän
kirjallisuuden ja antavat siihen perustuen hoitosuo-
situksia. Tehohoidon alalla on useita esimerkkejä
konsensuskokousten antamista hoitosuosituksista.
Esimerkkeinä voidaan mainita vaikean hengitysva-
jauksen hoitoa tai aivovammapotilaiden hoitoa kos-
kevat suositukset (7,8). Viimeksi mainittua konsen-
suskokousta on erityisesti kiitetty kriittisestä kirjal-
lisuuteen perehtymisestä ja tiukasti kliiniseen näyt-
töön pohjautuvista hoitosuosituksista. Konsensus-
kokousten antamien hoitosuositusten validiteetti
saattaa kuitenkin olla vaarassa johtuen esimerkiksi
kokoukseen osallistuvien edustajien valinnassa ta-
pahtuneesta harhasta tai puutteellisesta näytön ar-
vioinnista (9-11).

Joskus hoitosuosituksia antavat niin sanotut alan
asiantuntijat. Tähän liittyy potentiaalisesti suuria
ongelmia ja näiden suositusten suhteen on syytä olla
hyvin kriittinen. Perusedellytys on tietysti se, että
asiantuntija perehtyy kirjallisuuteen kriittisesti, laa-
ja-alaisesti ja ilman ennakkoasenteita ja haittaavia
sidonnaisuuksia. Aina näin ei kuitenkaan ole: esi-
merkiksi kardiologian alalla todettiin, että asiantun-
tijat suosittelivat joskus hoitomuotoja, joista par-
haaseen näyttöön perustuen ei ollut hyötyä tai jois-
ta saattoi olla jopa haittaa (12). Tehohoidon alalla
olemme seuranneet kiinnostuneina immunonutri-
tiosta kertyvän tutkimusnäytön arviointia, jossa on
varsin liberaalisti sovelluttu näyttöön perustuvan
lääketieteen käsitteistöä. Hiljattain julkaistiin ravit-
semusalan asiantuntijan yhteenveto-artikkeli pää-
kirjoituksen muodossa immunonutritiosta ja kir-
joituksen viimeisessä lauseessa alan arvostettu asian-
tuntija toteaa seuraavasti: ”Using an evidence-based
approach, the use of immuno-enhancing formulas
in critically ill patients represents a level I recom-
mendation” (13). Tämä suositus perustui paljolti
siihen, että immunonutritiota saaneiden potilaiden
tehohoito- ja sairaalahoitoaikojen oli todettu lyhen-
tyneen kontrollipotilaisiin verrattuna. Kriittisesti
tarkasteltuna toisenlainenkin tulkinta on mahdol-
linen, kun tutkitaan kahta ylivoimaisesti suurinta
pääkirjoituksen julkaisemiseen mennessä ilmesty-
nyttä (ja kirjoituksessa referoitua) tehohoitopotilailla
tehtyä tutkimusta. Toisessa referoiduista tutkimuk-

sista, jossa todettiin potilaiden teho- ja sairaalahoi-
toaikojen tilastollisesti merkitsevästi lyhenevän,
immunonutritiota saaneiden potilaiden ryhmässä
kuolleisuus oli suurempi (36 vs 22%) (14). Tämä
22% relatiivinen ero ei ollut tilastollisesti merkitse-
vä, mutta se lienee kliinisesti merkitsevä, kun kysy-
mys on kuolleisuudesta ja kun ero suosii nimen-
omaan kontrolliryhmää. Toisessa referoiduista tut-
kimuksista immunonutritiota saaneiden potilaiden
kuolleisuus oli 15.6%, kontrolliryhmän 7.6% (15).
Tämäkään 51% relatiivinen ero kuolleisuudessa ei
ollut tilastollisesti merkitsevä. Näiden kahden tut-
kimuksen perusteella ei voida sanoa , että immu-
nonutritio on tehohoitopotilaalla haitallista. Mie-
lestämme voidaan kuitenkin perustellusti sanoa, että
tällainen mahdollisuus on olemassa. On näin ollen
varsin vaikea yhtyä asiantuntijan suositukseen im-
munonutrition käytöstä ja on lienee turvallisem-
paa odottaa todellista I-tason näyttöä hoidon hyö-
dyistä. Lisäksi ko. hoitomuodon käyttö taloudelli-
sinkaan perustein ei liene indisoitua, mikäli hoito-
aikojen lyheneminen ja pienemmät kustannukset
osaltaan johtuvat hoitoryhmän suuremmasta kuol-
leisuudesta.

Näyttöön perustuva lääketiede on varmasti tul-
lut jäädäkseen myös anestesiologiaan ja tehohoitoon
huolimatta siihen liittyvästä kritiikistä (16-19).
Näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyy tietysti
potentiaalisia haittoja ja riskejä. Nämä liittyvät ai-
nakin osaltaan randomoitujen kliinisten tutkimus-
ten ylivertaisuuden korostamiseen sekä tutkimus-
tiedon soveltamiseen yksittäiseen potilaaseen. Esi-
merkiksi sairauksien patofysiologiaa selvittävien ja
hypoteeseja luovien tutkimusten arvoa saatetaan
aiheettomasti aliarvioida. Uskomme kuitenkin, että
näyttöön perustuvan lääketieteen perusperiaatteita
ja pyrkimyksiä on hyvin vaikea mitätöidä. Ehkäpä
hoidollisten harharetkien vaara on tulevaisuudessa
pienempi.
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