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TIIVISTELMÄ

Metformiini on yleisesti käytetty lääke tyypin 2 diabetespotilailla. Tässä tut-
kielmassa käsiteltiin kysymystä �Muuttaako metformiinihoito kohdunrungon
syövän ennustetta tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla?�, koska on kerty-
nyt tutkimustietoa, joka viittaa siihen, että metformiinilla voisi olla edullinen
vaikutus kohdunrungon syöpäpotilaiden ennusteeseen.

Tutkimuksessa käytettiin tietoja Suomen Diabetesrekisteristä, Suomen lää-
kekorvausrekisteristä (KELA), Suomen Syöpärekisteristä, Suomen Väestö-
rekisteristä (VRK), Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteristä ja Terveyden-
huollon potilasasiakirjoista (HILMO).

Tutkimuspopulaatio muodostettiin seuraavilla rajoituksilla: Kohdunrungon
syöpädiagnooseiksi valittiin ICD-O-3-koodeilla C54.1 tai C54.9 koodatut syö-
vät. Potilaiden seuruuaika oli 1.1.1996-31.12.2013. Diabetesdiagnoosi piti ol-
la ennen kohtusyöpädiagnoosia. Kohdunrungon syöpää ei saanut edeltää mi-
kään muu syöpä, paitsi erikseen mainitut ihosyövät ja synnytyselinten syöpien
esiasteet.

Syöpäpotilaat jaettiin eri altistusryhmiin diabeteslääkkeiden käytön suhteen.
Lääkkeiden käytönarviointi tehtiin ostokertojen perusteella. Metformiinin ti-
lastollista yhteyttä elinaikaan tutkittiin �metformiinia joskus käyttäneiden�
ja �metformiinia ei koskaan käyttäneiden� potilaiden välillä. Tarkempi diabe-
teslääkkeiden käyttöluokittelu tehtiin metformiinia, insuliinia ja muita dia-
beteslääkkeitä käyttäneiden kesken. Metformiinin yhteyttä elinaikaan arvioi-
tiin myös metformiinin ostokertojen perusteella. Lääkkeiden käyttö otettiin
huomioon vain ennen kohtusyöpädiagnoosia.

Tilastollisessa analysoinnissa, elinaika-analyyseissä, käytettiin Kaplanin-Meie-
rin menetelmää ja Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomallia. Kil-
pailevia kuolemansyitä tutkittiin käyttäen hyväksi Coxin verrannollisten in-
tensiteettien regressiomallia.

Tämän tutkimuksen perusteella ei saatu tilastollista näyttöä metformiinin
yhteydestä kohdunrungon syöpäpotilaiden elinaikaan tyypin 2 diabetespoti-
lailla. Vertailuja tehtiin �metformiinia joskus käyttäneiden� ja �metformiinia
ei koskaan käyttäneiden� potilaiden välillä, tarkemmalla potilaiden diabetes-
lääkekäytön luokittelulla ja metformiinin ostokertoihin perustuvalla luokitte-
lulla. Insuliinia käyttäneillä potilailla havaittiin hieman korkeampi kuoleman
riski.
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ABSTRACT

Metformin is a widely used drug among type 2 diabetes patients. This thesis
handles the question �Does metformin treatment a�ect the survival from
endometrial cancer in women with type 2 diabetes?� because some studies
show that metformin might have a positive e�ect on the prognosis of the
endometrial cancer patients of women with type 2 diabetes.

A number of di�erent registers were used in this study: Suomen Diabetesre-
kisteri, Suomen lääkekorvausrekisteri (KELA), Suomen Syöpärekisteri, Suo-
men Väestörekisteri (VRK), Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteri and Ter-
veydenhuollon potilasasiakirjat (HILMO).

The study population was formed by the following limits: The endometrial
cancer diagnosis was set with ICD-O-3 code C54.1 or C54.9. The follow up
period was 1.1.1996-31.12.2013. The diabetes diagnosis was set before the
endometrial cancer diagnosis. The endometrial cancer was not to be preceded
by any other cancer, except speci�cally mentioned skin cancers and cancer
precursors of the maternity bodies.

The cancer patients were subdivided into di�erent exposure groups with res-
pect to the use of the diabetes drugs. The use of drugs was estimated by the
buying times. The statistical association between metformin and the survi-
val time was investigated among metformin never and ever users. A more
detailed classi�cation of use of diabetes medicine was made for only metfor-
min, only insulin and only the other anti-diabetic medicine users. The use of
metformin was also estimated based on the amount of the buying times. The
use of medicines examined only before the endometrial cancer diagnosis.

Kaplan-Meier method and Cox proportional hazard model were used in the
statistical analysis. Competing causes of death examined using the Cox pro-
portional hazard model.

Based on this study there was no evidence of the association between metfor-
min and the survival time of the type 2 diabetes patients with the endomet-
rial cancer. The comparisons were done for metformin never and ever users,
for subdivided drug groups and based on the buying times of metformin.
Slightly higher risk of death was observed among insulin users.
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1 JOHDANTO

Kohdunrungon syöpä eli kohtusyöpä on naisen kohtuontelon limakalvosta ke-
hittyvä syöpä. Tässä dokumentissa kohdunrungon syöpää kutsutaan lyhyesti
vain kohtusyöväksi. Huomioon ei oteta kohdun kaulaosan syöpää. Kohtusyö-
pä on Suomessa naisten kolmanneksi yleisin syöpä, uusia tapauksia diagno-
soidaan vuosittain noin 800 kpl. Yleensä kohtusyöpä todetaan vasta vaihde-
vuosien jälkeen. Se on harvinainen alle 40-vuotiailla. Kohtusyövän sairastu-
vuus lisääntyy selvästi 65 ikävuoden jälkeen ja pysyy suhteellisen samana 85
ikävuoteen saakka. [4]

Tärkeitä riskitekijöitä ovat ikä, perinnöllinen alttius, ylipaino, diabetes, mo-
nirakkulaiset munasarjat, synnyttämättömyys, myöhäinen menopaussi-ikä
(>52 v), estrogeenia tuottavat munasarjakasvaimet, estrogeenihoito ilman
progestiinia ja tamoksifeeni- tai toremifeenihoito. Vaihdevuosien hormonihoi-
to estrogeenilla ilman riittävää keltarauhashormonilisäystä aiheuttaa kohdun
limakalvon liikakasvun, joka voi johtaa kohtusyövän kehittymiseen. Nuorena
käytetty yhdistelmäehkäisy estää kohdun limakalvon kasvua ja hyperplastisia
muutoksia progestiinivaikutuksensa vuoksi. Viisi vuotta jatkuneen yhdistel-
mäehkäisytablettien käytön on todettu vähentävän kohtusyövän riskiä 60 %.
[4]

Kohtusyövissä voidaan erottaa kaksi toisistaan poikkeavaa tyyppiä. Soluku-
van mukaan (histologialtaan) tyypin 1 syöpä on endometrioidi adenokarsi-
nooma ja tyypin 2 syöpä on kirkassoluinen adenokarsinooma tai seroosi pa-
pillaarinen adenokarsinooma. Histologisia alatyyppejä on myös muita, mutta
ne ovat harvinaisempia. Tyypin 1 syövän ennuste on yleensä parempi kuin
harvinaisemman tyypin 2 syövän. Tyypin 1 5-vuotiselossaololuku on 85 % ja
tyypillä 2 se on 58 %. Tässä tutkimuksessa on lisäksi käytössä tyyppi 3, joka
tarkoittaa histologialtaan tuntematonta tyyppiä. [4]

Yli 90 %:lla potilaista poikkeava verenvuoto on kohtusyövän ensimmäinen oi-
re. Niinpä kohtusyövän diagnoosi tehdään yleensä poikkeavan verisen vuodon
vuoksi suoritetuissa tutkimuksissa. Vaginaalinen kaikukuvaus suositellaan
tehtäväksi ennen endometriumnäytteen ottamista. Kaikukuvauksella voidaan
havaita potilaan ikään ja hormonaaliseen tilanteeseen nähden poikkevan pak-
su kohdun limakalvo. Kaikututkimus ei kuitenkaan korvaa histologista tut-
kimusta. Kohdun limakalvonäyte tulee ottaa aina, jos potilaalla on meno-
paussin jälkeinen vuoto, vaikka kohdun limakalvo ei olisikaan liian paksu.
Kohdun limakalvonäyte otetaan tavallisesti joko histologisena tai sytologise-
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na imunäytteenä. Myös kohdun koekaavintaa voidaan käyttää diagnosointiin
etenkin epäselvissä tapauksissa. Tarkempaan diagnoosiin pyrittäessä tehdään
hysteroskopia eli kohdun tähystys, johon yhdistetään limakalvonäytteen otto.
Näiden tutkimusten tuloksien perusteella tehdään arvio mahdollisen kasvai-
men histologiasta ja levinneisyydestä. [4]

Kohtusyövän pääsääntöinen hoitomuoto on radikaali leikkaus, jossa poiste-
taan aina kohtu ja sivuelimet. Korkean levinneisyysriskin taudissa poistetaan
myös kohdun viereiset lantion alueen imusolmukkeet. Leikkauksen yhteydes-
sä tarkennetaan arviota syövän levinneisyydestä ja poistetaan mahdollisuuk-
sien mukaan kaikki havaittava syöpäkudos. Levinneisyyttä arvioidaan myös
useilla mittalaitteilla eri puolilta potilaan kehoa. Käytössä on tarpeen vaa-
tiessa kaikukuvaus, ultraäänitutkimus, magneettikuvaus ja erilaiset tähystyk-
set. Leikkauksen jälkeinen jatkohoidon tarve arvioidaan syöpäkudoksesta an-
nettavan histopatologisen lausunnon perusteella. Liitännäishoito määräytyy
kasvaimen histologisten tekijöiden ja levinneisyyden perusteella. Liitännäis-
hoitona käytetään sädehoitoa, solunsalpaajahoitoa tai näiden yhdistelmää.
Osalla potilaista leikkaukseen liitetään leikkauksen jälkeinen emättimen pai-
kallinen sädehoito, koska sitä käyttämällä on saatu huomattavasti vähennet-
tyä syövän paikallisuusiutumia. [4]

Kohtusyövän tärkein ennustetekijä on sen levinneisyys. Jos kohtusyöpä on
paikallinen, eli rajoittunut kohdun runkoon, on potilaista elossa viiden vuo-
den kuluttua syövän toteamisesta 79-93 %. Jos syöpä on levinnyt kohdun-
kaulan stroomaan, 5-vuotiselossaololuku on 66-86 %. Kasvaimen levitessä
kohdun rungon ja -kaulan ulkopuolelle lantioon 5-vuotisolossaololuku on 14-
79 %. Potilailla, joilla kasvain on levinnyt viereisiin elimiin tai etäpesäkkeitä
on lantion ulkopuolella, 5 vuoden elossaoloennuste on 13-49 %. Kohtusyövän
kokonaisennuste on silti hyvä, koska 75 % kohtusyövistä rajoittuu kohtuun.
Jos kohtusyöpä uusiutuu, 5-vuotiselossaololuku on 10-30 %. [4]

Levinneisyyden lisäksi tärkeitä kohtusyövän ennustetekijöitä ovat mm. syö-
vän histologinen tyyppi, erilaistumisaste, kohdun runkoon leviämisen syvyys,
kohdun veri- ja imusuoniin leviäminen ja etäpesäkkeet imusolmukkeissa. [4]

Diabeetikoilla, jotka sairastuvat kohdunrungon syöpään, on todettu olevan
keskimääräistä huonompi elinajan ennuste. Syitä tähän ei tarkkaan tunne-
ta. Metformiini on lääke, joka on laajasti käytössä aikuistyypin diabeteksen
hoidossa. On kertynyt jonkin verran tutkimustietoa, jonka mukaan metfor-
miinin käyttö saattaisi parantaa syövän ennustetta, eli lisätä elinaikaa. Näi-
den tutkimusten tulokset ovat johtaneet kysymykseen, voisiko metformiinia
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käyttää apuna kohtusyöpään sairastuneiden potilaiden hoidossa varsinaisten
syöpähoitojen rinnalla. On kuitenkin huomattava, että näissä tutkimuksissa
oli aika pienet aineistot ja tulosten luottamusvälit olivat leveitä. Lisäksi näis-
sä tutkimuksissa oli mahdollisia metodisia puutteita, koska syöpädiagnoosin
jälkeistä diabeteslääkitystä ei ollut otettu huomioon. [7] [15]

Oulun yliopistollisessa sairaalassa synnytys- ja naisten tautien klinikalla on
aloitettu tutkimus, jossa vertaillaan metformiinia käyttäneiden diabeetikko-
jen ja muita diabeteslääkkeitä käyttäneiden diabeetikkojen elinaikoja koh-
tusyöpädiagnoosin jälkeen. Käytössä oleva rekisteriaineisto on laajempi kuin
edellisessä kappaleessa mainituissa, aikaisemmin tehdyissä, tutkimuksissa.
Käytettävissä on myös potilaiden ostamien lääkkeiden ostohistoria.
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2 AINEISTO

Tämän luvun alaluvuissa kerrotaan tutkimuksessa käytetyistä rekistereistä,
diabeteslääkkeistä, kohtusyöpien luokittelusta ja datan muokkauksesta.

2.1 Rekisteridata

Tutkimuksessa käytettiin eri rekistereistä löytyviä tietoja, jotka yhdistettiin
toisiinsa henkilötunnuksien perusteella. Hyödynnettävät rekisterit olivat:

• Suomen Diabetesrekisteri

• Suomen lääkekorvausrekisteri (KELA)

• Suomen Syöpärekisteri

• Suomen Väestörekisteri (VRK)

• Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteri

• Terveydenhuollon potilasasiakirjat (HILMO)

Tutkimuksen kattama ajanjakso oli vuoden 1996 alusta vuoden 2013 lop-
puun. Tämä tarkoittaa sitä, että kohtusyöpä piti olla diagnosoituna tällä
aikavälillä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin vain kohtusyövän diagnoosia
edeltävää lääkitystä ja sen yhteyttä elinaikaan. Diagnoosin jälkeisen lääkityk-
sen yhteyttä elinaikaan tutkitaan mahdollisesti seuraavassa vaiheessa. Se on
kuitenkin monella tapaa ongelmallisempaa, koska erilaisia vaikuttavia asioi-
ta ja tekijöitä on enemmän ja niiden hallinta hankalampaa. Alustava ole-
tus oli, että metformiinia piti olla käytettynä vähintään puoli vuotta ennen
kohtusyövän diagnoosia ennen kuin ns. suojavaikutuksen oletettiin alkavan
kohtusyövän osalta. Tutkimuksen alkaessa tarkkoja suojavaikutusaikoja ei
kuitenkaan ollut tiedossa ja niitä oli tarkoitus estimoida tutkimuksen aika-
na. Tämä tarkoitti sitä, että lääkitystä tarkasteltiin koko saatavilla olevan
lääkedatan ajalta ennen kohtusyövän diagnoosia kunkin potilaan kohdalla.
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2.2 Diabeteslääkkeet

Diabeteslääkkeitä on useita erilaisia ja ne eroavat toisistaan annostelureit-
tien (suun kautta, ihonalaisesti), vaikutusmekanismin ja vaikuttavien ainei-
den osalta. Lääkkeitä kussakin ryhmässä on useita, koska valmistajia on mo-
nia. Tässä tutkimuksessa potilaat lajiteltiin diabeteslääkityksen osalta kah-
deksaan ryhmään:

• Ei ole käyttänyt mitään diabeteslääkettä

• On käyttänyt vain metformiinia diabeteslääkkeenä

• On käyttänyt vain insuliinia diabeteslääkkeenä

• On käyttänyt vain muita diabeteslääkkeitä (ei metformiinia eikä insu-
liinia)

• On käyttänyt vain metformiinia ja insuliinia diabeteslääkkeenä

• On käyttänyt vain metformiinia ja muita diabeteslääkkeitä

• On käyttänyt vain insuliinia ja muita diabeteslääkkeitä

• On käyttänyt metformiinia, insuliinia ja muita diabeteslääkkeitä

Yllä olevassa ryhmittelyssä potilas luokiteltiin sekakäyttäjäksi, jos hän oli
kerrankin ostanut muuta diabeteslääkettä jonkin diabeteslääkkeen käytön
yhteydessä. Alustavaa lääkeryhmittelyä myös muutettiin tutkimuksen aika-
na. Esimerkiksi kaikki sekakäyttäjät pantiin samaan ryhmään, koska ns. se-
kakäyttäjät muodostivat joka tapauksessa ongelmia tulkinnassa. Ongelmat
johtuivat siitä, että tuohon ryhmään kuului monella tavoin metformiinia,
insuliinia ja muita diabeteslääkkeitä käyttäneitä. Se sisälsi esimerkiksi ker-
ran metformiinia käyttäneitä ja paljon metformiinia käyttäneitä ja kaikkia
käyttöasteita siltä väliltä. Mahdollisista ongelmista huolimatta sekakäyttä-
jien ryhmä sisällytettiin analyysiin, mutta tulosten tulkintavaiheessa käytet-
tiin suurta harkintaa.

Alustavasti kiinnostavin lääkeryhmä kohtusyövän osalta oli �pelkän metfor-
miinin käyttäjien� ryhmä ja sen lisäksi �metformiini + insuliini� ja �met-
formiini + muut diabeteslääkkeet� -yhdistelmät. Muut lääkeryhmät olivat
verrokkina.
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Tutkimuksessa huomioidaan jatkossa myös kolesteroli- ja hormonilääkkeiden
käyttö, koska niillä voi olla yhteyttä kohtusyövän syntyyn ja ennusteeseen,
mutta niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa.

