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Sisältö

• Mihin diagnostiikalla pyritään?
• Diagnostisen menetelmän tutkimisen vaiheet
• Diagnostisen tutkimuksen validiteetti
• Tunnusluvuista
• Seulonnasta



Mihin diagnostiikalla tähdätään?

• Potilaalle tärkeiden lopputulosten 
saavuttamiseen
– Elämänlaatu
– Elämän pituus
– Terveys ja hyvinvointi
– Sairauden parantuminen tai oireiden lievittyminen
– Epävarmuuden vähentäminen
– Jotain muuta?
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Diagnostisen tutkimuksen arviointi

• Viime kädessä arvioitava, parantaako testin 
tekeminen lääkärin diagnostista strategiaa ja 
potilaan terveyttä.
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Diagnostisen menetelmän tutkimisen
vaiheet

1. Tutkitaan erottaako testi sairaiksi tiedetyt
henkilöt terveiksi tiedetyistä henkilöistä

2. Haetaan testin raja-arvot
3. Tutkitaan testin toimivuus sellaisessa

potilasjoukossa, jolla sitä käytettäisiin kliinisissä
olosuhteissa

4. Tutkitaan, vaikuttaako testin suorittaminen
potilaan ennusteeseen



Kaksi strategiaa

Schuneman et al., BMJ, 2008;336:1106-10



Diagnostiikkaa koskevan tutkimuksen 
arviointi

1. Onko näyttö tutkittavan testin tarkkuudesta 
pätevää (validia)?

2. Pystyykö tutkittava diagnostinen testi riittävän 
tarkasti erottelemaan sairaat terveistä –
millaisia tulokset olivat?

3. Voiko diagnostista testiä koskevaa 
tutkimusnäyttöä soveltaa omiin potilaisiin?



Onko näyttö tutkittavan testin tarkkuudesta 
pätevää (validia)?

Tulosten pätevyys kertoo, miten suuri luottamus 
meillä on siihen, että tutkimusjulkaisun tulokset 
testin ominaisuudesta kuvaavat testin todellista 
käyttökelpoisuutta.



Onko näyttö tutkittavan testin tarkkuudesta 
pätevää (validia)?

1. Sisälsikö tutkittu potilasaineisto riittävän kirjon 
samantyyppisiä potilaita, joihin diagnostista 
testiä käytännössä sovelletaan?

2. Tehtiinkö vertailutesti kaikille potilaille
riippumatta tutkittavan testin tuloksista?

3. Verrattiinko tutkittavaa testiä riippumattomasti 
sopivaan itsenäiseen vertailutestiin (golden
standard)? Olivatko ne, jotka tulkitsivat 
tutkittavan ja vertailutestin tuloksia, 
sokkoutettuja potilaiden muiden 
tutkimustulosten osalta?



Pystyykö tutkittava diagnostinen testi 
tarkasti erottelemaan sairaat terveistä –

millaisia tulokset ovat?
1. Millainen on testin erottelukyky

– Sensitiivisyys ja spesifisyys
– Positiivinen ja negatiivinen ennustearvo

2. Ilmoitettiinko testitulosten 
uskottavuusosamäärä (likelihood ratio, LR) tai 
riittävät tiedot sen laskemiseen? 



Herkkyys, tarkkuus ja ennustearvot

Vertailtavan testin tulos (golden standard)

Arvioitavan testin tulos + -

+ a b

- c d

a = oikeat positiiviset
b = väärät positiiviset
c = väärät negatiiviset
d = oikeat negatiiviset
Sensitiivisyys (herkkyys) = a/(a+c) (testipositiivisten osuus sairaista)
Spesifisyys (tarkkuus) = d/(b+d) (testinegatiivisten osuus terveistä)
Positiivinen ennustearvo = a/(a+b) (sairaaksi oikein todettujen osuus testipositiivisista)
Negatiivinen ennustearvo = d/(c+d) (terveiksi oikein todettujen osuus 
testinegatiivisista)



SnNout ja SpPin

• SnNout = sensitiivisyyden ollessa korkea 
negatiivinen testitulos sulkee pois tautia 
sairastavat

• SpPin = spesifisyyden ollessa korkea 
positiivinen testitulos merkitsee taudin 
olemassaoloa



Riippuvuus taudin esiintyvyydestä

• Sensitiivisyys ja spesifisyys
– Ei riippuvuutta

• Positiivinen ja negatiivinen ennustearvo
– On riippuvuus
– Tutkimuksen tulosten sovellettavuus riippuu siitä, 

millaisessa ympäristössä testiä käytetään



Lyödäänkö vetoa?

