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Näytön hankkiminen hoidon tehosta 

Satunnaistettu kontrolloitu koe (RCT) 
 - kultainen standardi 
 - hyvä sisäinen validiteetti 
 - ulkoisessa validiteetissa voi olla puutteita 
 - syy-seuraussuhteen  osoittaminen mahdollista 
 
Havainnoiva koeasetelma 
 - puutteita sisäisessä validiteetissa 
 - menetelmät vielä kehittymässä olevia 
 - ulkoinen validiteetti monasti RCT:tä parempi 
 - syy-seuraussuhteen osoittaminen ei ole mahdollista, 
   löydetään assosiaatioita 



Mikä merkitys tuloksella on ? 

Lähtökohta: tilastollinen merkitsevyys ei kerro vielä mitään tuloksen kliinisestä 
merkityksestä 
 
Pienikin, kliinisesti merkityksetön ero, tulee usein tilastollisesti merkitseväksi kun 
tutkittavien määrää lisätään 
 
Suhteellinen vs. absoluuttinen ero: suhteellinen ero voi olla suuri vaikka absoluuttinen 
ero on pieni 
 
Nunber Needed to Treat (NNT) (laskettuna hoitoaikaa kohti) 
 
Muistettava myös hoidon ei-toivotut vaikutukset (haitat); Number Needed 
to Harm (NNH) 



PICOS-periaate 

P Population 
I Intervention 
C Comparator 
O Outcome 
S Setting 



(Räihä ja Varis, SLL 2009) 





Kummassakin ryhmässä ≈ 1900 potilasta, seuranta-aika 1.8 vuotta 
 
Ikähaarukka 80-105 vuotta 
 
   73 % 80-84 vuotta 
 ≈22 % 85-89 vuotta 
 ≈  5 %    >90 vuotta 

Indapamidi vs. lume (tarvittaessa lisättiin perindopriili) 



(Beckett et al. 2008) 



Kuolemat vähenivät 21 % 
(95 % CI 4 – 35) 
 
NNT 40/kaksi vuotta 
 



Esiintyminen väheni 30 % 
(95 % CI -1 – 51) 
 
11 tapahtumaa (CI 0 -21) estyy 
hoidettaessa 1000 potilasta kaksi 
vuotta 
 
NNT 94/kaksi vuotta 



Vähenemä 64 % 
(95 % CI 42 – 78) 



   60-vuotiaat  80-vuotiaat 
kaikki 0.90 (0.84-0.97) 0.98 (0.87-1.10) 
kardiovaskulaarinen 0.77 (0.68-0.86) 0.98 (0.81-1.19) 
muu kuin 
kardiovaskulaarinen 

1.02 (0.92-1.14)   

aivoverisuoni 0.66 (0.53-0.82) 0.80 (0.58-1.11) 
koronaari 0.77 (0.65-0.90)   

Verenpainetaudin lääkehoidon vaikutukset kuolemiin 
iäkkäillä lumekontrolloiduissa tutkimuksissa 

(Cochrane katsaus) 

Kokonaiskuolleisuus aleni 116     104/ 1000 hoidettua 

(Musini et al. 2010) 

x 



(Musini et al. 2010) 



   60-vuotiaat  80-vuotiaat 
kardiovaskulaarinen 0.72 (0.68-0.77) 0.75 (0.65-0.87) 
aivoverenkierto 0.66 (0.58-0.74) 0.66 (0.52-0.83) 

koronaari 0.79 (0.69-0.90) 0.86 (0.60-1.22) 

Verenpainetaudin lääkehoidon vaikutukset kuolemiin 
 ja pääte-elinsairauksien esiintymiseen iäkkäillä 

lumekontrolloiduissa tutkimuksissa 
(Cochrane katsaus) 

Kardiovaskulaariset  tapahtumat alenivat 149      106/ 1000 hoidettua 

(Musini et al. 2010) 

x 



(Musini et al. 2010) 



Iäkkäiden verenpainetaudin lääkehoito 
Tutkimuksen keskeyttäminen haittojen takia vs. lume 

 
1.71 (1.45-2.00) 



Stroke 

(Friberg et al. 2012) 



European Stroke Prevention Trial 2 (1996) 

Aiempi aivoinsultti tai TIA 
Hoidot: ASA 50 mg/päivä, dipyridamoli 400 mg/päivä, ASA+dipyridamoli, lume 
 
Kesto 2 vuotta 
Potilaita 6600 
 
Keski-ikä 66 vuotta (kaikki > 18 v) 
  



(Diener et al. 1996) 



(Diener et al. 1996) 



Number Needed to Harm 
 
verenvuodot  ASA vs. lume 27, DP vs. lume 604, ASA+DP vs. lume 23 
päänsärky     ASA vs. lume 137, DP vs. lume 21, ASA+DP vs. lume 17 



(Sivenius et al. 1999) 



Potilaiden keski-ikä ≈ 70 vuotta, alle 70 vuotiaita ≈1/3 



NNT 
 
Anticoagulation vs. placebo 
 
Primary outcome event  8 
Nonfatal stroke  7 



Keski-ikä 70 ± 9 vuotta 



(Whitbeck et al. 2012) 



(Whitbeck et al. 2012) 

















Lopuksi 

Tarvitaan kliinisiä tutkimuksia iäkkäiden käyttämien lääkkeiden 
tehosta, turvallisuudsta ja siedättävyydestä oikealla kohdeväestöllä 
 - vrt. käsite “therapeutic orphans” lasten lääkehoidossa 
 
Yksittäisen sairauden hoitoon tai lääkkeen käyttöön laadittuja 
hoitosuosituksia  sovellettaessa on muistettava iäkkäiden  olevan 
usein monisairaita 
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