2.3 Kohtusyövät

Kohtusyövät luokitellaan terveydenhoidossa kansainvälisen tautiluokituksen
IDC-10 (International Classi�cation of Diseases 10th Revision) koodilla C54,
joka kertoo kyseessä olevan kohdunrungon syöpä. Sen alatyypit luokitellaan
ICD-10 koodeilla C54.0, C54.1, ... ja C54.9. Tässä tutkimuksessa käytettiin
kuitenkin kansainvälistä syöpäluokittelua IDC-O-3 (International Classi�ca-
tion of Diseases for Oncology, 3rd Edition), koska se on syöpien luokittelussa
tarkempi. Myös ICD-O-3:n mukaan kohdunrungon syövät ovat pääluokassa
C54, mutta alaluokkien C54.0, C54.1, ... ja C54.9 luokittelu eroaa ICD-10:stä.
ICD-10 otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1996. Suomen Syöpärekisteri otti
ICD-O-3:n mukaisen syöpien luokittelun käyttöön vuonna 2008. [5]

Tutkimukseen valittiin vain ICD-O-3:n topogra�a-koodiltaan kohtusyöpätyy-
pit C54.1 ja C54.9. Syöpien käyttäytymisen osalta mukaan otettiin vain pa-
hanlaatuiset eli käyttäytymistyypin 3 kasvaimet. (Käyttäytymisasteet ovat: 0
= hyvänlaatuinen, 1 = pahanlaatuisuus epäselvä, semimaligni, 2 = carcinoma
in situ ja 3 maligni). Taulukko 1 kuvaa tutkittavien kohtusyöpien (kohdun-
rungon syöpien) jakautumisen eri tyyppeihin muiden ominaisuuksien perus-
teella. Ensimmäinen sarake (Tyyppi 1, 2 tai 3) tarkoittaa syövän solukuvan
(histologia) perusteella tehtyä jakoa. Tyypin 1 ja 2 riskitekijät ja ennuste ovat
erilaiset. Tyyppi 3 tarkoittaa tuntematonta solukuvaa, joka todennäköises-
ti sisältää suurimmalta osin tyypin 2 syöpiä. Toinen sarake kertoo ICD-O-3
luokittelun morfologiakoodin, joka tarkoittaa samaa kuin syövän histologia-
luokitus. Viimeinen sarake sisältää suomenkielisen diagnoosin. [5] [4]

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa rajoituttiin tutkimaan taulukon 1 mu-
kaisia kohtusyöpiä kolmessa eri luokassa 1, 2 ja 3, mitkä viittaavat syöpien
tyyppiin. Lisäksi seuraavat rajoitukset olivat voimassa. Rajaus pelkästään
naisiin oli luonnollinen, koska kohtusyöpä voi tulla vain naiselle. Tosin aineis-
tossa oli sukupuolenvaihdoksen tehneitä potilaita, jolloin oli pari tapausta,
joissa miehellä oli kohtusyöpä. Heidät suljettiin pois tutkittavasta datasta,
koska hormonihoidot sekoittavat tuloksia. Syöpiä tutkittiin vain aikavälillä
1996-2013, mikä tarkoitti sitä, että tämän aikavälin ulkopuolella olevat syövät
jätettiin pois laskuista. Tähän oli syynä se, että tätä aikaväliä aikaisemmin
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Taulukko 1: Pahanlaatuisten kohtusyöpien C54.1 ja C54.9 luokittelu tyyp-
peihin solukuvan perusteella

Tyyppi ICD-O-3 Diagnoosi/Selite
morfologia

1 M-8380 Endometrioidi adenokarsinooma
2 M-8260 Seroosi papillaarinen karsinooma
2 M-8441 Seroosi papillaarinen karsinooma
2 M-8460 Seroosi papillaarinen karsinooma
2 M-8310 Kirkassoluinen adenokarsinooma
2 M-8010 Adenokarsinooma+levyepiteelikarsinooma
3 M-8000 Tuntematon histologia
3 M-8140 Tuntematon histologia

on ollut käytössä ICD-9 tautiluokitus ja sen käyttäminen yhdessä ICD-10:n
ja ICD-O-3:n kanssa on ongelmallista. Yksikäsitteistä vastaavuutta tautiluo-
kitusten välillä ei aina ole ja siten vastaavuudet ovat usein hankalia selvittää.
Vaikka ICD-O-3 otettiin käyttöön vuonna 2008, se ei aiheuttanut ongelmaa,
koska kaikki aikaisemmat syövät on luokiteltu uudestaan IDC-O-3-koodien
mukaisesti. Vuoden 2013 loppu asetettiin takarajaksi, koska tämän hetken
rekisteridata loppui siihen pisteeseen. Kaikista rekistereistä ei ollut vielä sitä
uudempia tietoja saatavana.

2.4 Kohtusyöpää edeltävät muut syövät

Tutkittavista potilaista suljettiin pääsääntöisesti pois sellaiset, joilla oli en-
nen kohtusyöpää diagnosoitu jokin muu syöpä. Tässä käytettiin kuitenkin
valintaa siten, että taulukon 2 mukaiset kasvaimet tai kudosmuutokset eivät
aiheuttaneet poissulkemista aineistosta, jos vain niitä oli ollut ennen koh-
tusyöpädiagnoosia. Merkintä C44 viittaa kaikkiin sen pääluokittelun syöpiin
eli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi C44 koodin kohdalta tarkasteltiin kaikki
C44-alkuiset tapaukset.

2.5 Syövän levinneisyys

Kohtusyövän levinneisyys diagnoosihetkellä on yksi merkittävä tekijä siihen,
kuinka hyvä tai huono ennuste syövällä on. Paikalliset syövät ovat helpom-
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Taulukko 2: Kasvaimet tai kudosmuutokset, jotka eivät aiheuttaneet pois-
sulkua

ICD-O-3 ICD-O-3 Käytt. Diagnoosi/Selite
topogra�a morfologia

C44 M8050-M8084 3 Ihon okasolusyövät
C44 M8090-M8110 3 Ihon basalioomat
C51 M8077 2 VINIII (ulkosynnytinsyövän esiasteet)
C52 M8077 2 VAINIII (emätinsyövän esiasteet)
C53 M8077 2 CINIII (kohdunkaulansyövän esiasteet)

min hoidettavia ja hoito myös tehoaa paremmin. Mitä levinneempi syöpä on
sitä huonompi ennuste sillä on. Suomen Syöpärekisterissä käytetään levinnei-
syydelle seitsenluokkaista luokittelua, joka on esitetty taulukossa 3. Metasta-
soinut tarkoittaa sitä, että syöpä on muodostanut etäpesäkkeitä. Alueelliset
imusolmukkeet ovat kohtua lähinnä olevat eli lantion imusolmukkeet.

Taulukko 3: Suomen Syöpärekisterin käyttämä syöpien levinneisyysluokitte-
lu

Koodi Merkitys
0 Ei tietoa
1 Paikallinen
2 Metastasoinut vain alueellisiin imusolmukkeisiin
3 Metastasoinut kauemmaksi kuin alueellisiin imusolmukkeisiin tai

kasvaa viereisiin kudoksiin
4 Levinnyt, ei tietoa miten laajalle
5 Paikallisesti edennyt, kasvaa viereisiin kudoksiin
6 Metastasoinut kauemmaksi kuin alueellisiin imusolmukkeisiin

Tässä tutkimuksessa syövän levinneisyyden luokittelu tehtiin karkeammin
kolmessa luokkassa: paikallinen, levinnyt ja ei tietoa. 'Paikallinen' oli sama
kuin Suomen Syöpärekisterin 'paikallinen' syöpä. 'Ei tietoa' oli samoin vas-
taava kuin 'ei tietoa'. 'Levinnyt' vastasi Suomen Syöpärekisterin kaikkia le-
vinneitä syöpiä eli luokkia 2-6.
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2.6 Aineiston muokkaus

Rekisteripohjaisen datan muokkaus ja käsittely oli näin suuressa tutkimuk-
sessa aikaavievä vaihe. Tarvittiin monenlaisia loogisia operaatioita, lajitte-
luita, karsimisia ja datan yhdistämisiä, jotta kaikki tarvittava tieto saatiin
loogisesti yhteen tiedostoon eri rekisteritiedostoista analyysejä varten. Oman
suuren haasteensa muodosti myös rekisteridatan koko, koska osa näistä tie-
dostoista sisälsi useita miljoonia rivejä (suurin yli 24 miljoonaa riviä). Näin
ollen tietokoneiden suorituskykykin muodosti hidastavan, ellei jopa estävän
tekijän, koska eri rekisteriaineistoja yhdistettäessä oli yhtaikaa käsittelys-
sä vähintään kaksi eri aineistoa. Tehokkaasti työskennellessä niitä piti olla
useampia yhtaikaa avoinna.

Datan muokkaukseen yritin käyttää ensin R-ohjelmaa, jonka suorituskyky ei
kuitenkaan siihen riittänyt. Jo yksinkertaisten lajitteluoperaatioiden tulosten
odotteluun kului liian paljon aikaa. Tämän vuoksi ja myös aikaisempien hy-
vien SPSS-käyttökokemusten vuoksi päädyin käyttämään datan muokkaus-
vaiheessa SPSS-ohjelmaa. Datan muokkaamisen olisi todennäköisesti pysty-
nyt tekemään myös SAS-ohjelmalla. Myös ns. scriptityökalut (Perl, Python,
jne.) olisivat mahdollisesti toimineet ainakin osittain tässä tarkoituksessa.

Tämän tutkimuksen elinaika-analyysejä ajatellen ja myös ottaen huomioon
muut myöhemmät lisäanalysointitarpeet päädyin ottamaan ns. perusdataksi
Syöpärekisterin tarjoaman datan. Siihen yhdistin tarpeellista tietoa kaikista
muista rekistereistä. Tämä mahdollisti sen, että sopivilla valinnoilla ja datan
karsimisella tästä perusdatasta voitiin valita erilaisia osa-aineistoja kuhun-
kin elinaika-analyysiin. Valintoja voitiin tehdä esim. syöpien, lääkityksen ja
erilaisten aikariippuvuuksien suhteen.
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3 TILASTOLLISET MENETELMÄT

Aineiston tilastollisessa analysoinnisssa käytettiin Kaplanin-Meierin menetel-
mää ja Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomallia. Ensin mainittu
edustaa parametrittomia menetelmiä, joiden avulla riskifunktio F (t), vält-
töfunktio S(t) ja kumulatiivinen intensiteetti H(t) estimoidaan parametrit-
tomasti havaittujen tapahtumien perusteella. Niissä ei tehdä minkäänlaista
oletusta riskifunktion muodosta, vaan se määräytyy täysin havaintojen perus-
teella. Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomalli puolestaan edustaa
niin sanottuja puoliparametrisia malleja. Siinä estimoidaan riskitiheys h(t)
eli intensiteetti ja mukana on yksi tai useampia selittäviä tekijöitä, jotka vai-
kuttavat riskitiheyteen. Coxin malli ei myöskään sisällä minkäänlaista ole-
tusta riskifunktion perusmuodosta. Molempia analysointitapoja valaistaan
seuraavissa alaluvuissa. [1] [11] [14]

Varsinaisia parametrisia malleja ei käytetty tässä tutkielmassa. Aikaisempiin
tutkimuksiin nojautuen on usein odotettavissa, että parametriset mallit eivät
välttämättä kovin hyvin kuvaa epidemiologiaan liittyviä elinaikafunktioita.
Parametrisia malleja olisivat esimerkiksi eksponentti- tai Weibull-jakaumaan
pohjautuvat mallit, joissa jakauman mallin parametrien valinnalla voidaan
vaikuttaa riskifunktion muotoon. Parametrisia malleja voitaisiin käyttää yk-
sinään kuvaamaan riskifunktion muotoa tai niitä voitaisiin yhdistää Coxin
verrannollisten intensiteettien regressiomalliin perusriskitiheysfunktioksi, jo-
ta sitten säädetään regressioparametreilla. [1] [11] [14]

3.1 Teoreettiset ilmaantuvuussuureet

Tämän tutkimuksen elinaika-analyyseissä tutkittiin kuoleman toteutumista
eli ilmaantumista ja sen ajankohtaa useita yksilöitä sisältävissä potilasryh-
missä. Ensin kuitenkin tarkastellaan ilmaantuvuutta teoreettisesti yksilöta-
solla. Yleisemmin elinaika-analyysillä voi tutkia myös jonkin muun kiinnosta-
van tapahtuman toteutumista ensimmäisen kerran ja sen ajankohtaa. Tällai-
siä esimerkkejä ovat mm. ensimmäisen lapsen syntymä seurustelun aloittami-
sen jälkeen, jonkin tietyn syövän ilmaantuminen syntymän jälkeen, vamman
X saaminen uudestaan hoidon Y jälkeen, toimeentulotuen ensimmäinen nos-
tokerta täysi-ikäisenä ja puhelimen ensimmäinen rikkoutuminen myyntita-
pahtuman jälkeen. Käyttökohteita on siis monilla eri alueilla. Tämä alaluku
perustuu lähteisiin [1] [11] ja [14].
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Tutkimuksen ajanlasku kussakin tapauksessa aloitetaan keskeisestä nollahet-
kestä, joka on selkeästi alkuhetki, jonka jälkeen tutkittava tapahtuma voi sat-
tua tai josta lähtien tutkimus aloitetaan. Tässä tutkimuksessa alkuhetki oli
kohtusyövän diagnoosipäivämäärä, joka oli merkitty kuukauden tarkkuudel-
la Suomen Syöpärekisteriin. Symbolilla T merkitään sitä ajankohtaa, jolloin
tutkittava muutostapahtuma sattuu yksilölle ajanlaskun alusta lähtien. T on
satunnaismuuttuja ja sen taustalla on yleensä jokin todennäköisyysjakauma.
Tässä tutkimuksessa T tarkoittaa elinaikaa kohtusyöpädiagnoosin jälkeen ja
sitä tarkastellaan kuukauden tarkkuudella.

Riskifunktio eli ilmaantumistodennäköisyys F (t) ajan funktiona määritel-
lään todennäköisyytenä sille, että satunnaismuuttujan T arvo on pienempi
tai yhtäsuuri kuin tietty ajanhetki t. Toisaalta se on myös T:n jakauman
tiheysfunktion f(t) integraali.

F (t) = P (T ≤ t) =

∫ t

0

f(u)du, t > 0.

Sen komplementti on välttöfunktio S(t):

S(t) = P (T > t) = 1− F (t), t > 0.

Riskifunktio F (t) on siis sama kuin satunnaismuuttujan T kertymäfunktio.
Riskifunktio on ajan suhteen kasvava ja välttöfunktio on ajan suhteen vähe-
nevä.

On myös mahdollista määritellä riski jollakin tietyllä ajanjaksolla ]t0, t], jos-
sa t0 voi olla alkuperäistä nollahetkeä myöhäisempi ajankohta. Riski tarkoit-
taa nyt tapahtuman ilmaantumistodennäköisyyttä hetkeen t mennessä, sillä
ehdolla, että tapahtuma ei ole toteutunut aikaisempaan hetkeen t0 mennes-
sä. Lyhennettynä merkintänä tälle käytetään muotoa π(t | t0) ja se voidaan
laskea välttöfunktiosta kaavalla:

π(t | t0) = P (t0 < T ≤ t | T > t0) =
P (t0 < T ≤ t)

P (T > t0)

=
F (t)− F (t0)

1− F (t0)
=
S(t0)− S(t)

S(t0)
= 1− S(t)

S(t0)
= 1− S(t | t0),

jossa nyt S(t | t0) = P (T > t | T > t0) on ehdollinen välttötodennäköisyys,
joka siis määrittelee todennäköisyyden välttää tapahtuma ainakin hetkeen
t asti ehdolla, että se on vältetty aiempaan hetkeen t0 asti. Tämän myötä
voidaan päätellä, että S(t | 0) = S(t) ja π(t | 0) = F (t).
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Intensiteetti- eli riskitiheysfunktio h(t) kuvaa ilmaantumistodennäköisyyden
muutosnopeutta ajan funktiona. Se voidaan määritellä myös siten, että se
kuvaa sairastumisen voimaa, jolla tauti pyrkii puhkeamaan siihen saakka
terveessä henkilössä. Riskitiheysfunktio h(t) määritellään seuraavasti:

h(t) = lim
∆t→0

P (t < T ≤ t+ ∆t | T > t)

∆t

= lim
∆t→0

π(t+ ∆t | t)
∆t

= −S
′(t)

S(t)
=
f(t)

S(t)
, t > 0,

jossa S ′(t) on välttöfunktion S(t) ensimmäinen derivaatta hetkellä t, mikä
on edellisiä kaavoja katsoen sama kuin tiheysfunktion vastaluku −f(t) .

Kumulatiivinen intensiteetti eli kumulatiivinen riskitiheys H(t) hetkeen t
mennessä määritellään intensiteetin integraalina:

H(t) =

∫ t

0

h(u)du, t > 0.

Tästä on johdettavissa seuraavat kaavat edellä mainittujen suureiden välille:

S(t) = 1− F (t) = exp{−H(t)}, t > 0 ja

H(t) = − log{S(t)}, t > 0.

Kumulatiivista intensiteettiä hyväksi käyttäen voidaan määritellä vasteta-
pahtuman ehdollinen kumulatiivinen riskitiheys riskijaksolla ]t0, t] ehdolla,
että vastetapahtuma on vältetty jakson alkuhetkeen t0 asti alla olevalla kaa-
valla:

H(t | t0) =

∫ t

t0

h(u)du = H(t)−H(t0), t > t0 ≥ 0.

Tällöin voidaan riskijaksoa ]t0, t] koskeva riski esittää kaavalla:

π(t | t0) = 1− S(t | t0) = 1− exp{−H(t | t0)}.

Kun riskijakson pituus ∆ = t − t0 on riittävän lyhyt ja intensiteetti tällä
välillä lähes vakio, voidaan tehdä approksimaatio H(t | t0) ≈ h(t)∆. Lisäksi,
jos riski π(t | t0) on riittävän pieni, niin π(t | t0) ≈ H(t | t0). Kun nämä
approksimaatiot yhdistetään, saadaan likimääräinen arvio riskille:

π(t | t0) ≈ h(t)∆.

Tietyillä edellytyksillä riski on siis likimain riskitiheyden taso kertaa riski-
jakson pituus.
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3.2 Kaplanin-Meierin menetelmä

Kaplanin-Meierin menetelmä on suosittu parametriton menetelmä riski- ja
välttöfunktion estimoinnissa. Tässä alaluvussa käytetään pääosin lähteitä [1]
[11] ja [14]. Olkoon n potilaiden eli yksilöiden kokonaismäärä. Aluksi havai-
tut elinajat (ennen syöpäkuolemaa) asetetaan suuruusjärjestykseen. Kullakin
havaitun elinajan kohdalla on tapahtunut vähintään yksi vastetapahtuma.
Tapahtumahetket, joita on K kpl, eivät ole ennakolta tiedossa, vaan ne pe-
rustuvat havaintoihin. On syytä huomata, että tapahtumahetkiä K voi olla
vähemmän kuin yksilöitä n, koska samanaikaiset tapahtumat ovat mahdolli-
sia. Olkoot tk (k = 1, . . . , K) suuruusjärjestyksessä havaitut tapahtumahet-
ket ja Dk tapausmäärä hetkellä tk. Tapausmäärä tarkoittaa niiden yksilöiden
määrää, joiden havaittu seuruuaika (elinaika) oli tk ja seuruu päättyi vaste-
tapahtumaan (kuolemaan). Riskiväestön koko hetkellä tk on nk. Riskiväes-
tö tarkoittaa niiden yksilöiden määrää, jotka ovat mukana riskiväestössä eli
seuruussa juuri ennen hetkeä tk ja välttäneet vastetapahtuman ennen sitä.

Kaplanin-Meierin estimaattori välttöfunktiolle S(t) pisteessä t lasketaan seu-
raavasti. Olkoon qk = Dk/nk välillä ]tk−1, tk] havaittu ilmaantumisosuus. Ol-
koon sk = 1 − qk tämän välin ehdollinen välttöosuus. Välttöfunktion S(t)
estimaattori alkuhetkestä lähtien eli välttökäyrä ŜKM(t) on porrasfunktio:

ŜKM(t) =
∏
tk≤t

sk =
∏
tk≤t

(
1− Dk

nk

)
.