• Odds = veto
– Ilmaantuvuuden suhde ilmaantumattomaan

• Odds ratio (OR, vetosuhde)
– Ilmiön ilmaantumistodennäköisyyden suhde 

ilmaantumattomuuden todennäköisyyteen suhteutettuna 
kahdessa ryhmässä.

– Lähellä suhteellista riskiä silloin, kun ilmaantumisen 
todennäköisyys on pieni.

– Käytetään tapaus-verrokkitutkimuksissa.



Uskottavuusosamäärä (LR, likelihood ratio)

• LR ilmoittaa, kuinka paljon havaittu testitulos suurentaa 
tai pienentää ennakkotodennäköisyyttä.
– Hyödyntäminen edellyttää ennakkotodennäköisyyden

tuntemista.
– Kun taudin esiintyvyys on 5%, on ennakkotodennäköisyys

yksilöllä 5/100 ja veto (odds, ilmaantuvuuden suhde 
ilmaantumattomuuteen) 5/95.

• LR+ = herkkyys / (1 – spesifisyys)
• LR- = (1 – herkkyys) / spesifisyys



Uskottavuusosamäärä (likelyhood ratio, LR)

LR+ LR-
Erinomainen 10 0,1
Hyvä 6 0,2
Kohtalainen 2 0,5
Ei käyttöarvoa 1 1
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Tai toisin sanoen

• LR+ > 10: hoida, älä enää tutki
• LR- < 0,10: ei ole tätä tautia
• LR+ 5-10: sovella hoidatko vai jatkatko 

tutkimuksia
• LR- 0,1-0,2: sovella jätätkö hoitamatta (tätä 

tautia) vai jatkatko tutkimuksia



Testin jälkeinen todennäköisyys

S-ferritiini Anemia Ei anemiaa Yhteensä

+ (< 65 mmol/l) a 731 b 270 a+b 1001

- (≥ 65 mmol/l) c 78 d 1500 c+d 1578

Yhteensä a+c 809 b+d 1770 a+b+c+d 2579

Herkkyys = a/(a+c) = 90 %
Spesifisyys = d/(b+d) = 85 %
LR+ = herkkyys/(1-spesifisyys) = 6
LR- = (1-herkkyys)/spesifisyys = 0,12

Jos raudanpuuteanemian todennäköisyys ennen testiä on 20 % ja veto 20/80 = 0,25, 
positiivinen tulos muuttaa vedon olla sairas arvoon 6*0,25 = 1,5. Tällöin 
todennäköisyys raudanpuuteanemialle = veto/(veto+1) = 60 %.
Jos tulos on negatiivinen, pienenee veto raudanpuuteanemiaan arvoon 
0,12*0,25=0,03 ja todennäköisyys arvoon 0,03/(0,03+1) = 2,9 %.



Kappa

• Käytetään diagnostisen testin vertailussa 
mittaamaan luokitellun muuttujan (esim. kahden 
lääkärin arvio röntgenkuvasta) 
samankaltaisuutta.
– 0-0,2 = heikko
– >0,2-0,4 = kohtuullinen
– >0,4-0,6 = kohtalainen
– >0,6-0,8 = huomattava
– >0,8 = lähes täydellinen samankaltaisuus



P-arvo diagnostisissa tutkimuksissa

• Testaa uuden diagnostisen testin ja kultaisen 
standardin (vertailutestin) korrelaatiota.

• P<0,05 tarkoittaa pientä todennäköisyyttä sille 
että korrelaatio olisi nolla.

• Kysymys on kuitenkin siitä, eroaako korrelaatio 
yhdestä, joten p-arvo ei sovellu uuden ja 
standarditestin käytettävyyden analysointiin.



ROC

• Jos testitulos ei ole dikotominen, vaan tulosmuuttuja on 
jatkuva, herkkyys ja spesifisyys riippuvat siitä, mihin 
kohtaan positiivisen ja negatiivisen tuloksen raja 
asetetaan. 

