Tilastonurkka

Asetelma ratkaisee tulkinnan:

hypoteesin tuottava vai
hypoteesin vahvistava tutkimus?
Hypoteesin vahvistavan, ennakkorekisteröidyn
tutkimuksen tulos on paljon luotettavampi kuin
hypoteesin tuottavan tutkimuksen. Viimeksi mainitussa
keskeisenä ongelmana ovat satunnaisvaihtelun
aikaansaamat positiiviset löydökset.

Y

ksinkertaisimmassa asetel
massa tieteellisessä tutki
muksessa on yksi hypoteesi,
joka on laadittu aiemman
kirjallisuuden tai kokemus
peräisen tiedon pohjalta.
Hypoteesin asettamisen jälkeen kerä
tään aineisto, jonka perusteella testataan
hypoteesia. Tämän tyyppistä tutkimusta
voidaan kutsua myös hypoteesin vahvis
tavaksi eli konfirmatoriseksi tutkimuk
seksi (hypothesis driven, confirmatory).
Jos tutkimuksessa ei ole selkeää hypo
teesia, vaan tutkimus on havainnoiva tai
kokeellinen, kyseessä on ns. hypoteesin
tuottava tutkimus (hypothesis genera
ting, exploratory).
Hypoteesin tuottavassa tutkimukses
sa saattaa olla useita, jopa kymmeniä
hypoteeseja samanaikaisesti. Tällainen
on esimerkiksi tutkimus, jossa käyte
tään kymmeniä tai satoja muuttujia si
sältävää sairausrekisteriaineistoa. Yksi
tai useampikin muuttujista saattaa olla
kliinisesti selkeä päätulosmuuttuja, ku
ten kuolleisuus tai muu haittatapahtu
ma. Muut muuttujat voivat olla esimer
kiksi erilaisia lähtötietoja kuten muut
sairaudet, ikä ja sukupuoli.
Erittäin yleisessä tutkimusasetelmas
sa selvitetään, mikä muuttuja on yhtey
dessä riskiin saada tietty päätetapahtu
ma. Vaikka yksittäinen lähtömuuttuja
olisikin selvästi yhteydessä kuoleman
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riskiin, päättelyssä pitää aina ottaa huo
mioon tutkimuksen kokeellinen lähes
tyminen. Keskeinen ongelma kokeelli
sessa tai hypoteesin tuottavassa tutki
muksessa ovat satunnaisvaihtelun ai
kaansaamat positiiviset löydökset.
Otetaan esimerkiksi tutkimus, jossa
on 20 muuttujaa, joilla ei ole minkään
laista osoitettavaa yhteyttä päätulos
muuttujaan: satunnaisvaihtelu saa ai
kaan, että ainakin yhdellä näistä muut
tujista on tilastollisesti merkitsevä yh
teys päätulosmuuttujaan 64 %:n toden
näköisyydellä, kun merkitsevyystasona
pidetään p-arvoa 0,05.
Kokeellisessa tutkimusasetelmassa
on kyseenalaista tehdä yksiselitteisiä
päätelmiä. Parempi tapa on raportoida
avoimesti kaikki testatut muuttujat,
pohtia monitestauksen ongelmaa sekä
todeta, että kyseessä oli kokeellinen lä
hestyminen esimerkiksi kuoleman tai
muun päätetapahtuman riskitekijöihin.
Erityinen ongelma muodostuu tilan
teessa, jossa ei ole läpinäkyvästi kerrottu
aineiston ja tutkimuksen laadusta, vaan
esitetään vain merkitykselliset tulokset.
Kaikkein huonoin tapa on esittää ns.
a priori -hypoteesi, joka on todellisuu
dessa laadittu vasta analyysien jälkeen.
Tällöin puhutaan HARKing-ilmiöstä
(hypothesizing after results are known,
hypoteesin asettaminen tulosten analy
soinnin jälkeen) (1).

Hypoteesin vahvistava tutkimus on
esimerkiksi sokkoutettu ja satunnaistet
tu vertaileva tutkimus. Tällainen tutki
mus pohjaa yleensä johonkin hypotee
siin lääkkeen tai hoitomenetelmän te
hosta tai sen puutteesta. Nykyään tällai
set tutkimukset pitää olla lähes poik
keuksetta ennakkorekisteröity, ja kes
keistä on nimenomaan päätulosmuut
tujan määrittäminen.
Ennakkorekisteröinti on suositeltavaa
myös muun tyyppisille tutkimuksille,
kuten prospektiivisille seurantatutki
muksille. Tämä vähentää tutkijan
vapausasteita liittyen tulosten analyysiin
ja tulkintaan sekä ns. ”kalastelua”. Näillä
tarkoitetaan erilaisia tapoja käsitellä ai
neistoa sekä tehdä tilastollisia testejä,
joilla saattaa olla päinvastaisia vaikutuk
sia lopulliseen tutkimustulokseen.
Kun menetelmät ja päätulosmuuttu
jat on ennakkorekisteröity ja tutkimus
on rakentunut ennen tutkimusta laadi
tun hypoteesin pohjalle, tulos on luotet
tavampi kuin hypoteesin tuottavassa
tutkimuksessa. Konfirmatoriset tutki
mukset ovatkin keskeisiä tieteen kehi
tyksessä. ●
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