Jokaisella vastetapahtuman hetkellä tk välttökäyrä laskee alemmalle tasolle
rekursiokaavan ŜKM(tk) = sk × ŜKM(tk−1) mukaisesti ja pysyy tällä tasolla
seuraavaan tapahtumapisteeseen tk+1 asti.

Välttökäyrä laskeutuu tasolle nolla pisteessä tK , jos tässä pisteessä kaikki jäl-
jellä olevat riskiväestöön kuuluvat kokevat vastetapahtuman. Muutoin vält-
tökäyrä jää sille tasolle, millä se on viimeisen vastetapahtuman ajankohtana
tK ja käyrä jatkuu tällä tasolla viimeiseen sensurointiajankohtaan asti. Ris-
kifunktion F (t) estimaattori on välttöfunktion komplementti:

F̂KM(t) = 1− ŜKM(t).

Kumulatiivisen riskitiheyden estimaatti on

ĤKM(t) = − log ŜKM(t) = −
∑
tk≤t

log sk.
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Kumulatiivisen riskitiheyden likimääräinen keskivirhe saadaan delta-menetel-
mällä [2] [12]

SE[ĤKM(t)] =

√∑
tk≤t

1− sk
nksk

=

√∑
tk≤t

Dk

nk(nk −Dk)
.

Tästä voidaan edelleen johtaa tason 100(1−γ)% likimääräinen luottamusväli
välttöfunktion arvolle S(t)

[ŜKM(t)/ exp{z1−γ/2 × SE[ĤKM(t)]}, ŜKM(t)× exp{z1−γ/2 × SE[ĤKM(t)]}].

3.3 Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomalli

Tämän luku alalukuineen perustuu useista eri lähdeteoksista kerättyihin tie-
toihin. Pääosin lähdeteoksena on käytetty Davisonin kirjaa [2], mutta lisäksi
on käytetty lähteitä [1] [6], [9], [11], [13] ja [14].

Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomalli on ns. puoliparametrinen
malli. Se sisältää selittäviä tekijöitä, joilla oletetaan olevan vaikutusta ris-
kitiheysfunktion muotoon. Erilaisilla selittävien tekijöiden kombinaatioilla
saadaan aikaan erilainen riskitiheysfunktio. Tämä onkin yksi tärkeimmistä
mallin perusteista. Yritetään löytää riskitiheysfunktion muotoon vaikuttavat
tekijät eli selittävät tekijät (kovariaatit). Aika usein lääketieteen sovelluksissa
kiinnostuksen kohteena on vain selittävien tekijöiden vaikutus eli tilastolli-
nen yhteys selitettävään ilmiöön (esim. kuolleisuus). Tällöin perusriskitiheys-
funktion muoto ei ole tutkittavan ilmiön kannalta olennainen ja sen estimoin-
tia ei suoriteta. Perusriskitiheysfunktiota kuitenkin tarvitaan, jos halutaan
estimoida yksilöllisiä riskitiheysfunktioita tai välttöfunktioita, jotka kuvaa-
vat tietyn yksilön riskitiheysfunktiota tai välttöfunktiota tietyillä selittävien
tekijöiden kombinaatiolla.

Käytännön tilanteissa mallin sovitus eli regressiokertoimien estimointi toteu-
tetaan suurimman uskottavuuden periaatteen (maximum likelihood) tyyppi-
sellä osittaisen uskottavuuden (partial likelihood) menetelmällä. Ensin esti-
moidaan mallin kertoimet, koska kertoimien estimointi voidaan tehdä ilman
tietoa perusriskitiheysfunktiosta. Sen jälkeen saadaan kertoimien avulla es-
timoitua perusriskitiheysfunktio.

Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomalli on osa laajempaa verran-
nollisten riskien perhettä ja pienillä modi�kaatioilla ne taipuvat useisiin eri
tilanteisiin.
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3.3.1 Mallin määrittely

Määritellään ensin Coxin verrannollisten intensitettien malli. Merkitään yk-
silöitä indeksillä j (j = 1, . . . , n). Selittäviä tekijöitä indeksoidaan kirjaimella
k (k = 1, . . . , p). Näin kullekin yksilölle saadaan oma selittävien tekijöiden
vektori xj = (xj1, . . . , xjp). Yksinkertaisessa tapauksessa selittävät tekijät xjk
ovat binäärisiä (indikaattoreita), jolloin xjk = 1, kun selittävä tekijä vaikut-
taa vasteeseen eli riskitiheysfunktion muotoon, ja xjk = 0, kun selittävä teki-
jä ei muuta riskitiheysfunktion muotoa. Yleisemmässä tapauksessa selittävät
tekijät voivat olla myös jatkuvia ja/tai aikariippuvia saaden erilaisia arvoja
ajan funktiona. Ne voivat olla myös selittävien tekijöiden tulo- tai interak-
tiotermejä. Selittävien tekijöiden kertoimia eli regressiokertoimia merkitään
vektorilla β = (β1, . . . , βp). Kukin βk voi saada arvoja väliltä ] − ∞,∞[.
Jatkossa yksilön j selittävien tekijöiden vektoria merkitään lyhyesti xj ja
regressiokertoimien vektoria β, jos ei ole tarpeen erityisesti tuoda esille jo-
kaista selittävää tekijää k. Tällöin yleistetyn lineaarisen mallin mukaisesti
voidaan määritellä kullekin yksilölle j lineaarinen ennustin ηj, joka on selit-
tävien termien ja regressiokertoimien lineaarinen kombinaatio

ηj = xTj β = β1xj1 + · · ·+ βpxjp.

Edelleen käyttäen lineaarista ennustinta ηj hyödyksi voidaan määritellä ver-
rannollisuuskerroin exp(ηj). Tässä käytetään eksponenttifunktiota, koska suh-
teellinen riski ei voi olla negatiivinen ja toisaalta eksponenttimuoto tuo myö-
hemmin laskennallista ja tulkinnallista etua.

Olkoon h0(t) perusriskitiheysfunktio ja hj(t) yksilön j riskitiheysfunktio. Täl-
löin verrannollisuuskerroin exp(ηj) määrittelee yksilökohtaisen riskitiheys-
funktion hj(t) suhteen perusriskitiheysfunktioon h0(t). Tämä vastaa Coxin
verrannollisten intensiteettien regressiomallia silloin, kun h0(t) on paramet-
riton. Yleinen verrannollisten intensiteettien malli saa nyt muodon:

hj(t) = h0(t) exp(ηj) = h0(t) exp(β1xj1 + · · ·+ βpxjp),

jossa h0(t) voi olla parametriton tai parametrinen. Jos kyseessä on paramet-
rinen perusriskitiheysfunktio, se voidaan kirjoittaa myös muodossa h0(t;α)
osoittamaan riippuvuutta parametrista α. Kun lineaarinen ennustin ηj on
perustasollaan eli saa arvon 0, niin hj(t) = h0(t). Tämä toteutuu esimerkik-
si silloin, kun kaikki selittävät tekijät xj1, . . . , xjp ovat nollia. Kun verrataan
yksilön j riskitiheysfunktiota hj(t) perusriskitiheysfunktioon h0(t), saadaan
yksilön riskitiheyssuhde (HR=Hazard ratio)

HR =
hj(t)

h0(t)
= exp(xTj β),
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joka ei sisällä tekijää h0(t). Tämä ns. suhteellisten riskitiheyksien eli inten-
siteettien oletus on ratkaisevan tärkeä tässä mallissa ja sen toteutuminen
täytyy aina tarkistaa.

Riskitiheyssuhde HR on aina positiivinen. Jos HR < 1, kyseinen selittävä te-
kijä pienentää yksilön riskitiheysfunktion arvoa verrattuna perusriskitiheys-
funktioon. Vastaavasti jos HR > 1, kyseinen selittävä tekijä suurentaa yksilön
riskitiheysfunktion arvoa verrattuna perusriskitiheysfunktioon.

3.3.2 Mallin parametrien tulkinta

Kun Coxin verrannollisten intensiteettien mallia käytetään elinaika-aineiston
analysoinnissa, selittävien tekijöiden kertoimet β tulkitaan riskitiheyssuhteen
HR logaritmeiksi. Tämä tulee esille, kun mallin muotoilee tyyliin

log(HR) = log

(
hj(t)

h0(t)

)
= xTj β.

Tutkitaan tarkemmin yksinkertaista jatkuvien muuttujien tapausta, jossa on
selittävät tekijät xjk ja niillä kertoimet βk. Verrataan yksilöä j = 2, jolla
on selittävien tekijöiden arvot s1 + r, s2, . . . , sp, yksilöön j = 1, jolla on pe-
rusmuotoiset selittävien tekijöiden arvot s1, s2, . . . , sp. Eroa on vain ensim-
mäisen selittävän tekijän arvon osalta. Muiden selittävien tekijöiden arvot
ovat perusmuodossa. Tällöin riskitiheyssuhteelle voidaan kirjoittaa seuraava
yhtälö

h2(t)

h1(t)
=
h0(t) exp(β1(s1 + r) + β2s2 + . . .+ βpsp)

h0(t) exp(β1s1 + β2s2 + . . .+ βpsp)
= eβ1r,

koska muut tekijät supistuvat pois. (Huom. Muiden selittävien tekijöiden ar-
vojen ei välttämättä tarvitse olla perusmuotoisia, vaan ne voivat olla myös
muita arvoja sallitulta arvoalueelta, kunhan ne ovat kussakin selittävässä te-
kijässä (k = 2, . . . , p) samat arvot kummallakin yksilöllä). Tämä yhtälö osoit-
taa, että yleisesti jatkuvan muuttujan tapauksessa riskitiheyssuhteen muu-
tos riippuu ainoastaan parametrista βk ja muutoksen suuruudesta r, muttei
lähtötasosta s. Toisin sanoen estimoitu muutos logaritmisessa riskitiheyssuh-
teessa on rβ̂k, kun jatkuvaa muuttujaa kasvatetaan r yksikköä. Vastaavasti
riskitiheyssuhteen estimaatti on exp(rβ̂k).

Seuraavaksi tutkitaan yksinkertaista luokiteltujen muuttujien tapausta, jossa
on yksi luokiteltu muuttuja. Oletetaan, että vain ensimmäinen selittävistä te-
kijöistä on luokiteltu ja muut selittävät tekijät (luokitellut tai jatkuvat) ovat
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perusmuodossaan. Olkoon luokkien lukumäärä m ja m ≥ 2. Luokkia indek-
soidaan kirjaimella a (a = 1, . . . ,m). Luokiteltu muuttuja on siis k:n indek-
sissä 1 ja muut muuttujat indekseissä 2, . . . , p. Regressiokertoimelle β otetaan
luokitellun muuttujan kohdalla käyttöön kaksoisindeksointi βka, missä k tar-
koittaa muuttujaa ja amuuttujan luokkaa. Lisäksi malli yliparametrisoidaan,
eli sovitaan, että ensimmäinen luokka a = 1 on kyseisen luokittelun perus-
taso, jolloin sitä vastaava βk1 = 0. Olkoon nyt yksilö j = 2 luokassa a = 2
ja yksilö j = 1 luokassa a = 1. Koska muut selittävät tekijät ovat perusmuo-
dossaan, niillä ei ole vaikutusta laskettaessa riskitiheyssuhdetta h2(t)/h1(t)
ja niiden vaikutus voidaan jättää huomiotta edellä esitetyn jatkuvien muut-
tujien tapauksen perusteella. Tällöin riskitiheyssuhteelle voidaan kirjoittaa
yhtälö

h2(t)

h1(t)
=

exp(β12)

exp(β11)
= eβ12 ,

koska muut tekijät supistuvat pois. (Huom. Tässäkin riittäisi ehdoksi, että
kussakin selittävässä tekijässä (k = 2, . . . , p) on samat samat arvot kummal-
lakin yksilöllä, koska myös silloin ne supistuvat pois.)

Tällöin yleisesti luokan a määräämä riskitiheysfunktio yksilölle j on

hja(t) = h0(t) exp(βka),

missä hja(t) on yksilön j riskitiheysfunktio luokassa a, βka on luokitellun
muuttujan k luokan a regressiokerroin ja h0(t) on perusriskitiheysfunktio.
Ensimmäisen luokan a = 1 riskitiheysfunktio hetkellä t vastaa siten perus-
riskitiheysfunktiota samalla hetkellä t. Luokan a 6= 1 yksilön riskitiheysfunk-
tion suhde hetkellä t luokan a = 1 yksilöön on siten exp(βka). Vastaavasti
parametri βka on logaritmi riskitiheysfunktioiden suhteesta

βka = log

(
hja(t)

h0(t)

)
,

ja yleisesti luokiteltujen muuttujien tapauksessa luokan a riskitiheyssuhde
luokkaan a = 1 on HRa = exp(βka).

Mallien tuloksissa esitetään tavallisesti riskitiheyssuhteet HR, koska ne ovat
tulkinnallisesti helpompia kuin logaritmimuunnetut kertoimet βk. Riskiti-
heyssuhde HRk kullekin βk kertoimelle saadaan edellä olevan perusteella

HRk = exp(βk).
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3.3.3 Osittaisuskottavuusfunktio pro�iliuskottavuuden avulla

Tässä luvussa johdetaan osittaisuskottavuusfunktio Coxin verrannollisten in-
tensiteettien regressiomallille käyttäen hyödyksi pro�iliuskottavuuden käsi-
tettä [2]. Osittaisuskottavuusfunktio on mahdollista määritellä myös ehdolli-
sen todennäköisyyden avulla [1]. Marginaalinen uskottavuus olisi myös mah-
dollinen lähestymistapa [9], kuten on myös ehdollisen todennäköisyyden hie-
man toisenlainen tulkinta [6].

Lähdetään liikkeelle seuraavilla oletuksilla, joilla perustellaan osittaisuskotta-
vuusfunktion rakentaminen tavallisen uskottavuuden kautta. Tapahtumaksi
kutsutaan kiinnostuksen kohteena olevaa tapahtumaa, joka on nyt potilaan
kuolema. Koska mallia voi käyttää myös muihin sovelluksiin, niin tässä kut-
sutaan kiinnostavia tapahtumia yleisesti tapahtumiksi. Tapahtumia voi olla
yhdellä seurattavalla potilaalla eli yksilöllä vain yksi. Yksilöitä on kaikkiaan
n kpl ja heitä indeksoidaan kirjaimella j (j = 1, . . . , n). Potilaan elinaika tj
tarkoittaa aikaa seurannan alusta tapahtuman ajankohtaan tai sensurointiin
asti. Vaste eli tapahtuma ei välttämättä toteudu seuranta-aikana, missä ta-
pauksessa elinaika on oikealta sensuroitunut. Sensuroituminen voi tapahtua
myös kesken seurannan potilaan esimerkiksi muuttaessa ulkomaille. Tapah-
tumien ja sensurointien ilmaisemiseen otetaan käyttöön dikotominen muut-
tuja dj, jolloin dj = 1 tarkoittaa, että tj on havaittu potilaan elinaika ja
vastaavasti dj = 0 tarkoittaa, että elinaika on oikealta sensuroitu hetkellä tj.

Oletetaan, että ei ole samanhetkisiä tapahtumia eikä sensurointeja, eli 0 <
t1 < . . . < tn, jossa tj tarkoittaa kunkin yksilön kokemaa tapahtuma- tai sen-
surointihetkeä. Tämä on realistinen oletus jatkuvan muuttujan tapauksessa,
koska täysin samanaikaisten tapahtumien tai sensurointien todennäköisyys
on teoriassa nolla. Myöhemmin käydään läpi samanhetkisten tapahtumien
käsittely. Rj tarkoittaa yksilöiden riskijoukkoa, joka on yhä alttiina tapahtu-
malle välittömästi ennen hetkeä tj. Toisin sanoen riskijoukko tarkoittaa kaik-
kia muita paitsi niitä, jotka ovat jo kohdanneet vastetapahtuman tai jotka
ovat sensuroituneet.

Lähdemme etsimään uskottavuusfunktiota, jolle perustaa β:a koskeva uskot-
tavuuspäättely, joka on riippumaton perusriskitiheysfunktiosta h0(t). Jos ris-
kitiheysfunktio hj(t) olisi satunnainen, mutta sillä on kuitenkin rajoitukset
hj(t) ≥ 0, t ≥ 0, uskottavuuspäättely voisi perustua vain ajanhetkiin, joissa
tapahtumia todella havaittiin, koska riskitiheys hj(t) voi olla nolla kaikil-
la muilla ajanhetkillä. Näin ollen riittää approksimoida perusriskitiheyden
kumulatiivinen riskiheysfunktio porrasfunktiolla H0(t) =

∑
j:tj≤t hj, jossa
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hj = h0(tj) > 0 vain havaituilla tapahtumahetkillä.

Uskottavuusfunktion perusmuoto on

L(β) =
n∏
j=1

hj(tj; β)djS(tj; β).

Vastaava logaritminen uskottavuusfunktio on

logL(β) =
n∑
j=1

[dj log(hj(tj; β)) + log(S(tj; β))]

=
n∑
j=1

[dj log(hj(tj; β))−H(tj; β)]

=
n∑
j=1

[
dj log(exp(xTj β)hj)− exp(xTj β)H0(tj)

]
=

n∑
j=1

[
dj log(exp(xTj β)hj)− exp(xTj β)

j∑
i=1

hi

]

=
n∑
j=1

dj log(exp(xTj β)) + dj log(hj)− hj
∑
i∈Rj

exp(xTi β)


=

n∑
j=1

[
dj log(exp(xTj β))

]
+

n∑
j=1

dj log(hj)− hj
∑
i∈Rj

exp(xTi β)

 .

Jos tässä ensimmäisen summan
∑n

j=1 sisällä vähennetään ja toisen summan
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∑n
j=1 sisällä lisätään termi dj log

(∑
i∈Rj

exp(xTi β)
)
, saadaan

logL(β) =
n∑
j=1

dj log(exp(xTj β))− dj log

∑
i∈Rj

exp(xTi β)


+

n∑
j=1

dj log(hj) + dj log

∑
i∈Rj

exp(xTi β)

− hj ∑
i∈Rj

exp(xTi β)


=

n∑
j=1

dj log

(
exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)

)

+
n∑
j=1

dj log(hj) + dj log

∑
i∈Rj

exp(xTi β)

− hj ∑
i∈Rj

exp(xTi β)


= logLP (β) + logLC(β;hj).

