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Sidonnaisuudet

• Päätyö: parodontologian erikoishammaslääkäri 

Meritalon Hammaslääkärit, Turku 

• Sivutoimet: 

– Käypä hoito –toimittaja Lääkäriseura Duodecim 30%, 

– parodontologian erikoishammaslääkäri, Hammas 

Mehiläinen, Turku 10 %

• Luentopalkkioita: Hammaslääkäriseura Apollonia, 

Lääkäriseura Duodecim, MSD, Novo Nordisk, Stal, 

Tampereen yliopisto, Turun Hammaslääkäriseura, 

YTHS.



Kiitokset

Käypä hoito -tiimille, jonka keskuudessa pohditaan 

jatkuvasti lääketieteellisten tutkimusten kriittiseen 

arviointiin liittyviä kysymyksiä. Useiden tiimin 

jäsenten esityksistä on lainattu asioita tähän 

puheenvuoroon.



Interventio

• Interventio tarkoittaa väliintuloa tai sekaantumista

• Interventiotutkimus

– Tutkija vaikuttaa aktiivisesti esim. taudin ehkäisyyn, hoitoon 

tai kuntoutukseen

– Tutkija allokoi tutkittavat ryhmiin



RCT (randomised controlled trial, 

satunnaistettu kontrolloitu tutkimus) 

soveltuu tutkimaan

• Intervention tehoa (verrattuna johonkin)

• Vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta

• Tavallisia haittavaikutuksia



Interventiotutkimus ei vastaa seuraaviin 

kysymyksiin

• Harvinaiset sivuvaikutukset

• Arkivaikuttavuus

– Näiden selvittämiseksi tarvitaan havainnoivia tutkimuksia.



Kliinisesti mielekäs kysymys: PICO(S)

• P Potilaat, kohderyhmä    (Patients, population)

• I Interventio (Intervention)

• C Vertailuinterventio (Comparison)

• O Lopputulosmuuttujat (Outcomes)

• (S Tutkimustyyppi (Study type)



Kliininen kysymys. Esimerkki

“Kannattaako nuoren astmaatikon käyttää

budesonidia?”

Kysymys: Miten muotoilisit PICOn?



PICO muotoilu. Toinen ehdotus

• P: Nuoret astmaatikot

– Ikä, astman vaikeusaste, sukupuoli, tupakointi

• I: Budesonidi

– Annos, aloitusikä, …

• C: Ei hoitoa, lumelääke, toinen astmalääke

– Toisen lääkkeen annos, antoreitti, aloitusikä/kauanko

käyttänyt

• O: PEF-mittaus

– Pystyykö harrastamaan liikuntaa kuten ikätoverit, QoL eri

iässä, …



Siis

• Kuvaile selkeästi
– Potilaat, esim. ”nuoret”, ”iäkkäät”, 

”imeväisikäiset” ei ole tarkkaa

– Interventio ja vertailuinterventio siten, että ne 
ovat toistettavissa

• Hahmota etukäteen potilaan kannalta
tärkeinä pitämäsi lopputulosmuuttujat.
– Suhtaudu varoen välillisiin lopputulosmuuttujiin.

• Äskeinen kysymys: “Kannattaako…” vs. 
“Mikä on budesonidin teho…”



Kolme kriittistä kysymystä

1. Onko tutkimus tehty niin hyvin, että voin luottaa sen 
tuloksiin (pätevyys, validiteetti)?

2. Ovatko tutkimuksen antamat tulokset niin merkittäviä, että 
niiden mukainen hoito myös merkittävästi parantaa 
potilaan terveydentilaa ja hyvinvointia (tulokset)?      
HUOM! Tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys

3. Voinko soveltaa tutkimuksen tuloksia kyseessä olevan 
potilaani hoitoon, vai eroaako potilaani tilanne 
tutkimukseen osallistuneista henkilöistä niin, että hoidon 
tulos todennäköisesti olisi toinen (sovellettavuus)?



Tulosten pätevyys

1. Satunnaistaminen

2. Sokkouttaminen

3. Hoitoaieanalyysi (Intention to treat –analyysi)

4. Hoidettiinko ryhmiä samalla tavalla 

(lukuunottamatta tutkimuksen kohteena olevaa 

interventiota)?

5. Oliko hoitoon sitoutuminen riittävää kaikissa 

ryhmissä?

6. Oliko potilaiden seuranta riittävän pitkä ja 

täydellinen?



Satunnaistaminen

• Hoito- ja kontrolliryhmien henkilöt tulee valita

ilman, että kukaan voi vaikuttaa satunnaistamisen

lopputulokseen

• Voidaan tehdä

– Yksilöt tai lohkot (block)

– Osittaminen (stratification)

– Ryvästetty (cluster)

• Sekä tunnetut että tuntemattomat lopputulokseen

vaikuttavat tekijät jakautuvat sattumanvaraisesti

– Tarvittaessa tilastollinen vakiointi





Sokkouttaminen

• Sokkouttamisella pyritään estämään tutkittavan tai 

tutkijan ennakkoasenteiden vaikutus 

lopputulokseen

• Kaksoissokkoutus

• Mitä subjektiivisempi lopputulosmuuttuja, sitä 

tärkeämpää on sokkouttaminen



Hoitoaieanalyysi (Intention to treat, ITT)

• Hoitoaie-analyysi

• Analysointiinko potilaat niissä ryhmissä, joihin 

heidät oli satunnaistettu?

