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Lääketieteellinen päätöksenteko tarvitsee vertailevaa tutkimustietoa

Satunnaistamisen arvo

S atunnaistettua, kontrolloitua kliinistä ko-
etta on pidetty lääketieteellisen tutkimuk-
sen kulmakivenä ja menetelmiltään luotet-

tavimpana perusteena hoidollisten päätelmien 
tekemiseen. Tämä tieteellisen näytön kulmaki-
vi vaikuttaa hiljakseen, ehkä huomaamattakin, 
murenevan.

Satunnaistamisella on kliinisessä tutkimuk-
sessa kolme keskeistä tarkoitusta. Ensinnäkin 
se takaa, että tutkimuksen ryhmät 
ovat tunnettujen – ja tuntematto-
mien – ennusteellisten tekijöiden 
osalta tasapainossa. Toiseksi se 
mahdollistaa harhattoman ja riip-
pumattoman tehon arvioinnin ja kausaalisuh-
teen osoituksen suhteessa tehtyyn interven-
tioon (1). Käytäntöön soveltamisen kannalta 
vähintään yhtä tärkeää on, että satunnaistettu 
vertailuryhmä tarjoaa suoran vertailun aiem-
paan käypään hoitoon ja siten työkalun tutki-
mushavainnon kliinisen hyödyn välittömään 
arviointiin.

Satunnaistettu, kontrolloitu kolmannen vai-
heen kliininen tutkimus on ollut pitkään myös 
uusien lääkkeiden hyväksynnän ja myyntiluvan 
perusedellytys (2). Tässäkin on tapahtunut 
muutos: lääkkeitä on hyväksytty markkinoille 
ilman vertailevaa tutkimusta, kontrolloimat-
tomien ensimmäisen ja toisen vaiheen tutki-
musten teho- ja turvallisuustulosten perusteella 
(3). 

Muutos on ollut erityisen selvä syöpä- ja har-
vinaislääkkeiden osalta. Omassa aineistossam-
me havaitsimme, että kymmenen viime vuoden 
aikana peräti 22 syöpälääkettä on saanut myyn-
tilupansa yksihaaraisen kliinisen tutkimuksen 
perusteella (4). Kysymys on ajankohtainen 
myös pandemian vuoksi – voidaanko globaa-

lissa hätätilanteessa tehdä poikkeus aiemmasta 
satunnaistamisen säännöstä (5)?

Lääketieteessä on kiistatta tilanteita, joissa 
satunnaistetun tutkimuksen tekeminen tehon 
ja turvallisuuden osoittamiseksi on mahdo-
tonta tai vähintään huomattavan vaikeaa ja 
hidasta. Näin voi olla esimerkiksi erittäin har-
vinaisen sairauden yhteydessä tai tilanteessa, 
jossa hoidettava sairaus johtaa väistämättä po-

tilaan kuolemaan. Jälkimmäises-
säkin tapauksessa on useimmiten 
mahdollista satunnaistaa potilaita 
esimerkiksi parasta oirehoitoa saa-
vaan ryhmään (2). Käytettävissä 

olevien hoitovaihtoehtojen puutettakaan ei 
pitäisi automaattisesti hyväksyä perusteeksi yk-
sihaaraiseen tutkimukseen. Viranomaisten on 
myös vaikeaa arvioida objektiivisin kriteerein 
sitä, onko rekrytointi satunnaistettuun tutki-
mukseen liian vaikeaa vai ei.

Lääkeviranomaisten ohjeistot lähtevät aja-
tuksesta, että satunnaistetun kliinisen lääketut-
kimuksen vertailuhoidon pitäisi olla aina joko 
lumelääke tai paras mahdollinen, tehokkaaksi 
ja turvalliseksi osoitettu hoitomuoto, jos sel-
lainen on olemassa (2). Periaate on selkeä ja 
näyttöön perustuvaan lääketieteeseen nojaava, 
mutta sen käytännön soveltaminen monikan-
sallisessa päätöksenteossa on toisinaan huo-
mattavan vaikeaa. 