Logaritminen uskottavuusfunktio voidaan siis kirjoittaa kahden termin sum-
mana, joista ensimmäinen logLP (β) riippuu vain parametrista β ja toi-
nen logLC(β;hj) riippuu parametrista β ja riskitiheysfunktiosta hj. Näis-
tä termeistä ensimmäinen eli logLP (β) osoittautuu logaritmiseksi pro�ilius-
kottavuudeksi eli tässä tapauksessa myös logaritmiseksi osittaisuskottavuu-
deksi ja jälkimmäinen logLC(β;hj) sisältää tästä logaritmisesta pro�ilius-
kottavuudesta (osittaisuskottavuudesta) yli jäävät tekijät, jotka sisältävät
jonkin verran informaatiota parametrista β. Tämä on itseasiassa Lawles-
sin [9] tapa johtaa osittaisuskottavuus. Tässä esityksessä jatketaan kuiten-
kin Davisonin [2] tavalla eteenpäin, mikä tarkoittaa tilannetta ennen termin

dj log
(∑

i∈Rj
exp(xTi β)

)
lisäämistä ja vähentämistä.

Kun β pidetään kiinteänä, hj:lla on β:n arvolla rajoitettu suurimman us-

kottavuuden estimaattori ĥjβ = dj/
∑

i∈Rj
exp(xTi β), joka on positiivinen
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ainoastaan, kun dj = 1. Tällöin pro�ili-log-uskottavuus β:lle on

logLP (β) = max
h1,...,hn

logL(β, h1, . . . , hn)

=
n∑
j=1

[
dj log(exp(xTj β))

]
+

n∑
j=1

[
dj log

(
dj∑

i∈Rj
exp(xTi β)

)]

−
n∑
j=1

( dj∑
i∈Rj

exp(xTi β)

)∑
i∈Rj

exp(xTi β)


=

n∑
j=1

dj

log(exp(xTj β)) + log(dj)− log

∑
i∈Rj

exp(xTi β)

− 1


=

n∑
j=1

dj log

(
exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)

)
.

Sitä vastaava pro�iliuskottavuusfunktio ja samalla myös osittaisuskottavuus-
funktio on

LP (β) =
n∏
j=1

(
exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)

)dj

=
n∏

j:dj=1

exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)
.

Vaihtoehtoisessa päättelyssä, joka on lähdekirjan [1] tapa, lähdetään liik-
keelle ehdollisesta todennäköisyydestä, jossa tietylle yksilölle j, joka on vielä
seurannassa, sattuu tapahtuma hetkellä tj ehdolla, että yksi mahdollisista
tapahtumista on sattunut hetkellä tj. Tarkempi päättelyketju on kuvattu
lähteessä [1]. Tässä päättelyssä ehdollisesta todennäköisyydestä päädytään
riskitiheyksien ehdolliseen todennäköisyyteen

hj(tj)∑
i∈Rj

hi(tj)
=

exp(xTj β)h0(tj)∑
i∈Rj

exp(xTi β)h0(tj)
=

exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)
,

joka on tuloa yli kaikkien tapausten vaille sama kuin edellä laskettu pro�ilius-
kottavuus. Tästä syystä LP (β) on todennäköisyys, että tapahtumat sattuvat
havaitussa järjestyksessä, ehdollistettuina niiden tapahtuma-ajankohtiin ja
liikkuen yli sensurointiaikojen. Täten LP (β) on tulo peräkkäisten tapahtu-
mien uskottavuusfunktioista. On osoitettavissa, että huolimatta maksimoin-
nista yli kiusaparametrien, joita on tapahtuma eli kuoleman hetkillä, LP (β)
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voidaan käsitellä tavallisena uskottavuutena. Suurimman osittaisuskottavuu-
den estimaattori β̂ on tarkentuva ja keskivirhe voidaan perustaa havaittuun
informaatiomatriisin.

Informaatio, joka tapahtuma-ajankohtiin sisältyy, menetetään, koska niitä
käsitellään kiinteinä, kun osittaisuskottavuusfunktiota rakennetaan. Infor-
maation menetys verrattuna siihen, että käytettäisiin oikeaa parametrista
mallia, osoittautuu pieneksi useimmissa tapauksissa. Kuitenkin osittaisuskot-
tavuuden avulla saadut keskivirheet ovat lähellä niitä, joita saadaan oikeasta
mallista. [2]

3.3.4 Osittaisuskottavuuteen perustuva uskottavuuspäättely

Uskottavuuspäättely tehdään Davisonin kirjan mukaan [2]. Perustuen edel-
lä mainittuun riskitiheysfunktioon ja uskottavuusfunktioon osittaisuskotta-
vuusfunktio muodostetaan koko aineistolle, jonka koko on n

L(β) =
n∏
j=1

(
exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)

)dj

.

Siitä siirrytään logaritmiseen osittaisuskottavuuteen logL(β), koska logarit-
misen osittaisuskottavuusfunktion käsittely on helpompaa (kertolaskuista tu-
lee yhteenlaskuja) ja toisaalta logaritmisen osittaisuskottavuusfunktion en-
simmäisellä ja toisella derivaatalla on tietty tulkinta, joka tulee esille jatkossa.
Huomionarvoista on, että näissä laskuissa käsitellään vektoreita, jolloin en-
simmäinen derivaatta on oikeasti gradientti eli osittaisderivaattojen vektori.
Vastaavasti toinen osittaisderivaatta saa aikaan matriisin.

Laskuissa käytetään seuraavia lyhennysmerkintöjä:

Aj(β) =
∑
i∈Rj

exp(xTi β) ja Bj(β) =
∑
i∈Rj

xi exp(xTi β).

Logaritminen osittaisuskottavuus logL(β) on nyt esitettävissä

logL(β) =
n∑
j=1

dj

xTj β − log

∑
i∈Rj

exp(xTi β)




=
n∑
j=1

dj
[
xTj β − logAj(β)

]
.
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Logaritmisen osittaisuskottavuusfunktion gradientti eli ensimmäisen kertalu-
vun osittaisderivaattojen vektori on

U(β) =
∂ logL

∂β
=

n∑
j=1

dj

[
xj −

∑
i∈Rj

xi exp(xTi β)

Aj(β)

]

=
n∑
j=1

dj

[
xj −

Bj(β)

Aj(β)

]
,

josta saadaan β:n suurimman osittaisuskottavuuden estimaatti β̂ ratkaise-
malla yhtälöryhmä U(β) = 0. Käytännössä tämän yhtälön ratkaisu ei useim-
miten onnistu analyyttisesti, vaan on käytettävä numeerisia menetelmiä, jois-
ta käytetyin on Newton-Raphson -tyyppinen proseduuri.

Logaritmisen osittaisuskottavuusfunktion negatiivinen toisen kertaluvun osit-
taisderivaattojen matriisi on informaatiofunktio

J(β) = −∂
2 logL

∂β∂βT
= −∂U(β)

∂β

= −
n∑
j=1

dj

[∑
i∈Rj

xix
T

i exp(xTi β)

Aj(β)
− Bj(β)Bj(β)T

Aj(β)2

]
.

Informaatiofunktion merkittävin tulkinta on se, että sen käänteismatriisi tar-
joaa estimaatin parametrin β estimaattorin β̂ varianssi-kovarianssimatriisille,
jonka diagonaalilta saadaan β̂k:n estimoidut varianssit (k = 1, . . . , p), ja niis-
tä edelleen β̂k:n keskivirheet SE(β̂k):

SE(β̂k) =

√
Var(β̂k) =

√
J(β̂)

−1

kk ,

jossa J(β̂)
−1

kk tarkoittaa informaatiofunktion käänteismatriisin alkiota kk. Kes-

kivirhettä SE(β̂k) käytetään regressiokertoimia β̂k koskevien P-arvojen ja
luottamusvälien laskemiseen.

Waldin testisuure regressiokertoimelle βk lasketaan seuraavalla kaavalla:

Waldk =

(
β̂k − β0

k

SE(β̂k)

)2

,
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joka testaa nollahypoteesia H0 : βk = β0
k , jossa tavanomaisesti β0

k = 0,
eli exp(β0

k) = 1. Tämä testisuure noudattaa likimain χ2-jakaumaa, mikäli
on voimassa se, että kerroin on nolla. Kaksisuuntainen P-arvo saadaan χ2-
jakaumasta Waldin testisuureen osoittamasta kohdasta, kun lisäksi otetaan
huomioon vapausasteet, joita tässä tapauksessa on 1.

Riskitiheyssuhteen (HR) estimaatti saadaan laskettua suoraan β̂k:n avulla:

HR = exp(β̂k).

Riskitiheyssuhteen estimaatin 95 %:n luottamusväli lasketaan kaavalla:

HR LV95% = exp(β̂k ± z1−α/2SE(β̂k)),

jossa z1−α/2 on normaalijakauman kvantiilifunktion arvo pisteessä 1 − α/2.
Kun haetaan 95%:n luottamusväliä, niin α = 0.05, mistä seuraa, että 1 −
α/2 = 1− 0.05/2 = 0.975.

Osittaisen uskottavuuden avulla lasketut estimaatit eivät välttämättä ole sa-
moja kuin kokonaisuskottavuuden kautta lasketut tai oikean parametrisen
mallin kautta saadut, koska perusriskitiheysfunktio h0(t) on jätetty pois las-
kuista. Ero ei kuitenkaan ole useimmiten merkittävä oikeaan parametriseen
malliin verrattuna ja sen vuoksi yleensä suositaan helpompaa ja laskennalli-
sesti tehokkaampaa osittaisuskottavuuden kautta tapahtuvaa estimointia.

3.3.5 Samanaikaiset tapahtumat

Jatkuvissa jakaumissa ei voi esiintyä juuri samanaikaisia tapahtumia, mutta
niitä kuitenkin voi esiintyä lukujen pyöristysten myötä. Kun otetaan huo-
mioon mahdollisuus samanaikaisiin tapahtumiin, kertoimien βk estimointia
varten osittaisuskottavuusfunktiota L(β) muokataan hieman. Oletetaan nyt,
että sattuu a kpl yhtaikaista tapahtumaa riskiryhmälle Rj ajanhetkellä tj.
Ensin etsitään ensimmäinen termi, joka esiintyy tapahtumaryppäässä. Sit-
ten lasketaan tarkka todennäköisyys a:lle samanaikaselle tapahtumalle. Sen
jälkeen käytetään näin saatua arviota kyseisellä ajanhetkellä. Tässä tapauk-
sessa käytetään osittaisuskottavuusfunktiota

L(β) =
a∏
j=1

exp(xTj β)∑
i∈Rj

exp(xTi β)
,

jossa nimittäjässä olevaan summaan lasketaan yhteen kaikki mahdolliset a:n
kokoiset aliryhmät joukosta Rj. Tämä yhtälö on edellä mainitun pro�ilius-
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kottavuusfunktion sovellus samanaikaisiin tapahtumiin. On myös muita vaih-
toehtoisia tapoja käsitellä samanaikaiset tapahtumat. Niitä löytyy lähdekir-
jallisuudesta. [2]

3.3.6 Perusriskitiheysfunktion estimointi

Coxin verrannollisten intensiteettien mallin yhteydessä perusriskitiheysfunk-
tio on useissa sovelluksissa tarpeeton. Varsinkin silloin, kun ollaan kiinnostu-
neita vain selittävien tekijöiden yhteyksistä tutkittavaan ilmiöön, kuten on
tilanne tässä tutkielmassa. Se on kuitenkin estimoitavissa tarpeen vaatiessa.
Coxin verrannollisten intensiteettien mallin perusriskitiheyden kumulatiivi-
sen riskitiheysfunktion estimaatti on

Ĥ0(t) =
∑
j:tj≤t

dj∑
i∈Rj

exp(xTi β̂)

ja riskifunktion estimaatti on

F̂0(t) =
∏
j:tj≤t

(
1− dj∑

i∈Rj
exp(xTi β̂)

)
.

Perusriskitiheysfunktio h0(t) saadaan kumulatiivisesta perusriskitiheysfunk-
tion mallista. Ensin perusriskitiheyden kumulatiiviseselle riskitiheysfunktiol-
le sovitetaan ns. splinimalli, jossa solmupisteiden kautta piirretään sileä käy-
rä. Käytännössä kontrollipisteiden kautta pyritään piirtämään sopivat poly-
nomifunktiot, jotka mallintavat estimoitavan käyrän käyttäytymistä. Splini-
malleja on monenasteisia ja polynomien asteluku valitaan sen mukaan kuinka
sileä käyrästä halutaan ja kuinka moneen kertaan derivoituva. Tavanomais-
ta on valita polynomeiksi kolmannen asteen polynomeja, jolloin splinikäy-
rästä saadaan kokonaisuudessaan kahteen kertaan derivoituva. Perusriskiti-
heysfunktio saadaan derivoimalla saatu splinikäyrä joko kokonaisuudessaan
tai derivoituvissa osissa. [2]

3.3.7 Verrannollisuusoletus

On erityisesti huomattava, että Coxin verrannollisten intensitettien regressio-
malli nojaa vahvasti siihen oletukseen, että riskitiheydet ovat verrannolliset
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kunkin selittäjän (kovariaatin) eri luokkien välillä. Tämän oletuksen realisti-
suus on aina tarkistettava. Verrannollisuusoletuksen tarkistamiseen voi käyt-
tää esimerkiksi cloglog-menetelmää (complementary log-log), jossa piirretään
samaan koordinaatistoon vertailtavien luokkien cloglog-muunnetut elossao-
lokäyrät. [14]

Olkoon kahden vertailtavan luokan elossaolokäyrät S1(t) ja S2(t). cloglog-
muunnokset niille ovat log[− log[S1(t)]] ja log[− log[S2(t)]], jossa log tarkoit-
taa luonnollista eli e-kantaista logaritmia. Kun otetaan huomioon, että ku-
mulatiivinen riskititeys H(t) = − log[S(t)], voidaan cloglog-muunnos käsit-
tää myös kumulatiivisen riskitiheyden logaritmina. Nämä cloglog-muunnetut
käyrät piirretään samaan (x, y)-koordinaatistoon siten, että x-akselina on
log(t). Vertailtavia elossaolokäyriä voi olla useampia riippuen selittävän te-
kijän luokkien lukumäärästä. [14]

Kun cloglog-muunnettuja elossaolokäyriä vertaillaan, käytetään seuraavia kri-
teerejä. Vertailtavien käyrien tulisi olla yhdensuuntaiset ja käyrät eivät saisi
myöskään leikata toisiaan, vaan niiden suhteen on pysyttävä samanmerkki-
senä, mikäli verrannollisuusoletus on voimassa.

Jos mallin verrannollisuusoletukset eivät ole voimassa, on syytä tarkemmin
tarkastella, rikotaanko oletuksia liian paljon. Joissakin tapauksissa pienet
poikkeamat oletusten suhteen eivät kuitenkaan estä mallin käyttämistä. Näi-
tä pieniä poikkeamia ovat esimerkiksi verrannollisuuden muutokset ajan ku-
luessa ja pienet käyrien kohtaamiset ja leikkaamiset, joita esiintyy varsinkin
pienten aineistojen yhteydessä. [14]

Toinen yleisesti käytössä oleva verrannollisuusoletuksen tarkastelumenetelmä
on käyttää Schoenfeldin residuaaleja tai tarkastella verrannollisuusoletusta
siihen tarkoitettujen testien avulla, mutta niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa.
[14] [1] [16]

3.3.8 Mallidiagnostiikka

Sen jälkeen, kun Coxin verrannollisten intensitettien malli on sovitettu, mal-
lin hyvyyttä arvioidaan erilaisin diagnostisin tavoin. Tässä keskitytään Coxin-
Snellin residuaalitarkasteluihin. On olemassa myös muita erilaisia ja eri ti-
lanteisiin sopivia residuaalitarkasteluja Coxin verrannollisten intensiteettien
mallille. [1]
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Coxin-Snellin residuaalien matemaattinen johtaminen sivuutetaan tässä tut-
kielmassa, mutta sen voi tarvittaessa tarkistaa lähdeteoksesta. [1]

Coxin-Snellin residuaalien laskentaa varten tehtävät oletukset ovat samat
kuin edellä. Tällöin Coxin-Snellin residuaali yksilölle j lasketaan kaavalla

rj = exp(xTj β)Ĥ0(tj)

Tästä voidaan huomata, että Coxin-Snellin residuaali rj on sama kuin Ĥj(tj)

= − log(Ŝj(tj)), jossa Ĥj(tj) ja Ŝj(tj) ovat kumulatiivisen riskitiheysfunktion
ja välttöfunktion estimoidut arvot yksilölle j hetkellä tj. [1]

Coxin-Snellin residuaalit noudattavat eksponenttijakaumaa odotusarvolla 1
ja varianssilla 1, jos sovitettu malli on moitteeton. Lisäksi jakauma on epä-
symmetrinen odotusarvon ympärillä. Tämän vuoksi koko mallin sovitteen
hyvyyden arviointi voidaan perustaa siihen, ovatko residuaalit todella us-
kottava näyte eksponenttijakaumasta, jonka odotusarvo ja varianssi ovat
1. Tästä voidaan piirtää kuvaaja, joka perustuu siihen, että jos satunnais-
muuttujalla T on eksponenttijakauma (odotusarvona 1), sen välttöfunktio
on S(t) = exp(−t). Edelleen sen kumulatiivisen riskitiheysfunktion H(t) =
− log(S(t)) = t käyrä on suora viiva origon kautta ja sen kulmakerroin on 1.
[1]

Tätä tulosta voidaan käyttää tarkistuksessa, noudattavatko residuaalit eks-
ponenttijakaumaa odotusarvolla 1. Ensin lasketaan Coxin-Snellin residuaa-
lit rj. Sitten näitä residuaaleja käyttäen saadaan välttöfunktion Kaplanin-
Meierin estimaatti. Tämä estimaatti lasketaan samalla periaatteella, kuin
elinaikojen perusteella lasketaan välttöfunktion Kaplanin-Meierin estimaatti,
mutta data, johon estimaatti nyt perustuu, on residuaalit rj. Sensuroiduista
tapauksista laskettuja residuaaleja ei oteta huomioon. Sen jälkeen lasketaan
arvot log(Ŝj(rj)) ja edelleen tulokset Ĥj(rj) = − log(Ŝj(rj)), jotka piirre-
tään koordinaatiostoon, jossa x-akselina on rj. Tämä tuottaa residuaalien
kumulatiivisen riskitiheyskäyrän. Suora viiva kulmakertoimella 1 ja vakiolla
0 osoittaa, että sovitettu elinaikamalli on tyydyttävä. Toisaalta käyrä, joka
poikkeaa systemaattisesti suorasta viivasta, tai jolla on kulmakerroin eri kuin
1, tai jolla on jokin nollasta poikkeava vakio, saattaa antaa viitettä siitä, että
mallia pitäisi muokata jollain tavoin. On myös mahdollista piirtää logaritmi-
nen kumulatiivinen riskitiheysfunktion käyrä log Ĥ(rj), jossa x-akselina on
log(rj). [1]

33



4 TILASTOLLISTEN ANALYYSIEN TULOK-

SET

Tässä luvussa raportoidaan tilastolliset analyysit ja niiden tulokset. Analyy-
sejä toteutettiin sekä SPSS- että R-ohjelmalla. Kukin alaluku käsittelee yhtä
analysointivaihetta ja siitä tehtäviä päätelmiä.

