Tilastonurkka

Vaihtelun monta luonnetta
Hoitovasteen vaihtelun ymmärtäminen on keskeinen osa
satunnaistettujen vertailututkimusten tulkintaa.

E

pävarmuus ja vaihtelu ovat
keskeisiä käsitteitä lääketieteessä ja tilastotieteessä. Mikään tutkimustulos, kuten keskiarvojen erotus tai riskisuhde,
ei ole koskaan ehdottoman
tarkka ja virheetön arvio todellisesta tuloksesta, kuten hoidon tehosta. Epävarmuus tarkoittaa virheen suuruutta, joka
sisältyy raportoituun tutkimustulokseen.
Epävarmuuden sijasta voidaan puhua
myös (epä)tarkkuudesta. Tulosten raportoinnissa on ehdottoman tärkeää kuvata tulokseen sisältyvä epävarmuus ja
epätarkkuus. Tämä tapahtuu raportoimalla keskivirhe tai keskihajonta. Käytännöllisin tapa kuvata epätarkkuutta on
raportoida piste-estimaattiin liittyvä
luottamusväli, joka raportoidaan yleensä 95 %:n levyisenä.
Tavallisimmat syyt siihen, että tuloksissa on aina tietty määrä epätarkkuutta
ja epävarmuutta, ovat satunnaisvaihtelu
sekä potilaiden hoitovasteen vaihtelu.
Jokainen potilas reagoi hoitoon omalla
tavallaan, ja vasteen vaihteluun vaikuttavat todennäköisesti useatkin potilaskohtaiset tekijät, kuten perimä ja fysiologiset ominaisuudet. Satunnaisvaihtelu
tarkoittaa puolestaan sitä vaihtelua, joka
on läsnä kaikessa määrällisessä mittaamisessa ja tutkimisessa.
Hoitovasteen vaihtelun ymmärtäminen on keskeinen osa erityisesti satunnaistettujen vertailututkimusten tulkintaa. Perinteisesti satunnaistettu vertailututkimus on kahden rinnakkaisen ryhmän (parallel group) tutkimus, jossa potilaat satunnaistetaan hoitoryhmiin. Tämä tutkimus antaa yleensä arvion keskimääräisestä hoitovaikutuksesta (average
treatment effect) ryhmätasolla. Erittäin
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usein halutaan tarkastella myös hoitovoisimme jo yhden tutkimuksen pohjalvasteen potilas- tai alaryhmäkohtaista
ta tehdä oletuksia potilaskohtaisen vaihvaihtelua eli hoitovaikutuksen heterotelun aiheuttajasta (yksilöllistäminen),
geenisuutta. Tällä tarkoitetaan siis potimikä ei ole kuitenkaan mahdollista.
laiden ominaisuuksien perusteella synJos haluamme arvioida sekä kompotyvää hoitovasteen vaihtelua. Tämän
nentin A että B, tutkimuksen pitää olla
vaihtelun tunnistaminen on myös yksiluonteeltaan vaihtovuoroinen tutkimus,
löidyn lääketieteen Graalin malja.
jossa kumpikin ryhmä saa molemmat
Klassinen lähestyminen hoiinterventiot yhden kerran. Tältovasteen vaihtelun analyylöin tuloksen epävarmuus
siin on tehdä satunnaismuodostuu komponentetuissa vertailututkiteista C ja D. Jos ha
muksissa alaryhmäluamme arvioida
analyysejä. Ns. reskomponenttien A, B
Jokainen potilas
ja C suuruutta, tutki
ponder-analyysissä
reagoi hoitoon omalla
musasetelman pitää
pyritään selvittäolla toistettu vaihtomään millaiset po
tavallaan.
vuoroinen tutkimus,
tilaat ovat reagoijota voidaan kutsua
neet hoitoon. Alaryh
myös yhden potilaan
mäanalyysit ovat kui(n-of-1) satunnaistetuksi
tenkin tilastolliselta
v oimaltaan riittämättömiä,
tutkimukseksi.
koska otoskoko perustuu yleensä
Todellinen hoitovasteen vaihtelu
pääryhmäanalyysiin. Responder-analyytarkoittaisi, että sama potilas hyötyisi aisi on yhdistelmä monia tehottomia anana saman verran samasta hoidosta salyysimenetelmiä, eikä sitä suositella
tunnaisvaihtelun rajoissa. Tämä tarkoitkäytettäväksi lainkaan (1).
taa, että toistetussa vaihtovuoroisessa
Vaihtelu hoitovasteessa voidaan jakaa
tutkimuksessa aktiivisen hoidon ja luneljään komponenttiin: hoitovasteen
mehoidon tehon ero peräkkäisissä jakvaihtelu ryhmien välillä (A), potilaiden
soissa olisi suunnilleen sama.
välinen vaihtelu saman hoidon aikana
Sekä perinteisen satunnaistetun ver(B), potilas-hoitoyhteisvaikutus eli hoito
tailututkimuksen että n-of-1-tutkimusvasteen vaihtelu samalla potilaalla saten metodologian ymmärrys on erittäin
man hoidon aikana (C) sekä potilaan sikeskeistä. Tämä osaaminen korostuu
säinen vaihtelu eli hoitovasteen vaihtelu
entisestään, kun yksilöllinen lääketiede
eri aikoina samalla potilaalla (D) (2).
saa kasvavaa huomiota alallamme. ●
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sä toistotutkimuksessa. Jos näin olisi,
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