• Jatkuvan muuttujan käyttökelpoiset raja-arvot voidaan 
selvittää ns. ROC-käyrien (receiver operating 
characteristics) analyyseillä.

• Graafinen kuvaus tautia seulovan tai diagnosoivan testin 
toimivuudesta sairaiden ja terveiden erottamisessa.



ROC. Area under curve (AUC)



ROC: Raja-arvot



Voiko diagnostista testiä koskevaa 
tutkimusnäyttöä soveltaa omiin potilaisiin?

1. Ovatko testituloksen toistettavuus ja 
tulkittavuus riittäviä omassa kliinisessä 
toiminnassani?

2. Vaikuttavatko testitulokset hoitopäätökseen?
3. Onko testistä hyötyä potilaalle?

– Entä haittaa tai riskiä?



Straus et al. Evidence-Based Medicine. 
How to teach and practice it. 2010

Diagnostiikan ja hoitopäätöksen 
rajakohdat



Pre-test probability, sairauden 
todennäköisyys ennen testiä

• Oma kokemus samat oireet pt
• Paikallinen (oma sairaala) tai kansalliset tilastot
• Tutkimus ko. diagnostisesta testistä
• Tutkimus ko. oireita potevista

– Luotettavin tapa

Presenter
Presentation Notes
Pre-test probability suomeksi?Lähteet:Strauss s. 152-153Strauss Fig. 5.6, s. 154



Soveltuuko testi käytettäväksi omilla 
potilaillani?

1. Saatavilla? Hinta? Tarkka omassa 
populaatiossa?

2. Tiedänkö pre-test todennäköisyyden? 
3. Vaikuttaako hoitopäätöksen tekoon?
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Lisätietoa

• STARD kriteerit diagnostiikkaa koskevien tutkimusten 
suorittamiselle ja raportoinnille 
– http://www.stard-statement.org/

• Qadas-2 kriteerit diagnostisia testejä koskeville 
järjestelmällisille katsauksille 
– Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME et al. QUADAS-2: a 

revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy 
studies. Ann Intern Med 2011;155:529-36 

• Diagnostisten testien arviointi hoitosuosituksissa
– Schuenemann HJ, Oxman AD, Brozek J et al. Grading quality of 

evidence and strength of recommendations for diagnostic tests 
and strategies. BMJ 2008;336:1106-10

http://www.stard-statement.org/


Seulonta

• Testin sensitiivisyys ja spesifisyys
• Taudin prevalenssi seulottavassa populaatiossa
• Positiivisten ja negatiivisten testitulosten

ennustearvo
– Jos prevalenssi on alhainen, hyvänkin testin

ennustearvo laskee (“väärät positiiviset”)



Straus et al. Evidence-Based Medicine. How to teach and practice it. 2010

Vaikuttava vai vaikuttamaton 
seulonta?
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Seulonnan vaikuttavuuden tutkiminen

Straus et al. Evidence-Based Medicine. How to practice and teach it. 2010



Onko seulonnasta hyötyä?

• Onko RCT-asetelmissa osoitettu, että varhainen 
diagnoosi parantaa potilaan ennustetta ja/tai 
elämänlaatua?

• Haluavatko varhain diagnosoidut (oireettomat) 
potilaat hoitoa?

• Mikä on hyötyjen ja haittojen suhde eri 
ihmisryhmissä ja eri seulonta strategiolla?

• Onko seulottu tauti niin yleinen ja vakava, että 
seulonta on myös kustannusvaikuttavaa?



Suositeltavaa lukemista

• Straus et al. Evidence-Based Medicine; How to Practice
and Teach it. Churchill Livingstone 2011

• Guyatt et al. Users’ Guides to the Medical Literature. 
JAMA 2008

• Schuemen et al. GRADE: grading quality of evidence
and stregth of recommendations for diagnostic tests and 
strategies. BMJ 2008;336:1106-10

• Uhari M: Biostatistiikan taskutieto. Duodecim 2014
• Komulainen et al. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 

www.käypähoito.fi, 2012

http://www.k%C3%A4yp%C3%A4hoito.fi/


Kiitos!

jorma.komulainen@duodecim.fi
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