Kaikissa tapauksissa lähtökohtana olivat seuraavat tutkimusjoukkoa koskevat
rajoitukset:

• Kohtusyöpädiagnoosi (C54.1 tai C54.9) oli diagnosoitu vuosina 1996-
2013.

• Diabetesdiagnoosi oli ennen kohtusyöpädiagnoosia.

• Kohtusyöpää ei saanut edeltää mikään muu syöpä, paitsi edellä maini-
tut kasvaimet tai kudosmuutokset taulukossa 2, jotka eivät aiheutta-
neet poissulkua.

4.1 Elinaika-analyysi kohtusyöpätyypin 1, 2 ja 3 poti-

laille

Ensimmäinen analyysi tehtiin Kaplanin-Meierin menetelmällä. Potilaat ryh-
miteltiin kohtusyöpätyyppien 1, 2 ja 3 mukaisiin ryhmiin. Tyypin 1 koh-
tusyöpä on solukuvan mukaan endometrioidi adenokarsinooma. Tyypin 2
kohtusyöpä on solukuvaltaan kirkassoluinen adenokarsinooma tai seroosi pa-
pillaarinen adenokarsinooma. Tyypin 1 syövän ennuste on parempi kuin tyy-
pin 2. Tyypin 3 kohtusyöpä on solukuvaltaan tuntematon, mutta todennä-
köisesti sisältää suurimmalta osin tyypin 2 syöpiä. Kuvassa 1 esitetään po-
tilaiden elinaikakäyrät kohtusyöpätyyppien mukaisissa ryhmissä. Taulukossa
4 kuvataan potilasmäärät kussakin kohtusyöpätyypissä, potilaiden elinajan
mediaanin estimaatti sekä mediaanin 95%:n luottamusvälin ylä- ja alarajat.

Kun kuvan 1 ja taulukon 4 tuloksia analysoitiin, voitiin tehdä päätös siitä,
että tarkemmat lääkeanalyysit kohdistettiin tyypin 1 kohtusyöpäpotilaisiin.
Tähän oli pääsyynä lukumäärät eri ryhmissä. Tyypin 2 ja 3 tapauksia oli
liian vähän, jotta niistä olisi saatu luotettavia tuloksia hienojakoisemman
analyysin jälkeen. Oli otettava huomioon, että tämä on karkea analyysi ja
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Tyyppi 1 (n=1650)
Tyyppi 2 (n=117)
Tyyppi 3 (n=45)

Kuva 1: Potilaiden elinaikakäyrät Kaplanin-Meierin menetelmällä kohtusyö-
pätyypeille 1, 2 ja 3

Taulukko 4: Kohtusyopätyyppien elinaikaluvut

Tyyppi Potilas- Mediaani Mediaanin 95%
määrä (kk) luottamusväli (kk)

1 1650 109 (98, 120)
2 117 29 (23, 36)
3 45 3 (0, 7)

lukumäärät vielä pienenevät erilaisten muiden rajoitusten myötä. 95%:n luot-
tamusvälit olivat jo näillä lukumäärillä leveitä suhteessa mediaaniin tyypeillä
2 ja 3. Lisäksi elinaikakuvaajat olivat tyyppien 2 ja 3 tapauksessa melko jyr-
kät, mikä johtuu näiden syöpien hyvin erilaisesta käyttäytymisestä verrattu-
na tyypin 1 kohtusyöpään. Kohtusyöpätyyppi otettiin kuitenkin selittävänä
tekijänä huomioon Coxin mallien yhteydessä.
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4.2 Potilasryhmien �metformiinia ei koskaan käyttäneet�

ja �metformiinia joskus käyttäneet� vertailu

Aineistosta sai taulukon 5 mukaiset ennustetekijöiden jakaumat �metformii-
nia ei koskaan käyttäneiden� ja �metformiinia joskus käyttäneiden� potilaiden
välille. �Metformiinia joskus käyttäneitä� potilaita oli yli kaksi kertaa enem-
män kuin �metformiinia ei koskaan käyttäneitä�. Kohtusyöpätyyppien 1, 2 ja 3
jakautuminen �metformiinia ei koskaan käyttäneiden� ja �metformiinia joskus
käyttäneiden� potilaiden välillä oli samankaltainen. Kohtusyövän keskimää-
räinen diagnoosi-ikä oli �metformiinia ei koskaan käyttäneillä� potilailla kaksi
vuotta korkeampi. Mediaaneissa eroa oli yksi vuosi. Ikäjakauma oli suunnil-
leen samanlainen. Tosin �metformiinia ei koskaan käyttäneillä� potilailla pai-
nottui vanhemmat ikäryhmät enemmän. Diabeteksen keskimääräinen kesto
ennen kohtusyöpädiagnoosia oli �metformiinia joskus käyttäneillä� potilail-
la pidempi. Sama suuntaus näkyi myös mediaanikestoissa. �Muuta diabetes-
lääkitystä käyttäneitä� potilaita oli suhteellisesti enemmän �metformiinia ei
koskaan käyttäneiden� potilaiden ryhmässä. �Insuliinia koskaan käyttäneitä�
potilaita sen sijaan oli suhteellisesti enemmän �metformiinia joskus käyttä-
neiden� potilaiden ryhmässä. Kohtusyövän levinneisyysasteet suhteessa ko-
konaishenkilömääriin �metformiinia ei koskaan käyttäneillä� ja �metformiinia
koskaan käyttäneillä� potilailla olivat suunnilleen samanlaiset molemmissa
ryhmissä.
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Taulukko 5: Ennustetekijöiden jakaumat potilasryhmissä �metformiinia ei
koskaan käyttäneet� ja �metformiinia joskus käyttäneet. Luvut ovat pro-
sentteja ellei toisin mainita. Q1=ensimmäinen kvartiili. Q3=kolmas kvartii-
li.

Metformiinin käyttö
Ennustetekijä Ei koskaan Joskus
Syöpätyyppi
Tyyppi 1 90 92
Tyyppi 2 7 6
Tyyppi 3 3 2

Syövän toteamisikä (v)
Keskiarvo 73 71
Mediaani 73 72
Q1,Q3 (67, 80) (64, 78)

Ikäjakauma
0-59 v 11 13
60-69 v 24 32
70-79 v 39 36
80-98 v 26 19

Diabeteksen kesto (kk)
Keskiarvo 91 100
Mediaani 69 84
Q1,Q3 (28, 132) (41, 140)

Muu diabeteslääkitys
Ei 21 32
Kyllä 79 68

Insuliinihoito
Ei 91 69
Kyllä 9 31

Levinneisyys
Paikallinen 60 57
Levinnyt 17 21
Ei tietoa 23 23

Kaikki 100 100
N 534 1278
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4.3 Elinaika-analyysi kohtusyöpätyypin 1 potilasryhmil-

le �metformiinia ei koskaan käyttäneet� ja �metfor-

miinia joskus käyttäneet�

Kuvassa 2 verrataan kohtusyöpätyyppiin 1 sairastuneita potilaita ryhmis-
sä �metformiinia joskus käyttäneet� ja �metformiinia ei koskaan käyttäneet�.
Tässä vertailussa potilasryhmien elinajoissa ei ollut eroa.
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Ei koskaan metformiinia käyttänyt (n=481)
Joskus metformiinia käyttänyt (n=1169)

Kuva 2: Kohtusyöpätyypin 1 potilaiden Kaplanin-Meierin elossaolofunktion
estimaatit lääkeryhmäluokittelulla �Metformiinia ei koskaan käyttäneet� ja
�metformiinia joskus käyttäneet�

Kuvassa 3 verrataan kohtusyöpätyyppin 1 potilasryhmiä �metformiinia jos-
kus käyttäneet� ja �metformiinia ei koskaan käyttäneet� eri ikäluokissa. Täs-
sä vertailussa �metformiinia joskus käyttäneiden� ja �metformiinia ei koskaan
käyttäneiden� potilaiden välillä ei ollut merkittävää eroa minkään ikäluokan
sisällä. Sen sijaan ikäluokkien välillä potilaiden elinaikakäyrissä oli huomat-
tava ero.
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Ei koskaan metf (n=116)
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Kuva 3: Kohtusyöpätyypin 1 potilaiden Kaplanin-Meierin elossaolofunktion
estimaatit eri ikäluokissa lääkeryhmäluokittelulla �Metformiinia ei koskaan
käyttäneet� ja �metformiinia joskus käyttäneet�

4.4 Elinaika-analyysi kohtusyöpätyypin 1 potilasryhmil-

le tarkemmassa lääkeryhmiin jaottelussa

Tässä luvussa esitetään Kaplanin-Meierin menetelmällä tehdyt analyysit koh-
tusyöpätyypin 1 potilaille, kun heidät ryhmiteltiin tarkempiin diabeteslääke-
ryhmiin, jotka esiteltiin luvussa 2.2.

Kuvassa 4 nähdään kunkin potilasryhmän elossaolofunktion estimaatit lää-
keryhmäluokittelun jälkeen. Potilasryhmät �insuliini� (n=1) ja �metformii-
ni+insuliini� (n=21) jätettiin kuvasta pois, koska niissä oli liian vähän po-
tilaita luotettavan elinaikakäyrän piirtämistä ajatellen. Kuvasta voidaan ha-
vaita, että niillä potilasryhmillä, joissa oli metformiini mukana, oli yleisesti
pidemmät elinajat. Vastaavasti potilasryhmillä, jotka eivät käyttäneet lain-
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kaan metformiinia, oli yleensä lyhyemmät elinajat. Tässä analyysissä ei otet-
tu huomioon lääkkeiden käyttöastetta. Kuhunkin potilasryhmään kuulumi-
seksi vaadittiin vähintään yksi ostokerta kutakin lääkeryhmän lääkettä. Tä-
män analyysin perusteella metformiinin käytöllä näytti olevan tilastollinen
yhteys elinaikaan ja näin ollen jatkoanalyyseihin oli tarvetta.
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Kuva 4: Kohtusyöpätyypin 1 potilaiden Kaplanin-Meierin elossaolofunktion
estimaatit kaikissa lääkeryhmissä

Taulukossa 6 on esitetty potilaiden lukumäärät kussakin lääkeryhmässä ja
potilaiden lääkeryhmäkohtaiset elinajan mediaanit luottamusväleineen. Lää-
keryhmät �insuliini� (n=1) ja �metformiini+insuliini� (n=21) jätettiin pois
liian vähäisen potilasmäärän vuoksi. Yleissilmäyksellä näyttäisi siltä, että
potilailla, jotka käyttivät vain metformiinia diabeteslääkityksenä, olisi kes-
kimäärin pidempi elinikä. Tämän elinaikakäyrän muoto on tosin poikkeuk-
sellisen mutkainen (Kuva 4), minkä syytä oli tarpeen myöhemmin selvit-
tää. Hieman matalampi elinajanennuste oli potilasryhmissä �muut diabe-
teslääkkeet� ja �metformiini+muut diabeteslääkkeet�. Näiden potilasryhmien
eliniän mediaanit olivat lähellä toisiaan ja luottamusvälit päällekkäin. Kol-
mantena ryppäänä oli potilasryhmät �ei diabeteslääkitystä� ja �metformii-
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ni+insuliini+muut diabeteslääkkeet�. Kaikkein huonoin elinajanennuste oli
potilasryhmällä �insuliini+muut diabeteslääkkeet�.

Taulukko 6: Kohtusyöpätyypin 1 potilaiden elinaikaestimaatteja eri lääke-
ryhmissä.

Lääkeryhmä Potilaiden Eliniän Eliniän mediaanin
määrä mediaani (kk) 95% luottamusväli (kk)

Ei diab lääk 97 76 (51, 101)
Metformiini 349 173 (162, 184)
Muut diab lääk 342 127 (107, 147)
Metf+muut 459 109 (86, 132)
Insu+muut 41 48 (20, 76)
Metf+insu+muut 340 79 (63, 95)

Sen jälkeen tutkittiin potilaiden ikäjakaumia lääkeryhmien välillä kohtusyö-
pätyyppiin 1 sairastuneilla. Ne on esitetty taulukossa 7. Tässä voitiin taas
jättää huomiotta potilasryhmät �insuliini� (n=1) ja �metformiini+insuliini�
(n=21), koska potilaiden lukumäärät niissä ryhmissä olivat liian pienet. Täl-
lä rajauksella oli nähtävissä, että potilasryhmä �metformiini� poikkesi ikäja-
kaumaltaan muista potilasryhmistä. Siinä oli hieman nuorempiin ikäryhmiin
painottuva jakauma, kun se kaikissa muissa oli vanhempiin ikäryhmiin pai-
nottuva. Tämä saattoi selittää aiemmissa elinaikakäyrissä esiintynyttä poti-
lasryhmän �metformiini� korkeampaa eliniänennustetta ja myös elinaikakäy-
rän poikkeavaa muotoa muihin potilasryhmien elinaikakäyriin verrattuna.

Taulukko 7: Potilaiden ikäjakaumat eri lääkeryhmissä kohtusyöpätyyppiin
1 sairastuneilla, %

Lääkeryhmä 0-59 v 60-69 v 70-79 v 80-98 v Kaikki Ryhmän

koko N

Ei diab lääk 19 22 32 28 100 97

Metformiini 19 34 32 14 100 349

Muut diabeteslääkkeet 11 27 39 23 100 342

Metf+muut 10 32 39 19 100 459

Insu+muut 7 22 42 29 100 41

Metf+insu+muut 14 31 35 21 100 340

Kuvassa 5 verrataan tarkempia diabeteslääkkeiden käytön potilasryhmiä eri
ikäluokissa. Kunkin ikäluokan sisällä potilasryhmien � metformiini�, �muut
diabeteslääkkeet� ja �metformiini ja muut diabeteslääkkeet� elinaikakäyrät
eivät poikkea merkittävästi toisistaan. Näissä kolmessa potilasryhmässä on
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keskimäärin pitempi elinajan ennuste kuin potilasryhmässä �ei diabeteslääki-
tystä� ja potilasryhmissä, joissa on insuliinia käyttäneitä. Ikäluokkien välillä
elinaikakäyrissä on suuret erot.
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Metf+insu+muut (n=70)

Kuva 5: Kohtusyöpätyypin 1 potilaiden Kaplanin-Meierin elossaolofunk-
tion estimaatit tarkemmissa lääkeryhmissä eriteltynä ikäluokkiin. Kaikissa
neljässä kuvassa on potilas/lääkeryhmille sama värikoodaus.

Tämän aliluvun analyysien perusteella näyttäisi siltä, että metformiinin käy-
töllä olisi samankaltainen yhteys kuoleman riskiin kuin muiden diabeteslääk-
keiden käytöllä.

Liitteessä A on muutama Kaplanin-Meierin menetelmällä piirretty elinaika-
käyrä, joita ei sijoitettu tähän varsinaiseen dokumenttiin. Niissä on tehty
hieman erilaisia potilaiden lääkkeen käytön ryhmittelyitä.

42



4.5 Elinaika-analyysi kohtusyöpätyypin 1 potilaille met-

formiinin ostokertaluokissa

Tässä alaluvussa keskitytään tutkimaan metformiinin ostokertojen määrää.
Tarkoituksena oli hakea raja-arvoa metformiinin ostokertojen määrälle, mil-
loin se mahdollisesti alkaisi vaikuttaa potilaiden elinaikaan. Oletus oli, et-
tä jos metformiini vaikuttaa elinaikaan, sen erilaisilla ostokertamäärillä olisi
vaikutusta elinaikakäyrän tasoon.

Kuvassa 6 esitetään, kuinka metformiinin ostokerrat olivat yhteydessä elin-
aikakäyrien tasoon �metformiinia koskaan käyttäneillä� potilailla. Tässä ta-
pauksessa yksi ostokerta tarkoitti yhtä lääkkeen ostokertaa, jossa ostettu
lääkemäärä vaihteli. Lisäksi yhdellä lääkeostokerralla ostetun lääkkeen an-
noskoko ja annostelu vaihtelivat potilaiden välillä. Jotkut ostivat koko resep-
tin kerralla. Jotkut ostivat sen erissä. Johtuen näistä seikoista tutkimukses-
sa päädyttiin luokittelemaan lääkkeen käyttö ostokertojen perusteella. Ku-
vasta 6 on selkeästi nähtävissä, että metformiinilääkkeen ostokertojen mää-
rällä ei ollut merkittävää tilastollista yhteyttä potilaiden elinaikaan. Yllät-
täen 3-10 kertaa metformiinia ostaneilla potilailla oli hieman pidempi elinai-
ka kuin muita määriä ostaneilla. Tämä oli mahdollisesti tilastollinen harha,
mikä saattoi johtua metformiinin erilaisesta jakautumisesta ikäryhmiin.

Kuvassa 7 esitetään metformiinin ostokertojen yhteys elinaikakäyrien tasoi-
hin �vain metformiinia diabeteslääkkeenä käyttäneillä� potilailla. Tässäkään
ei ollut eroa elinaikakäyrien tasoissa eri ostokertaluokkien välillä.

Metformiinin ostokertojen määrällä ei siten näyttänyt olevan tilastollista yh-
teyttä kohtusyöpäpotilaiden elinaikaan.
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Kuva 6: Metformiinin ostokertojen yhteys potilaiden elinaikaan �metformii-
nia koskaan käyttäneillä�
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Kuva 7: Metformiinin ostokertojen yhteys potilaiden elinaikaan �vain met-
formiinia käyttäneillä�
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4.6 Kohtusyöpään yhteydessä olevat tekijät

Tässä alaluvussa analysointiin käytetään Coxin verrannollisten intensiteet-
tien regressiomallia. Tarkoituksena oli löytää selittävät tekijät, joilla oli tilas-
tollista yhteyttä riskitiheysfunktion muotoon. Lisäksi menetelmä mahdollisti
vakioinnin sekoittavien tekijöiden suhteen.

Coxin verrannollisten intensitettien malleja sovitettiin useampi hieman eri-
lainen. Kussakin mallissa oli hieman erilaiset selittävät tekijät. Myös sekoit-
tavien tekijöiden eri vaihtoehtoja kokeiltiin. Kaikissa näissä malleissa oli mu-
kana kohtusyöpätyyppi yhtenä selittävänä tekijänä, jolloin voitiin nähdä erot
eri kohtusyöpätyyppien 1, 2 ja 3 välillä.

Mallien yhteydessä esiintyville suureille käytetään seuraavia lyhenteitä:
N = potilaiden lukumäärä,
β̂ = regressiokertoimen β estimaatti,
SE(β̂) = regressiokertoimen β estimaatin keskivirhe,
P = testin merkitsevyystaso,
HR = riskitiheyssuhde (estimaatti) verrattuna referenssiryhmään ja
95 % LV = riskitiheyssuhteen (estimaatti) 95 %:n luottamusväli.