Standardihoito voi vaihdella maasta toiseen, 
eikä lääketieteellisesti parhaana pidetty hoito 
välttämättä ole taloudellisista syistä kaikissa 
keskuksissa käytettävissä. Standardihoito voi 
myös muuttua hyvin nopeasti. Onko silloin oi-
kein hyväksyä uusi lääke tai hoito, jos se vaikut-
taa karkeasti yhtä hyvältä kuin muutkin, mutta 
sen kliininen tutkimus on tehty vertaamalla sitä 

Standardihoito 
voi muuttua hyvin 
nopeasti
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vanhentuneeseen hoitokäytäntöön?
Ratkaisu löytynee jostakin ääripäiden välis-

tä. Yksihaaraisiin tutkimuksiin perustuvat uu-
sien lääkkeiden ja hoitojen hyväksynnät ovat 
luultavasti osin tulleet jäädäkseen, eikä paluuta 
tiukkaan satunnaistamisen vaatimukseen enää 
ole. Yksi ratkaisu voisi olla pienempien mutta 
kuitenkin satunnaistettujen tutkimusten hyväk-
syminen. Tällaisen tutkimuksen muodollinen 
tilastollinen voima saattaa riittää, jos tutkimuk-
seen on valittu sopiva mutta kliinisesti relevant-
ti päätemuuttuja.

Uusien tutkimusasetelmien tehokkaampi 
hyödyntäminen voisi olla myös avuksi, esi-
merkiksi saman kontrollihaaran käyttäminen 
samanaikaisesti useamman intervention tai 
lääkkeen testaamiseen. Tätä on jo sovellettu 
joidenkin kohdennettujen syöpälääkkeiden 
kori- ja sateenvarjotutkimuksissa (6). Lääk-
keen hyväksyminen kontrolloimattoman tut-
kimusaineiston perusteella asettaa joka tapauk-
sessa suuria vaatimuksia hyväksynnän jälkeisen 
teho- ja turvallisuustiedon seurannalle, ja suuri 
osa tällaisista myyntiluvista on myönnetty eh-
dollisina (4). Tällöin määritellään, mitä tietoa 
myyntiluvan haltijan on jatkossa toimitettava 
myyntiluvan ylläpitämiseksi.

Kliinisestä rekisteritiedosta saatavaa vertai-
levaa tietoa (real-world evidence) on yleisesti 

tarjottu korvaamaan puuttuvan verrokkiryh-
män tuloksia (7). Laadukas rekisteritieto voi 
toki auttaa tulosten kliinisen relevanssin ja kon-
tekstin arvioinnissa, ja kliinisten aineistojen 
etenevä kerääminen ja yhdistäminen voivat an-
taa mahdollisuuksia täydentää niin satunnais-
tamattoman kuin satunnaistetunkin tutkimuk-
sen epävarmuuskohtia (8). Koska sairauden 
ennuste ja hoito voivat ajan kuluessa muuttua, 
laadukkaimmillaankaan historiallinen rekisteri-
tieto ei kuitenkaan ole täysin suojassa kronolo-
giselta harhalta ja muilta epävarmuustekijöiltä.

Lääketieteellisen yhteisön olisi syytä pysyä 
yhtenäisenä vaatimuksessaan satunnaistetuista 
vertailevista tutkimuksista kliinisten päätel-
mien ja hoitokäytäntöjen perusteena. Lääketie-
teellinen tutkimushavainto tarvitsee aina vas-
tapainon ja mittapuun, joka saadaan parhaiten, 
luotettavimmin ja usein myös nopeimmin sa-
masta kliinisestä tutkimuksesta. Kliinistä tehoa 
haettaessa unohtuu helposti myös hoitovaiku-
tuksen toinen puoli, haitta. Luotettavaa vertai-
levaa turvallisuustietoa saadaan vain satunnais-
tamalla. Yksihaaraisilla kliinisillä tutkimuksilla 
on käyttöalueensa niin lääkekehityksessä kuin 
alustavan tehon osoittajina muitakin interventi-
oita tutkittaessa, mutta lääketieteellisen näytön 
perustaksi ne kelpaavat vain vahvoin tieteellisin 
perustein. ■
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