– satunnaistaminen säilytetään 

• Keskeyttäneet, imputaatio

– kaltaistetaan vastaamaan ryhmän keskiarvoa

– ”last observation carried forward”

– merkitään lopputulosmittarin suhteen epäonnistujiksi, ”pahin 

vaihtoehto -skenaario”



Hoitoaie-

analyysi 

(ITT)

Tutkittavat

Kirurgia

100

Päätyi
fysioterapiaan

20
Kirurgia 80

Fysioterapia
100 

Päätyi
kirurgiaan 30

Fysioterapia
70

Analysoidaan: Kirurgia 100, Fysioterapia 100.



Oliko potilaiden seuranta riittävän pitkä

ja täydellinen?

• Paljonko poispudonneita on liikaa?

• Merkityksellistä etenkin, jos 

– poispudonneiden määrä on erilaista eri ryhmissä

– poispudonneet ovat erilaisia kuin tutkimuksessa jatkaneet

• Poispudonneiden osuus lasketaan tiettyyn ryhmään

satunnaistettujen määrästä

• Worst-case scenario auttaa hahmottamaan, onko

poispudonneiden määrä mahdollinen harhan lähde



Satunnaistetaan
n=1000

Interventio

n=500

Päätetapahtuma
+

n=100 (25 %)

Päätetapahtuma
-

n=300

Päätetapahtuma
+

n=200 (40 %)

Päätetapahtuma
-

n=300

Poispudonneet

n=100

Vertailu

n=500 

Päätetapahtuma
+

n=200 (50 %)

Päätetapahtuma
-

n=200

Päätetapahtuma
+

n=200 (40 %)

Päätetapahtuma
-

n=300

Poispudonneet

n=100

Worst-case 

scenario



Mitkä olivat tulokset?

1. Kuinka suuri oli intervention vaikutus?

– Piste-estimaatti

2. Kuinka tarkka oli arvio intervention vaikutuksesta?

– 95% luottamusvälit

• Tilastollinen merkitsevyys ≠ kliininen merkittävyys

• Ei-merkitsevä tulos = eroa ei ole tai eroa ei ole 

havaittu tässä tutkimuksessa

• Vaikutusta ei ole osoitettu ≠ vaikutusta ei ole



Absoluuttinen ja suhteellinen riskin 

vähenemä

• ARR = Absolute Risk Reduction, Absoluuttinen

riskivähenemä

• RRR = Relative Risk Reduction, Suhteellinen riskin

vähenemä



Barrat et al CAMJ 2004

RRR = 25%

ARR = 2,5 %

RRR = 25%

ARR = 10 %



NNT 

= Number Needed to Treat

• Se määrä potilaita, joka pitää hoitaa, jotta yksi 

potilas hyötyisi hoidosta

• ARR:n käänteisluku

– Prosenttiluvulle 100/ARR

– Osuudelle 1/ARR



Barrat et al CAMJ 2004

RRR = 25%

ARR = 2,5 %

NNT = 40

RRR = 25%

ARR = 10 %

NNT = 10



Sovellettavuus

1. Voidaanko tuloksia soveltaa oman potilaani tai 

potilasryhmäni hoitoon ja omassa 

terveydenhuoltojärjestelmässämme?

2. Arvioitiinko kaikkia kliinisesti merkittäviä 

vaikutuksia?

3. Ovatko intervention todennäköiset hyödyt sen 

mahdollisia haittoja suurempia ja ovatko ne 

aiheutuvien kustannusten arvoisia?



Kliinisesti merkittävät haitat ja hyödyt

Fosfaattipitoisuutta alentavien lääkkeiden vaikutus munuaisten vajaatoiminta potilailla.

Guyatt et al 2008



Alaryhmäanalyysit

• Sattuman osuus eroja selittävänä tekijänä lisääntyy 

alaryhmiä analysoitaessa

• Lähtökohtaisesti alaryhmäanalyysista saatu tulos 

tulisi toistaa toisessa tutkimusasetelmassa



Arvioitava artikkeli

• Murray E, Sweeting M, Dack C, ym. Web-based self-

management support for people with type 2 

diabetes (HeLPDiabetes): randomised controlled

trial in English primary care. BMJ Open 

2017;7:e016009. doi:10.1136/bmjopen-2017-

016009



Lopputulosmuuttujana käytetty PAID-asteikko

• http://www.dawnstudy.com/content/dam/Dawns

tudy/AFFILIATE/www-dawnstudy-

com/Home/TOOLSANDRESOURCES/Documents/P

AID_problem_areas_in_diabetes_questionnaire.pd

f

• Arvot 0-100, 40 tai yli tarkoittaa stressiä

http://www.dawnstudy.com/content/dam/Dawnstudy/AFFILIATE/www-dawnstudy-com/Home/TOOLSANDRESOURCES/Documents/PAID_problem_areas_in_diabetes_questionnaire.pdf


Kiitos!