4.6.1 Kokonaiskuolleisuus

Taulukossa 8 esitetään ensimmäisen Coxin mallin tulokset. Vasteena oli ko-
konaiskuolleisuus, eli potilaiden kuolleisuus mihin tahansa kuolemansyyhyn.
Kohtusyövän tyypillä oli selkeä yhteys kuoleman riskitiheyteen. Tyypin 2 ja 3
kohtusyövät lisäsivät riskitiheyttä verrattuna tyyppiin 1. Syövän diagnosointi-
iällä oli yhteyttä kuolleisuuteen. Mitä korkeampi oli diagnosointi-ikä sitä
suurempi oli kuoleman riskitiheys. Syövän toteamisvuosi oli myös yhteydes-
sä kuolleisuuteen. Mitä myöhemmin syöpä oli diagnosoitu sitä pienempi oli
kuoleman riskitiheys. Tähän lienevät vaikuttaneet syöpähoitojen kehittymi-
nen ja yleinen eliniän piteneminen. Syövän levinneisyydellä oli merkittävä
yhteys ennusteeseen. Mitä levinneempi syöpä oli sitä suurempi oli kuole-
man riskitiheys. Diabeteksen pidemmällä kestolla ennen syöpädiagnoosia oli
mahdollisesti yhteys kuolleisuuteen. �Metformiinia joskus käyttäneillä� poti-
lailla oli tämän analyysin mukaan hieman pienempi kuoleman riski verrattu-
na �metformiinia ei koskaan käyttäneisiin� potilaisiin, kuten oli myös �muita
diabeteslääkkeitä joskus käyttäneillä� potilailla verrattuna �ei koskaan mui-
ta diabeteslääkkeitä käyttäneisiin� potilaisiin. Oli merkittävää huomata, et-
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tä metformiinin käytöllä oli käytännössä sama tilastollinen yhteys kuoleman
riskitiheyteen kuin muiden diabeteslääkkeiden käytöllä. Sen sijaan �insuliinia
joskus käyttäneillä� potilailla kuoleman riskitiheys kasvoi verrattuna �insu-
liinia ei koskaan käyttäneisiin� potilaisiin. Tämä johtui mahdollisesti siitä
syystä, että insuliinia käyttäneiden potilaiden diabetes oli yleensä vakavam-
pi. Mallissa oli myös mukana yhdysvaikutustermejä, mutta mahdollisista yh-
dysvaikutuksista ei ollut paljonkaan näyttöä niiden leveiden luottamusvälien
vuoksi.

Taulukossa 9 on esitetty toisen Coxin mallin tulokset. Vasteena oli edel-
leen kokonaiskuolleisuus. Tässä mallissa erona edelliseen oli se, että aiemmin
luokiteltu syövän diagnoosi-ikä oli vaihdettu jatkuvaksi muuttujaksi. Uusi
muuttuja keskistettiin vuoteen 70 ja skaalattiin 5 vuodella. Lisäksi laskettiin
tästä jatkuvasta muuttujasta toiseen korotettu versio, koska iän vaikutuksen
arveltiin olevan (jopa intensiteetin logaritmiin) jonkin verran kaareutuvaa.
Molemmat uudet termit kuvasivat yhdessä iän vaikutusta. Muiden tekijöi-
den osalta malli noudatteli samaa linjaa kuin edellinen malli. Täysi malli on
liitteessä B taulukko 19.

Taulukossa 10 esitetään kolmannen Coxin mallin tulokset vasteena kokonais-
kuolleisuus. Tässä mallissa selittäjä �metformiinia joskus käyttänyt� vaihdet-
tiin luokiteltuun selittäjään, joka kertoi potilaiden metformiinin ostokerrois-
ta. Hieman yllättäen metformiinin ostokertojen lukumäärillä ei ollut merkit-
tävää yhteyttä kuoleman riskiin, koska kaikilla ostokertamäärillä oli riskiti-
heys samaa luokkaa. Tässä voidaan lisäksi tehdä oletus, että 1-2 ostokertaa ei
vielä riitä ns. suojavaikutuksen saamiseksi. Muiden muuttujien osalta malli
antoi samat tulokset kuin edellinen malli. Täysi malli on liitteessä B taulukko
20.

Taulukossa 11 on neljännen Coxin mallin tulokset vasteena kokonaiskuollei-
suus. Tässä mallissa erona edelliseen oli se, että potilaiden lääkkeiden käy-
tön ryhmittelyn �joskus/ei koskaan käyttänyt� sijaan käytettiin tarkemmin
luokiteltuja lääkeryhmiä, jotka on esitelty luvussa 2.2. �Pelkästään insulii-
nia käyttäneet� ryhmässä oli kuitenkin vain 1 potilas, joten se jätettiin pois
tästä analyysista. Potilasryhmä �muut diabeteslääkkeet� oli referenssiryhmä-
nä. Pelkän metformiinin käyttö näytti olevan yhteydessä hieman parempaan
potilaiden eliniän ennusteeseen verrattuna muita diabeteslääkkeitä käyttä-
viin potilaisiin, mutta luottamusväli oli kuitenkin leveä. Vastaavasti insulii-
nin käyttäminen näytti olevan yhteydessä huonompaan potilaiden elinajan
ennusteeseen. Lääkkeiden sekakäytön vaikutukset olivat kuitenkin hyvin han-
kalasti tulkittavia. Muiden muuttujien osalta ei havaittu merkittäviä eroja
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Taulukko 8: Malli 1. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpään sairastuneilla. Tä-
mä on tässä tutkimuksessa ns. perusmalli, josta lähdetään liikkeelle.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1650 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 0.88 0.19 <0.01 2.40 (1.65, 3.51)
Tyyppi 3 45 1.65 0.28 <0.01 5.21 (2.98, 9.10)

Syövän diagnoosi-ikä
0-59 v (Ref.) 229 0 <0.01 1
60-69 v 538 0.39 0.16 0.01 1.48 (1.08, 2.02)
70-79 v 660 1.18 0.15 <0.01 3.25 (2.42, 4.37)
80-98 v 385 2.10 0.16 <0.01 8.15 (6.00, 11.06)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 433 0 0.47 1
2002-2007 579 -0.09 0.09 0.29 0.91 (0.76, 1.08)
2008-2013 800 -0.12 0.11 0.27 0.89 (0.72, 1.10)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1047 0 <0.01 1
Levinnyt 357 1.20 0.09 <0.01 3.33 (2.82, 3.94)
Ei tietoa 408 0.39 0.09 <0.01 1.47 (1.24, 1.76)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.48 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.14 0.11 0.17 1.16 (0.94, 1.42)
72 ≤ kesto < 144 561 0.09 0.11 0.38 1.10 (0.89, 1.35)
144 ≤ kesto ≤ 471 416 0.16 0.12 0.19 1.17 (0.92, 1.48)

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.12 0.09 0.16 0.89 (0.75, 1.05)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.55 0.09 <0.01 1.73 (1.44, 2.07)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 -0.09 0.09 0.34 0.91 (0.76, 1.10)

Yhdysvaikutukset
Syöpätyyppi 1 * 1169 0 0.37 1
Metf joskus
Syöpätyyppi 2 * 78 -0.33 0.24 0.16 0.72 (0.45, 1.14)
Metf joskus
Syöpätyyppi 3 * 31 -0.08 0.35 0.82 0.92 (0.46, 1.84)
Metf joskus
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Taulukko 9: Malli 2. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpään sairastuneilla. Syö-
vän diagnosointi-ikä muutettu jatkuvaksi muuttujaksi.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1812 0.39 0.02 <0.01 1.48 (1.41, 1.55)
Iän neliötermi 1812 0.02 0.01 0.01 1.02 (1.00, 1.03)

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.12 0.09 0.16 0.89 (0.75, 1.05)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.53 0.09 <0.01 1.71 (1.42, 2.04)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 -0.11 0.09 0.22 0.89 (0.74, 1.07)

Taulukko 10: Malli 3. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpään sairastuneilla.
Metformiinin ostokertojen lukumäärä tarkastelun kohteena.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Metformiinin ostokertojen lkm
0 krt (Ref.) 534 0 0.32 1
1-2 krt 142 -0.19 0.14 0.18 0.83 (0.63, 1.09)
3-10 krt 353 -0.14 0.10 0.16 0.87 (0.71, 1.06)
11-74 krt 783 -0.14 0.09 0.14 0.87 (0.72, 1.05)

edellisiin malleihin. Täysi malli on liitteessä B taulukko 21.

Vertailun vuoksi tämä sama malli 4 sovitettiin siten, että vaihdettiin po-
tilaiden lääkkeiden käytön vertailuryhmäksi �ei diabeteslääkitystä� ryhmä.
Tämän tulokset olivat muutoin täysin vastaavat malliin 4 verrattuna, mutta
lääkeryhmien riskitiheyssuhteet toisiinsa muuttuivat taulukon 12 mukaisiksi.

4.6.2 Kuolleisuus kohtusyöpään

Taulukossa 13 on viides Coxin malli, jolla selitettiin kohtusyöpiin (tyypit 1, 2
ja 3) kuolemisen riskiä. Kaikki selittävät termit olivat samat kuin edellisessä
mallissa. Ainoastaan vaste oli erityisesti kohtusyöpiin kuoleminen. Kuolemat
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Taulukko 11: Malli 4. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpään sairastuneilla.
Lääkeryhmien väliset erot tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on po-
tilasryhmä �muut diabeteslääkkeet�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Lääkeryhmät
Muut diab lääk (Ref.) 376 0 <0.01 1
Metformiini 386 -0.09 0.13 0.46 0.91 (0.71, 1.17)
Metf + insu 22 -0.14 0.46 0.76 0.87 (0.36, 2.13)
Metf + muut 499 0.07 0.10 0.48 1.07 (0.88, 1.31)
Insu + muut 47 0.81 0.19 <0.01 2.25 (1.56, 3.26)
Metf + insu + muut 371 0.56 0.11 <0.01 1.75 (1.40, 2.19)
Ei diab lääk 110 0.62 0.14 <0.01 1.85 (1.40, 2.46)

Taulukko 12: Malli 4. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpään sairastuneilla.
Lääkeryhmien väliset erot tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on po-
tilasryhmä �ei diabeteslääkitystä�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Lääkeryhmät
Ei diab lääk (Ref.) 110 0 <0.01 1
Muut diab lääk 376 -0.62 0.14 <0.01 0.54 (0.41, 0.72)
Metformiini 386 -0.71 0.16 <0.00 0.49 (0.36, 0.68)
Metf + insu 22 -0.76 0.47 0.11 0.47 (0.19, 1.17)
Metf + muut 499 -0.55 0.14 <0.00 0.58 (0.44, 0.77)
Insu + muut 47 0.19 0.21 0.36 1.21 (0.80, 1.84)
Metf + insu + muut 371 -0.06 0.15 0.71 0.95 (0.71, 1.26)

muihin syihin laskettiin sensuroinneiksi. Olennaisimmat erot edelliseen koko-
naiskuolleisuutta käsittelevään malliin selitetään seuraavaksi. Syövän totea-
misvuoden vaikutus erottui tässä mallissa, koska syöpähoidot ovat kehitty-
neet. Kohtusyövän levinneisyys lisäsi huomattavasti riskiä juuri kohtusyöpä-
kuolemiin. Potilaiden pelkällä metformiinin käytöllä ei ollut tilastollista yh-
teyttä kohtupyöpäkuolemiin. Sen yhteys kohtusyöpäkuolemiin oli sama kuin
muiden diabeteslääkkeiden käytöllä. Metformiinilla ei myöskään näyttänyt
olevan tilastollista yhteyttä kuoleman riskiin, vaikka sitä sekakäytti muiden
lääkkeiden kanssa, kun vertailuryhmänä oli muita diabeteslääkkeitä käyttä-
vät potilaat. Insuliinin yhteys kuoleman riskiin erottui selvästi. Potilasryh-
missä, joissa oli mukana insuliini, oli suurempi kuoleman riski. Huomattavaa
oli myös se, että suurin yhteys kuoleman riskiin oli heillä, jotka eivät käyttä-
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neet mitään diabeteslääkitystä. Täysi malli on liitteessä B taulukko 22.

Vertailun vuoksi tämä sama malli 5 sovitettiin siten, että vaihdettiin po-
tilaiden lääkkeiden käytön vertailuryhmäksi �ei diabeteslääkitystä� ryhmä.
Tämän tulokset olivat muutoin täysin vastaavat malliin 5 verrattuna, mutta
lääkeryhmien riskitiheyssuhteet toisiinsa muuttuivat taulukon 14 mukaisiksi.

Taulukko 13: Malli 5. Kuolleisuus kohtusyöpään. Lääkeryhmien väliset erot
tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilasryhmä �muut diabetes-
lääkkeet�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 432 0 0.03 1
2002-2007 579 -0.25 0.14 0.08 0.78 (0.58, 1.03)
2008-2013 800 -0.41 0.16 0.01 0.67 (0.49, 0.90)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1046 0 <0.01 1
Levinnyt 357 2.28 0.14 <0.01 9.80 (7.44, 12.90)
Ei tietoa 408 0.94 0.16 <0.01 2.55 (1.85, 3.52)

Lääkeryhmät
Muut diab lääk (Ref.) 376 0 0.06 1
Metformiini 386 0.02 0.19 0.91 1.02 (0.70, 1.49)
Metf + insu 22 0.15 0.60 0.80 1.16 (0.36, 3.72)
Metf + muut 499 0 0.16 0.99 1.00 (0.73, 1.37)
Insu + muut 47 0.34 0.36 0.34 1.41 (0.70, 2.86)
Metf + insu + muut 371 0.30 0.19 0.11 1.35 (0.93, 1.95)
Ei diab lääk 110 0.66 0.22 <0.01 1.93 (1.25, 2.98)

Taulukossa 15 on kuudes Coxin malli vasteena myös kohtusyöpään kuolemi-
nen. Erona edelliseen malliin oli potilaiden ryhmittely lääkkeitä �joskus/ei
koskaan käyttäneisiin� ja yhdysvaikutustermien lisääminen. Seuraavaksi ku-
vataan merkittävimpiä eroja edelliseen malliin. Metformiinin käytöllä ei ollut
tämän analyysin mukaan tilastollista yhteyttä pienempään kuoleman riskiin,
kun sitä verrattiin �metformiinia ei koskaan käyttäneisiin�, ja kun otettiin
huomioon leveä luottamusväli. Muiden diabeteslääkkeiden käytöllä näytti
olevan yhteyttä pienempään kuoleman riskiin, kun sitä verrattiin �ei kos-
kaan muita diabeteslääkkeitä käyttäneisiin�. Oli huomattava, että �joskus
metformiinia käyttäneillä� potilailla oli tässä analyysissä hieman suurempi
kuoleman riski kuin �muita diabeteslääkkeitä joskus käyttäneillä�, jos niitä
verrataan keskenään. �Joskus insuliinia käyttäneillä� oli tässäkin suurentu-
nut kuoleman riski. Mallissa oli myös mukana yhdysvaikutustermejä, mutta
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Taulukko 14: Malli 5. Kuolleisuus kohtusyöpään. Lääkeryhmien väliset erot
tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilasryhmä �ei diabeteslääki-
tystä�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Lääkeryhmät
Ei diab lääk (Ref.) 110 0 0.06 1
Muut diab lääk 376 -0.66 0.22 0.03 0.52 (0.34, 0.80)
Metformiini 386 -0.64 0.25 0.01 0.53 (0.33, 0.86)
Metf + insu 22 -0.51 0.61 0.41 0.60 (0.18, 2.00)
Metf + muut 499 -0.66 0.22 <0.00 0.52 (0.34, 0.80)
Insu + muut 47 -0.31 0.39 0.42 0.73 (0.34, 1.56)
Metf + insu + muut 371 -0.36 0.23 0.12 0.70 (0.44, 1.10)

mahdollisista yhdysvaikutuksista ei ollut paljonkaan näyttöä niiden leveiden
luottamusvälien vuoksi. Täysi malli on liitteessä B taulukko 23.

Taulukko 15: Malli 6, Kuolleisuus kohtusyöpään. Lääkeryhmien �joskus/ei
koskaan käyttänyt� luokittelu.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.08 0.15 0.56 0.92 (0.69, 1.22)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.30 0.15 0.05 1.35 (1.00, 1.81)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 -0.25 0.14 0.08 0.78 (0.59, 1.03)

Yhdysvaikutukset
Syöpätyyppi 1 * 1169 0 0.28 1
Metf joskus
Syöpätyyppi 2 * 78 -0.50 0.32 0.11 0.60 (0.32, 1.12)
Metf joskus
Syöpätyyppi 3 * 31 -0.02 0.41 0.97 0.98 (0.44, 2.21)
Metf joskus
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4.6.3 Kuolleisuus muihin syihin

Taulukossa 16 esitetään seitsemäs Coxin malli, jolla selitettiin muihin syihin
kuin kohtusyöpiin kuoleman riskiä. Tämän mallin selittävät tekijät olivat sa-
mat kuin mallissa 4 taulukossa 11, mutta vaste oli muut kuin kohtusyöpäkuo-
lemat. Selittävien tekijöiden kertoimissa oli hyvin pieniä eroja mallin 4 ver-
rattuna. Syövän toteamisvuodessa ei tässä selkeästi näkynyt syöpähoitojen
parantumisen vaikutusta. Levinneellä kohtusyövällä oli vain hieman yhteyt-
tä suurentuneeseen kuoleman riskiin. Pelkällä metformiinin käytöllä näytti
olevan yhteyttä suojaavaan vaikutukseen. Edelleen oli huomioitava leveähkö
luottamusväli. Täysi malli on liitteessä B taulukko 24.

Vertailun vuoksi tämä sama malli 7 sovitettiin siten, että vaihdettiin po-
tilaiden lääkkeiden käytön vertailuryhmäksi �ei diabeteslääkitystä� ryhmä.
Tämän tulokset olivat muutoin täysin vastaavat malliin 7 verrattuna, mutta
lääkeryhmien riskitiheyssuhteet toisiinsa muuttuivat taulukon 17 mukaisiksi.

Taulukko 16: Malli 7. Kuolleisuus muihin syihin kuin kohtusyöpiin. Lääke-
ryhmien väliset erot tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilas-
ryhmä �muut diabeteslääkkeet�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 432 0 0.25 1
2002-2007 579 0.00 0.12 0.98 1.00 (0.80, 1.25)
2008-2013 800 0.21 0.15 0.16 1.23 (0.92, 1.64)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1046 0 0.10 1
Levinnyt 357 0.28 0.14 0.05 1.32 (1.00, 1.75)
Ei tietoa 408 0.14 0.11 0.22 1.14 (0.92, 1.42)

Lääkeryhmät
Muut diab lääk (Ref.) 376 0 <0.01 1
Metformiini 386 -0.23 0.17 0.18 0.79 (0.57, 1.11)
Metf + insu 22 -0.44 0.72 0.54 0.64 (0.16, 2.62)
Metf + muut 499 0.11 0.13 0.41 1.11 (0.86, 1.43)
Insu + muut 47 0.98 0.22 <0.01 2.67 (1.72, 4.15)
Metf + insu + muut 371 0.70 0.14 <0.01 2.02 (1.52, 2.68)
Ei diab lääk 110 0.54 0.19 <0.01 1.72 (1.19, 2.50)

Taulukossa 18 on esitetty kahdeksas Coxin malli, jolla selitettiin muihin syi-
hin kuin kohtusyöpiin kuoleman riskiä. Tämän mallin selittävät tekijät olivat
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Taulukko 17: Malli 7. Kuolleisuus muihin syihin kuin kohtusyöpiin. Lääke-
ryhmien väliset erot tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilas-
ryhmä �ei diabeteslääkitystä�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Lääkeryhmät
Ei diab lääk (Ref.) 110 0 <0.01 1
Muut diab lääk 376 -0.54 0.19 0.04 0.58 (0.40, 0.84)
Metformiini 386 -0.78 0.22 <0.01 0.46 (0.30, 0.71)
Metf + insu 22 -0.98 0.73 0.18 0.37 (0.09, 1.56)
Metf + muut 499 -0.44 0.19 0.02 0.65 (0.45, 0.94)
Insu + muut 47 0.44 0.26 0.09 1.55 (0.93, 2.58)
Metf + insu + muut 371 0.16 0.19 0.41 1.17 (0.80, 1.71)

samat kuin mallissa 2 taulukossa 9. Selittävien tekijöiden kertoimissa oli ero-
ja mallin 2 verrattuna. Syöpätyyppien 2 ja 3 yhteys kuolleisuuteen muista
syistä ei ollut niin voimakas kuin se oli kokonaiskuolleisuuteen tai kohtusyö-
päkuolleisuuteen. Syövän toteamisvuoden yhteys kuoleman riskin pienemi-
seen parantuneiden hoitojen vuoksi ei myöskään näkynyt tässä. Levinneisyy-
den yhteys kuolleisuuteen oli myös pienempi kuin aikaisemmin. Lääkkeiden
käytön yhteydet kuoleman riskiin olivat käytännössä samat kuin mallissa 2.
Yhdysvaikutus oli tässä poikkeava aikaisempiin malleihin verrattuna, mutta
mahdollisista yhdysvaikutuksista ei ollut paljonkaan näyttöä niiden leveiden
luottamusvälien vuoksi. Täysi malli on liitteessä B taulukko 25.

4.6.4 Verrannollisuusoletus

Coxin verrannollisten intensiteettien mallin käyttämisen edellytys on, että
riskitiheydet ovat suhteelliset, eli elossaolokäyrien (välttöfunktioiden) cloglog-
muunnetut käyrät ovat saman suuntaiset kunkin selittäjän eri luokkien vä-
lillä. Tämä tarkistettiin cloglog-menetelmällä vasteelle kokonaiskuolleisuus.
Tässä ei havaittu merkittäviä poikkeamia oletuksista. Joitakin käyrien koh-
taamisia ja leikkaamisia esiintyi, mutta ne eivät kuitenkaan rikkoneet verran-
nollisuusoletusta. Tulokset ovat liitteenä C. Clogloc-kuvaajat piirrettiin myös
vasteelle kuolleisuus erityisesti kohtusyöpään, mutta niissä ei ollut merkittä-
vää eroa vasteen kokonaiskuolleisuus kuviin, joten niitä ei tulostettu liittee-
seen. [1]
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Taulukko 18: Malli 8. Kuolleisuus muihin syihin kuin kohtusyöpiin. Lääke-
ryhmien �joskus/ei koskaan käyttänyt� luokittelu.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1650 0 0.09 1
Tyyppi 2 117 0.66 0.31 0.04 1.93 (1.04, 3.58)
Tyyppi 3 45 0.54 0.72 0.45 1.72 (0.42, 7.05)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 433 0 0.40 1
2002-2007 579 -0.05 0.11 0.66 0.95 (0.76, 1.19)
2008-2013 800 0.13 0.15 0.37 1.14 (0.85, 1.52)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1047 0 0.10 1
Levinnyt 357 0.27 0.14 0.06 1.31 (0.99, 1.72)
Ei tietoa 408 0.15 0.11 0.17 1.17 (0.94, 1.45)

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.15 0.11 0.17 0.86 (0.70, 1.06)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.66 0.12 <0.01 1.93 (1.54, 2.43)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 0.01 0.13 0.94 1.01 (0.79, 1.29)

Yhdysvaikutukset
Syöpätyyppi 1 * 1169 0 0.69 1
Metf joskus
Syöpätyyppi 2 * 78 -0.05 0.38 0.90 0.95 (0.45, 2.00)
Metf joskus
Syöpätyyppi 3 * 31 0.69 0.80 0.39 1.98 (0.41, 9.59)
Metf joskus
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4.6.5 Mallidiagnostiikka

Mallidiagnostiikka tehtiin Coxin-Snellin residuaalien avulla. Tulokset ovat
liitteenä D.

Mallien 1, 2, 3, 4, 7 ja 8 diagnostiset kuvat olivat lähellä oletuksia, koska
lähes suoran kumulatiivisen riskitiheyskäyrän kulmakerroin oli noin 1 ja vakio
oli 0. Suurilla residuaalien arvoilla kumulatiivinen riskitiheyskäyrä poikkesi
hieman oletussuoralta, mutta se ei poikennut kuitenkaan niin paljoa, että se
olisi aiheuttanut toimenpiteitä. Nämä mallit voitiin hyväksyä Coxin-Snellin
residuaalitarkastelujen perusteella. [1]

Mallien 5 ja 6 kohdalla oli poikkeamia oletuksista. Kumulatiivisen riskitiheys-
käyrän muoto ei ollut suora, vaan se oli hieman aaltoileva, ja sen kulmakerroin
oli noin 2. Suurilla residuaalien arvoilla kumulatiivisessa riskitiheyskäyrässä
esiintyi sallittavan rajoissa olevia poikkeamia suoralta. Poikkeavan kulma-
kertoimen syytä olisi tarpeen tutkia lisää, mutta se ei onnistu Coxin-Snellin
residuaalien avulla, vaan siihen pitäisi käyttää muita residuaalitarkasteluja.
Mallit 5 ja 6 voitiin kuitenkin hyväksyä, koska poikkeamien korjaaminen voi
osoittautua työlääksi ja tehdä mallin tarpeettoman monimutkaiseksi. [1]
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5 POHDINTA

Edellä esitetyt analyysit ja tulokset eivät anna näyttöä siitä, että metformii-
nin käytöllä olisi tilastollista yhteyttä kohtusyöpäpotilaiden elinaikaan. Li-
sätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, sillä on useita asioita, joita olisi tarpeen
ottaa huomioon.

Potilaiden ryhmittely �metformiinia joskus/ei koskaan käyttäneisiin� tuotti
samankaltaiset tulokset kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. �Joskus käyttä-
neitä� ja �ei koskaan käyttäneitä� verratessa on kuitenkin olemassa se harha,
että nämä ryhmät sisältävät pelkästään kyseistä lääkettä käyttäneitä ja mo-
nella tavoin lääkitystä sekakäyttäneitä. Toisaalta tämä analyysi ei ota huo-
mioon mahdollista lääkityksen muutosta kohtusyöpädiagnoosin jälkeen. To-
sin sitä ei ollut otettu huomioon myöskään aiemmissa kohtusyöpäpotilaisiin
kohdistuneissa vertailututkimuksissa [7] [15].

Seuraavaksi potilaat jaoteltiin diabeteslääkkeiden käytön perusteella erilai-
siin diabeteslääkeryhmiin. �Pelkästään metformiinia käyttäneellä� potilasryh-
mällä oli useissa kuvissa korkeimmalla oleva elinaikakäyrä eli pisin elinaika.
Tämä on mahdollinen harha, koska metformiini on ns. ensimmäisen asteen
lääkehoito diabetekseen. Sillä useimmiten aloitetaan diabeteksen hoito. Näin
ollen �pelkän metformiinin käyttäjät� ovat yleensä diabeteksen suhteen ter-
veempiä, jolloin järeämpää lääkitystä ei tarvita, ja heidän elinikänsä muihin
diabeetikkohin verraten on yleensä pidempi. �Pelkän metformiinin käyttä-
jät� olivat myös nuorempia, mikä näkyi potilaiden erilaisesta ikäjakaumasta
lääkeryhmien välillä, jolloin on loogista, että myös sen vuoksi he elävät kes-
kimäärin muita pidempään. Nämä seikat huomioiden �pelkän metformiinin
käyttäjien� pidempi elinikä on harha ja tuloksena olisi ennemminkin se, että
metformiinilla ei olisi yhteyttä kuoleman riskiin.

Kun �metformiinia joskus käyttäneet� jaettiin alaluokiin metformiinin osto-
kertojen perusteella, metformiinin ostokertojen lukumäärällä ei havaittu ole-
van tilastollista yhteyttä elinaikaan. Myös �pelkästään metformiinia käyttä-
neet� potilaat jaettiin alaluokkiin metformiinin ostokertojen perusteella, eikä
siinäkään metformiinin ostokertojen lukumäärällä havaittu olevan tilastollis-
ta yhteyttä elinaikaan. Tämä antaa viitettä siitä, että metformiinilla ei olisi
yhteyttä potilaiden elinaikaan, koska olisi odotettavissa, että käyttöasteella
eli ostokertojen lukumäärällä olisi yhteys elinaikaan, jos metformiinilla olisi
vaikutusta siihen.

Kun metformiinin yhteyttä kuoleman riskiin vertailtiin Coxin verrannollis-
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ten intensitettien malleilla, metformiinin yhteys syöpäpotilaan elinikään hä-
visi entisestään. Kuoleman riski erityisesti kohtusyöpiin ei poikennut �met-
formiinia käyttäneiden� ja �muita diabeteslääkkeitä käyttäneiden� potilaiden
välillä.

Potilasryhmä �ei ole käyttänyt mitään diabeteslääkettä� muodosti useissa
analyyseissa huonoimpiin lukeutuvan ennustekäyrän tai suurimpia riskiti-
heyssuhteita. Se on tietyllä tavalla ongelmallinen tulkittava. Ryhmä muodos-
tuu sen perusteella, että siihen kuuluvat eivät ole ostaneet diabeteslääkkeitä.
Siihen kuuluu potilaita, joiden diabetesta hoidetaan dieettihoidolla, jolloin
he eivät käytä diabeteslääkkeitä. Siihen kuuluu myös potilaita, jotka eivät
ole ostaneet diabeteslääkkeitä, vaikka heille olisi niitä määrätty. Oletukse-
na on, että dieettihoitoiset potilaat olisivat terveempiä ainakin diabeteksen
suhteen. Potilasryhmän �ei ole käyttänyt mitään diabeteslääkettä� rakennet-
ta ja ominaisuuksia on syytä vielä tarkastella aineistosta, koska tulokset sen
ryhmän suhteen olivat hieman ristiriitaisia.

Insuliinin käytön yhteys suurentuneeseen kuoleman riskiin oli havaittavissa
sekä Kaplanin-Meierin elinaikakäyrissä että Coxin verrannollisten intensiteet-
tien malleissa. Syynä lienee se, että insuliinihoitoa käyttävillä diabetespoti-
lailla sairaus on vakavampi kuin muuta diabeteslääkitystä käyttävillä. Lisäksi
insuliinilla on mahdollisia kasvutekijäominaisuuksia syöpien suhteen. [8]

Tässä tutkimuksessa käytettiin metformiinin käyttöastetta arvioidessa mit-
tana metformiinin ostokertoja riippumatta siitä, kuinka paljon lääkettä kul-
lakin ostokerralla ostettiin. Tähän päädyttiin sen vuoksi, että tälläisen lääk-
keenkäytön määrittely on helpompaa ja muut lääkemäärät osoittautuivat
hieman hankalammiksi laskea lääkerekisteristä. Lisäksi tämä arviointitapa
sisältää tiedon siitä, että potilas ostaa ja käyttää lääkettä sillä määrällä ja
vahvuudella, jolla sitä on hänelle määrätty. Jatkossa voisi kuitenkin tutkia,
olisiko lääkkeen käyttömäärä arvioitavissa ns. DDD-arvoon (De�ned Daily
Dose) pohjautuen. Se on Maailman Terveysjärjestön määrittelemä tilastolli-
nen mitta lääkkeiden käytölle. DDD-arvoon pohjautuvaa käyttöä kokeiltiin
alustavasti laskea, mutta se osoittautui ongelmalliseksi, koska potilaille oli
määrätty lääkettä useilla erilaisilla vahvuuksilla (DDD-arvoilla) ja potilaat
ostivat lääkkeitä hyvin erilaisissa erissä. Lisäksi lääkkeen vahvuus saattoi
vaihdella ajan kanssa. Yksi vaihtoehto voisi olla laskea yhteen vuoden aikana
ostetut/käytetyt lääkkeet DDD-arvoina. Kunakin vuonna tulisi siis jonkin-
lainen arvio lääkkeen käytöstä. Tämäkään ei ole yksiselitteinen mitta, sillä
eri potilailla lääkkeen tarve on erilainen johtuen diabeteksen eri asteista. Toi-
nen mahdollisuus olisi laskea metformiinin kumulatiivista käyttöä perustuen
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DDD-arvoon koko elinaikana tai seuranta-aikana ja tutkia sen yhteyttä kuo-
leman riskiin. [3]

Jatkotutkimuksissa ja -analyyseissä pitäisi ottaa huomioon, miten pitkä aika
metformiinin käytöstä on kohtusyöpädiagnoosiin. Jos käytön lopettamisesta
on kulunut jo useampi vuosi, suojavaikutusta ei mahdollisesti enää olisi. Tätä
voisi tutkia Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomallilla joko luokit-
telemalla tämä ajanjakso sopiviin luokkiin tai tekemällä tästä ajanjaksosta
jatkuva muuttuja.

Metformiinin, insuliinin, muiden diabeteslääkkeiden käyttö pitäisi ottaa huo-
mioon myös syöpädiagnoosin jälkeen. Se on tosin vaikeammin hallittavaa,
koska erilaisten vaikuttavien tekijöiden määrä kasvaa suuremmaksi syöpä-
diagnoosin jälkeen. Olisi otettava huomioon ainakin syöpähoidot ja niiden
monet sivuvaikutukset. Lisäksi olisi varmistettava, ettei potilaille kertyisi ns.
kuolematonta aikaa, jota syntyy, jos potilas luokitellaan koko seuruuajalla
esimerkiksi �joskus metformiinia käyttäneeksi� ensimmäisen metformiinialtis-
tuksen perusteella, vaikka hän on ollut �joskus metformiinia käyttävä� vain
osan aikaa seuruuajasta. Kuolematon aika on ajanjakso ennen altistusta, kos-
ka potilas ei ole voinut kuolla ennen altistusta. Jos sitä ei huomioida, potilaan
kerryttämä elinaika �joskus metformiinia käyttävien� ryhmään on suurempi
kuin mitä se oikeasti on. Tämä vääristää tuloksia siten, että potilaat, jotka
käyttävät metformiinia, näyttävät elävän pidempään. Kuolemattoman ajan
hallitsemiseksi olisi lääkkeiden käyttöä tarkasteltava aikariippuvasti. Tämä
tarkoittaisi sitä, että kun potilas ei käytä metformiinia, hän on �ei metformii-
nia käyttävien� ryhmässä, ja tuottaa aikaa siihen ryhmään. Heti, kun potilas
käyttää tietyn määrän metformiinia, hän siirtyy �metformiinia käyttävien�
ryhmään. Käytännössä pitäisi sopia tai kokeellisesti tutkia lääkkeen vähim-
mäiskäyttömäärä, joka potilaan on käytettävä, ennen kuin potilas siirtyy �ei
metformiinia käyttävien� ryhmästä �metformiinia käyttävien� ryhmään. Jon-
kinlaisen harhan muodostavat potilaat, jotka eivät jatka lääkkeen käyttöä
tuon vähimmäiskäyttömäärän jälkeen ja he silti ovat �joskus metformiinia
käyttäneiden� ryhmässä. [17]

Joissakin tutkimuksissa on havaittu yhteys diabeteksen vakavuuden (kesto)
ja kuolleisuuden välillä. Joissakin assosiaatio on syövän levinneisyyden ja
kuolleisuuden välillä. Sekä diabeteksen vakavuus että syövän levinneisyys
ovat molemmat sekoittavia tekijöitä ja joissakin tutkimuksissa niitä ei ole
sisällytetty samaan tilastolliseen malliin. Jos kahdella selittävällä tai sekoit-
tavalla tekijällä on samanlainen yhteys tutkittavaan ilmiöön, siitä voi aiheu-
tua kollineaarisuusongelma. Tämän tutkimuksen Coxin malleissa oli mukana
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diabeteksen kesto ennen kohtusyöpädiagnoosia ja lisäksi syövän levinneisyys.
Useimmissa Coxin malleissa pidempi diabeteksen kesto oli yhteydessä kuole-
man riskiin, mutta joissakin malleissa sillä taas ei näyttänyt olevan yhteyttä
kuoleman riskiin. Syövän levinneisyys sen sijaan oli kaikissa malleissa selkeäs-
ti yhteydessä kuoleman riskiin sitä nostavana tekijänä. Sitä, pitäisikö nämä
kaksi sekoittavaa tekijää sisällyttää samaan malliin, voisi vielä tutkia lisää.
[10]
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7 LIITTEET

A Potilasryhmien elinaikakäyrät erilaisilla lääkeryhmit-

telyillä

Tässä liitteessä on kolme Kaplanin-Meierin menetelmällä piirrettyä elinaika-
käyrää, joissa potilaat on ryhmitelty hieman eri tavoin lääkeryhmiin.

Kuvassa 8 verrataan potilasryhmien �ei diabeteslääkitystä�, �jossain määrin
metformiinia käyttäneet� ja �muu diabeteslääkitys� elinaikakäyriä. Jälkim-
mäinen tarkoittaa tässä kuvassa �insuliinia ja/tai muuta diabeteslääkitys-
tä käyttäneitä�. Potilasryhmien �jossain määrin metformiinia käyttäneet� ja
�muu diabeteslääkitys� elinaika ei poikennut toisistaan. Molempien niiden po-
tilasryhmien elinaika oli kuitenkin pitempi kuin �ei diabeteslääkitystä� edus-
tavan ryhmän.

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Aika / kk

V
äl

ttö
to

de
nn

äk
öi

sy
ys

Ei diab lääk (n=97)
Metf + Metf seka (n=1169)
Muu diab (n=384)

Kuva 8: Kohtusyöpätyypin 1 Kaplanin-Meierin elossaolofunktion estimaatit
lääkeryhmäluokittelulla �Ei diabeteslääkitystä�, �joskus metformiinia� ja
�muut diabeteslääkeyhdistelmät�
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Kuvassa 9 verrataan potilaiden elinaikakäyriä eri potilasryhmissä, jotka ovat
�ei diabeteslääkitystä�, �pelkän metformiinin käyttäjät�, �metformiinin seka-
käyttäjät� ja �muita diabeteslääkitysyhdistelmiä käyttäneet�. Potilaat ryh-
mässä �pelkän metformiinin käyttäjät� näyttivät elävän pidempään. Sen si-
jaan potilasryhmät �metformiinin sekakäyttäjät� ja �muita diabeteslääkeyh-
distelmiä käyttäneet� poikkesivat vain hieman �ei diabeteslääkitystä� -ryhmä-
stä.
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Kuva 9: Kohtusyöpätyypin 1 Kaplanin-Meierin elossaolofunktion estimaatit
lääkeryhmäluokittelulla �Ei diabeteslääkitystä�, �vain metformiinia�, �met-
formiinia sekakäyttäneet� ja �muut diabeteslääkeyhdistelmät�

Kuvassa 10 verrataan potilasryhmiä �ei diabeteslääkitystä�, �pelkästään met-
formiinia käyttäneet�, �pelkästään muita diabeteslääkkeitä käyttäneet�, �met-
formiinia ja muita diabeteslääkkeitä sekakäyttäneet� ja �jossain määrin insu-
liinia käyttäneet�. Tässäkin potilasryhmän �pelkästään metformiinia käyttä-
neet� elinaika on pisin. �Pelkästään muita diabeteslääkkeitä käyttäneet� ryh-
mä ei eronnut �metformiinia ja muita diabeteslääkkeitä sekakäyttäneistä�. �Ei
diabeteslääkitystä� ryhmä oli myös samankaltainen �insuliinia joskus käyttä-
neiden� kanssa.
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Kuva 10: Kohtusyöpätyypin 1 Kaplanin-Meierin elossaolofunktion estimaa-
tit lääkeryhmäluokittelulla �Ei diabeteslääkitystä�, �vain metformiinia�,
�vain muita diabeteslääkkeitä�, �metformiinia+muita diabeteslääkkeitä�
ja �joskus insuliinia käyttäneet�

B Coxin verrannollisten intensiteettien mallit sisältäen

mallien kaikki muuttujat

Tässä liitteessä on kokonaiset Coxin verrannollisten intensiteettien mallit eli
mallit sisältävät kaikki analyysissä olleet muuttujat. Varsinaisessa tekstio-
suudessa näistä malleista oli esitetty vain olennaisimmat osuudet.
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Taulukko 19: Malli 2. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpiin sairastuneilla. Syö-
vän diagnosointi-ikä muutettu jatkuvaksi muuttujaksi.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1650 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 0.93 0.19 <0.01 2.53 (1.73, 3.69)
Tyyppi 3 45 1.39 0.28 <0.01 4.03 (2.31, 7.04)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1812 0.39 0.02 <0.01 1.48 (1.41, 1.55)
Iän neliötermi 1812 0.02 0.01 0.01 1.02 (1.00, 1.03)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 433 0 0.32 1
2002-2007 579 -0.12 0.09 0.19 0.89 (0.75, 1.06)
2008-2013 800 -0.14 0.11 0.18 0.87 (0.70, 1.07)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1047 0 <0.01 1
Levinnyt 357 1.20 0.09 <0.01 3.33 (2.82, 3.94)
Ei tietoa 408 0.37 0.09 <0.01 1.45 (1.21, 1.73)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.62 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.13 0.11 0.22 1.14 (0.93, 1.40)
72 ≤ kesto < 144 561 0.08 0.10 0.46 1.08 (0.88, 1.33)
144 ≤ kesto ≤ 471 416 0.12 0.12 0.32 1.13 (0.89, 1.42)

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.12 0.09 0.16 0.89 (0.75, 1.05)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.53 0.09 <0.01 1.71 (1.42, 2.04)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 -0.11 0.09 0.22 0.89 (0.74, 1.07)

Yhdysvaikutukset
Syöpätyyppi 1 * 1169 0 0.34 1
Metf joskus
Syöpätyyppi 2 * 78 -0.34 0.24 0.16 0.71 (0.45, 1.14)
Metf joskus
Syöpätyyppi 3 * 31 0.09 0.35 0.79 1.10 (0.55, 2.19)
Metf joskus
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Taulukko 20: Malli 3. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpään sairastuneilla.
Metformiinin ostokertojen lukumäärä tarkastelun kohteena.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1650 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 0.70 0.12 <0.01 2.01 (1.60, 2.53)
Tyyppi 3 45 1.45 0.18 <0.01 4.28 (3.03, 6.05)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1812 0.39 0.02 <0.01 1.48 (1.41, 1.55)
Iän neliötermi 1812 0.02 0.01 0.01 1.02 (1.00, 1.03)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 433 0 0.29 1
2002-2007 579 -0.12 0.09 0.17 0.88 (0.74, 1.05)
2008-2013 800 -0.15 0.11 0.17 0.86 (0.70, 1.07)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1047 0 <0.01 1
Levinnyt 357 1.20 0.09 <0.01 3.32 (2.80, 3.92)
Ei tietoa 408 0.37 0.09 <0.01 1.44 (1.21, 1.72)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.70 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.13 0.11 0.25 1.13 (0.92, 1.41)
72 ≤ kesto < 144 561 0.08 0.11 0.48 1.08 (0.87, 1.33)
144 ≤ kesto ≤ 471 416 0.10 0.13 0.41 1.11 (0.87, 1.42)

Metformiinin ostokertojen lkm
0 krt (Ref.) 534 0 0.32 1
1-2 krt 142 -0.19 0.14 0.18 0.83 (0.63, 1.09)
3-10 krt 353 -0.14 0.10 0.16 0.87 (0.71, 1.06)
11-74 krt 783 -0.14 0.09 0.14 0.87 (0.72, 1.05)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.53 0.09 <0.01 1.71 (1.42, 2.04)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 -0.11 0.09 0.23 0.89 (0.74, 1.08)
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Taulukko 21: Malli 4. Kokonaiskuolleisuus kohtusyöpiin sairastuneilla. Lää-
keryhmien väliset erot tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilas-
ryhmä �muut diabeteslääkkeet�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1649 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 0.70 0.12 <0.01 2.02 (1.61, 2.54)
Tyyppi 3 45 1.48 0.18 <0.01 4.41 (3.12, 6.25)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1811 0.39 0.02 <0.01 1.48 (1.41, 1.55)
Iän neliötermi 1811 0.02 0.01 0.01 1.02 (1.01, 1.03)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 432 0 0.62 1
2002-2007 579 -0.08 0.09 0.36 0.92 (0.77, 1.10)
2008-2013 800 -0.08 0.11 0.43 0.92 (0.75, 1.13)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1046 0 <0.01 1
Levinnyt 357 1.22 0.09 <0.01 3.37 (2.85, 3.99)
Ei tietoa 408 0.35 0.09 <0.01 1.42 (1.19, 1.69)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.59 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.12 0.11 0.27 1.12 (0.91, 1.39)
72 ≤ kesto < 144 561 0.00 0.11 0.98 1.00 (0.81, 1.24)
144 ≤ kesto ≤ 471 415 -0.02 0.12 0.87 0.98 (0.77, 1.25)

Lääkeryhmät
Muut diab lääk (Ref.) 376 0 <0.01 1
Metformiini 386 -0.09 0.13 0.46 0.91 (0.71, 1.17)
Metf + insu 22 -0.14 0.46 0.76 0.87 (0.36, 2.13)
Metf + muut 499 0.07 0.10 0.48 1.07 (0.88, 1.31)
Insu + muut 47 0.81 0.19 <0.01 2.25 (1.56, 3.26)
Metf + insu + muut 371 0.56 0.11 <0.01 1.75 (1.40, 2.19)
Ei diab lääk 110 0.62 0.14 <0.01 1.85 (1.40, 2.46)

67



Taulukko 22: Malli 5. Kuolleisuus kohtusyöpään. Lääkeryhmien väliset erot
tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilasryhmä �muut diabetes-
lääkkeet�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1649 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 0.72 0.16 <0.01 2.06 (1.51, 2.81)
Tyyppi 3 45 1.65 0.22 <0.01 5.19 (3.40, 7.92)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1811 0.31 0.04 <0.01 1.36 (1.27, 1.46)
Iän neliötermi 1811 0.02 0.01 0.07 1.02 (1.00, 1.04)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 432 0 0.03 1
2002-2007 579 -0.25 0.14 0.08 0.78 (0.58, 1.03)
2008-2013 800 -0.41 0.16 0.01 0.67 (0.49, 0.90)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1046 0 <0.01 1
Levinnyt 357 2.28 0.14 <0.01 9.80 (7.44, 12.90)
Ei tietoa 408 0.94 0.16 <0.01 2.55 (1.85, 3.52)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.79 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.17 0.17 0.32 1.18 (0.85, 1.66)
72 ≤ kesto < 144 561 0.08 0.17 0.62 1.09 (0.78, 1.52)
144 ≤ kesto ≤ 471 415 0.05 0.20 0.80 1.05 (0.72, 1.54)

Lääkeryhmät
Muut diab lääk (Ref.) 376 0 0.06 1
Metformiini 386 0.02 0.19 0.91 1.02 (0.70, 1.49)
Metf + insu 22 0.15 0.60 0.80 1.16 (0.36, 3.72)
Metf + muut 499 0.00 0.16 0.99 1.00 (0.73, 1.37)
Insu + muut 47 0.34 0.36 0.34 1.41 (0.70, 2.86)
Metf + insu + muut 371 0.30 0.19 0.11 1.35 (0.93, 1.95)
Ei diab lääk 110 0.66 0.22 <0.01 1.93 (1.25, 2.98)
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Taulukko 23: Malli 6, Kuolleisuus kohtusyöpään. Lääkeryhmien joskus/ei
koskaan luokittelu.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1650 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 1.05 0.25 <0.01 2.87 (1.74, 4.72)
Tyyppi 3 45 1.65 0.32 <0.01 5.21 (2.76, 9.84)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1812 0.31 0.04 <0.01 1.36 (1.27, 1.46)
Iän neliötermi 1812 0.02 0.01 0.07 1.02 (1.00, 1.04)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 433 0 0.02 1
2002-2007 579 -0.26 0.14 0.07 0.77 (0.58, 1.03)
2008-2013 800 -0.44 0.16 <0.01 0.64 (0.47, 0.87)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1047 0 <0.01 1
Levinnyt 357 2.27 0.14 <0.01 9.71 (7.38, 12.78)
Ei tietoa 408 0.95 0.16 <0.01 2.59 (1.88, 3.58)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.64 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.20 0.17 0.24 1.22 (0.88, 1.71)
72 ≤ kesto < 144 561 0.16 0.17 0.35 1.17 (0.84, 1.62)
144 ≤ kesto ≤ 471 416 0.19 0.19 0.32 1.21 (0.84, 1.74)

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.08 0.15 0.56 0.92 (0.69, 1.22)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.30 0.15 0.05 1.35 (1.00, 1.81)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 -0.25 0.14 0.08 0.78 (0.59, 1.03)

Yhdysvaikutukset
Syöpätyyppi 1 * 1169 0 0.28 1
Metf joskus
Syöpätyyppi 2 * 78 -0.50 0.32 0.11 0.60 (0.32, 1.12)
Metf joskus
Syöpätyyppi 3 * 31 -0.02 0.41 0.97 0.98 (0.44, 2.21)
Metf joskus
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Taulukko 24: Malli 7. Kuolleisuus muihin syihin kuin kohtusyöpiin. Lääke-
ryhmien väliset erot tarkastelun kohteena. Referenssiryhmänä on potilas-
ryhmä �muut diabeteslääkkeet�.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1649 0 <0.01 1
Tyyppi 2 117 0.63 0.18 <0.01 1.88 (1.33, 2.66)
Tyyppi 3 45 1.11 0.33 <0.01 3.02 (1.58, 5.78)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1811 0.43 0.03 <0.01 1.54 (1.46, 1.64)
Iän neliötermi 1811 0.02 0.01 0.02 1.02 (1.00, 1.04)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 432 0 0.25 1
2002-2007 579 0.00 0.12 0.98 1.00 (0.80, 1.25)
2008-2013 800 0.21 0.15 0.16 1.23 (0.92, 1.64)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1046 0 0.10 1
Levinnyt 357 0.28 0.14 0.05 1.32 (1.00, 1.75)
Ei tietoa 408 0.14 0.11 0.22 1.14 (0.92, 1.42)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.81 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.08 0.14 0.56 1.08 (0.83, 1.42)
72 ≤ kesto < 144 561 -0.04 0.14 0.77 0.96 (0.73, 1.26)
144 ≤ kesto ≤ 471 415 -0.05 0.16 0.77 0.96 (0.70, 1.30)

Lääkeryhmät
Muut diab lääk (Ref.) 376 0 <0.01 1
Metformiini 386 -0.23 0.17 0.18 0.79 (0.57, 1.11)
Metf + insu 22 -0.44 0.72 0.54 0.64 (0.16, 2.62)
Metf + muut 499 0.11 0.13 0.41 1.11 (0.86, 1.43)
Insu + muut 47 0.98 0.22 <0.01 2.67 (1.72, 4.15)
Metf + insu + muut 371 0.70 0.14 <0.01 2.02 (1.52, 2.68)
Ei diab lääk 110 0.54 0.19 <0.01 1.72 (1.19, 2.50)
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Taulukko 25: Malli 8. Kuolleisuus muihin syihin kuin kohtusyöpiin. Lääke-
ryhmien joskus/ei koskaan luokittelu.

Muuttuja N β̂ SE(β̂) P HR 95 % LV

Syöpätyyppi
Tyyppi 1 (Ref) 1650 0 0.09 1
Tyyppi 2 117 0.66 0.31 0.04 1.93 (1.04, 3.58)
Tyyppi 3 45 0.54 0.72 0.45 1.72 (0.42, 7.05)

Syövän diagnoosi-ikä
Ikä 1812 0.44 0.03 <0.01 1.55 (1.46, 1.64)
Iän neliötermi 1812 0.02 0.01 0.02 1.02 (1.00, 1.04)

Syövän toteamisvuosi
1996-2001 (Ref.) 433 0 0.40 1
2002-2007 579 -0.05 0.11 0.66 0.95 (0.76, 1.19)
2008-2013 800 0.13 0.15 0.37 1.14 (0.85, 1.52)

Levinneisyys
Paikallinen (Ref.) 1047 0 0.10 1
Levinnyt 357 0.27 0.14 0.06 1.31 (0.99, 1.72)
Ei tietoa 408 0.15 0.11 0.17 1.17 (0.94, 1.45)

Diabeteksen kesto / kk
0 ≤ kesto < 36 (Ref.) 447 0 0.89 1
36 ≤ kesto < 72 388 0.09 0.14 0.51 1.09 (0.84, 1.43)
72 ≤ kesto < 144 561 0.05 0.14 0.73 1.05 (0.80, 1.37)
144 ≤ kesto ≤ 471 416 0.09 0.15 0.54 1.10 (0.81, 1.49)

Metformiinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 534 0 1
Kyllä 1278 -0.15 0.11 0.17 0.86 (0.70, 1.06)

Insuliinia joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 1371 0 1
Kyllä 441 0.66 0.12 <0.01 1.93 (1.54, 2.43)

Muita joskus käyttänyt
Ei (Ref.) 519 0 1
Kyllä 1293 0.01 0.13 0.94 1.01 (0.79, 1.29)

Yhdysvaikutukset
Syöpätyyppi 1 * 1169 0 0.69 1
Metf joskus
Syöpätyyppi 2 * 78 -0.05 0.38 0.90 0.95 (0.45, 2.00)
Metf joskus
Syöpätyyppi 3 * 31 0.69 0.80 0.39 1.98 (0.41, 9.59)
Metf joskus
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C Coxin verrannollisten intensiteettien mallien verran-

nollisuusoletus cloglog-kuvaajien avulla

Tässä liitteessä esitetään kaikkien Coxin verrannollisten intensiteettien mal-
leissa esiintyneiden luokiteltujen muuttujien cloglog-kuvaajat, joiden avulla
voidaan tarkastella verrannollisuusoletuksen toteutumista kunkin luokitellun
muuttujan kohdalla. Kaikissa kuvissa vaaka-akselilla on (luonnollinen) lo-
garitmi seuruuajasta, joka määriteltiin kuukausina. Pystyakselilla on muut-
tujan kunkin luokan elossaolokäyrän S(t) cloglog-muunnos log[− log[S(t)]].
Kaikkiaan luokiteltuja muuttujia oli 10 kpl ja niille kaikille on omat kuvat:
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20.
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Kuva 11: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Syöpätyyppi
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Kuva 12: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Syövän diagnoosi-ikä
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Kuva 13: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Syövän toteamisvuosi
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Kuva 14: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Syövän Levinneisyys
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0 kk   <= diabeteksen kesto < 36 kk
36 kk  <= diabeteksen kesto < 72 kk
72 kk  <= diabeteksen kesto < 144 kk
144 kk <= diabeteksen kesto < 471 kk

Kuva 15: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Diabeteksen kesto
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Kuva 16: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Metformiinia joskus käyttänyt

1 2 5 10 20 50 100 200

−
4

−
3

−
2

−
1

0

log(Seuruuaika_kk)

lo
g(

−
lo

g(
S

(t
))

Ei
Kyllä

Kuva 17: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Insuliinia joskus käyttänyt
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Kuva 18: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Muita joskus käyttänyt
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Ei metformiinia
1−2 ostokertaa
3−10 ostokertaa
11−74 ostokertaa

Kuva 19: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Metformiinin ostokertojen lkm
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Kuva 20: Verrannollisuusoletus muuttujalle: Lääkeryhmät. Kuvaan ei ole
piirretty lääkeryhmän �Insuliini� käyrää, koska siinä ryhmässä oli vain yksi
potilas. Lisäksi on huomattava lääkeryhmän �Metformiini + insuliini� poik-
keava käyrä, joka johtui myös vähäisestä potilasmäärästä (n=22).

D Coxin verrannollisten intensiteettien mallien diagnos-

tiikka Coxin-Snellin residuaaleilla

Tässä liitteessä esitetään jokaisen Coxin verrannollisten intensiteettien mallin
(1, . . . , 8) diagnostiikkakuvat perustuen Coxin-Snellin residuaaleihin. Kaikis-
sa kuvissa vaaka-akselilla on Coxin-Snellin residuaalit ja pystyakselilla näiden
residuaalien perusteella laskettu kumulatiivinen riskitiheysfunktio. Jokaiselle
mallille on oma kuva: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ja 28.
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Kuva 21: Mallin 1 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 22: Mallin 2 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 23: Mallin 3 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 24: Mallin 4 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 25: Mallin 5 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 26: Mallin 6 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 27: Mallin 7 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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Kuva 28: Mallin 8 diagnostiikka Coxin-Snellin residuaaleilla
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