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Cochrane-katsausten
pätevyys

K

ansainvälinen Cochrane‑yhteistyö aloitet‑
tiin vuonna 1993 vastauksena epidemiologi
Archie Cochranen lääkärikunnalle esittä‑
mään haasteeseen koota satunnaistetut hoito‑
kokeet ajan tasalla oleviin kriittisiin katsauksiin
terveydenhuollon vaikuttavuudesta (Chalmers
1993). Cochrane‑yhteistyöstä on tullut näyt‑
töön perustuvan terveydenhuollon tukipilari,
ja sähköinen Cochrane‑kirjasto sisältää jo lähes
3 000 systemoitua katsausta terveydenhuollon
interventioiden vaikuttavuudesta. Kirjasto on
lääketieteessä nostettu lähes Delfoin oraakke‑
lin asemaan, mutta pystyykö se täyttämään sille
asetetut odotukset?
Cochrane‑katsausten laatua on arvioitu tut‑
kimuksin. Systemoitujen Cochrane‑katsaus‑
ten on todettu olevan menetelmiltään laaduk‑
kaampia kuin muiden systemoitujen katsaus‑
ten  (Jadad ym. 1998, 2000). Cochrane‑kat‑
sauksissa arvioidaan tutkimusmenetelmien
laatua tarkemmin kuin muissa systemoiduissa
katsauksissa (Moja ym. 2005), ja lääkehoitoja
koskevat  Cochrane‑katsaukset ovat kriittisem‑
piä verrattuna lääketeollisuuden sponsoroimiin
meta‑analyyseihin (Jørgensen ym. 2006). Vaikka
Cochrane‑katsausten menetelmät ja raportointi
yleensä ovat pätevämpiä kuin muiden systemoi‑
tujen katsausten, myös Cochrane‑katsauksissa
on parantamisen varaa (Olsen ym. 2001, Shea
ym. 2006).
On siis odotettavissa, että kliinikko todennä‑
köisemmin löytää totuuden hoidon vaikuttavuu‑
desta Cochrane‑kirjastosta kuin lääketieteellises‑
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Kliinikolle tarjolla
laadukasta ja tarkkaa
putkinäköä?

sä lehdessä julkaistusta katsauksesta. Silti Coh‑
rane‑kirjastokaan ei pysty aina tiedonjanoista
virvoittamaan. Eräs syy tähän on kirjaston kes‑
keneräisyys. On arvioitu, että kattaakseen satun‑
naistettuihin hoitokokeisiin perustuvan lääketie‑
teellisen tiedon Cochrane‑kirjaston tulisi sisältää
noin 10 000 katsausta (Mallett ja Clarke 2003).
Keskeneräisyys vähentynee kirjaston jatkuvasti
kasvaessa (kuva), mutta kirjaston kattavuuteen
liittyy myös vaikeammin ratkottavissa olevia on‑
gelmia.
Yksi Cochrane‑kirjaston ongelmista on se, että
vain osa lääketieteellisistä hoidoista on arvioitu
laadukkaissa satunnaistetuissa hoitokokeissa.
Cochrane‑kirjaston käyttäjän onkin osattava
erottaa toisistaan näyttö puuttuvasta tehosta ja
puuttuva näyttö tehosta. Ongelmalliseksi asian
tekee tieteellisen näytön muodostumisen ohjaus
muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla. Tutki‑
mus suuntautuu voimakkaasti interventioihin,
joihin liittyy erilaisia kaupallisia tai akateemi‑
sia pyyteitä. Tämän takia uuden lääkehoidon
vaikuttavuutta koskevien katsausten osuus on
Cochrane‑kirjastossa suhteettoman suuri verrat‑
tuna lääkkeettömiin interventioihin. Katveessa
eivät ole pelkästään ehkäisevät ja lääkkeettömät
interventiot vaan myös halvat lääkkeet, joilla
ei ole patenttisuojaa. Eräs Cochrane‑kirjaston
ongelma onkin juuri sen täydellinen riippuvuus
kliinisen tutkimuksen suuntautumisesta. Klii‑
niseen tutkimukseen perustuvan tiedon laajen‑
taminen kattamaan myös olennaisia hoitoja,
joihin ei liity kaupallisia mahdollisuuksia, vaa‑
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Kuva. Cochrane-kirjastoon sisältyvien systemoitujen katsausten määrä 1995–2006.

tii ei‑kaupallisen tutkimusrahoituksen voima
peräistä lisäämistä ja suuntaamista nimenomaan
nykyisille katvealueille tutkijalähtöiseen kliini‑
seen tutkimukseen. Cochrane‑kirjaston käyttä‑
jän tuleekin olla tietoinen kirjaston tarjoamasta
putkinäöstä ja niistä tutkimustoimintaa ohjaa‑
vista mekanismeista, jotka lopulta voivat johtaa
tieteellisen näytön puuttumiseen jonkin hoidon
vaikuttavuudesta.
Cochrane‑kirjaston pätevyyttä verottaa myös
tieteellisen julkaisutoiminnan suurin ongelma:
julkaisuharha. Sillä tarkoitetaan tiedeyhteisön ja
‑kustantajien taipumusta julkaista mieluummin
myönteisiä tuloksia kuin kielteisiä. Julkaisuhar‑
han vähentämiseksi Cochrane‑yhteistyöverkosto
ja muu tiedeyhteisö ovat tehneet hartiavoimin
töitä, muun muassa edellyttämällä hoitotutki‑
musten prospektiivista rekisteröintiä julkisiin
rekistereihin, julkistamalla lääketeollisuuden
tutkimusrekisterit ja kokoamalla tietoa hoito‑
tutkimusten tuloksista myös ns. harmaasta kir‑
jallisuudesta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ra‑
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portteja, uutiskirjeitä, työpapereita, opinnäyttei‑
tä, lausuntoja, esitteitä ja kongressitiivistelmiä,
joita ei normaalisti löydy viitetietokannoista.
Cochrane‑katsauksissa pyritään ottamaan huo‑
mioon mahdollinen julkaisuharha tilastollisin ja
graafisin menetelmin (Wahlbeck 1999), mutta
silti oletettujen hoitotulosten mahdollinen vää‑
ristyminen myönteiseen suuntaan on ongelma
myös Cochrane‑kirjastolle.
Cochrane‑katsaukset tarjoavat laadukkaan ja
tarkan näkymän hoitojen vaikuttavuuteen, mut‑
ta komponenttituotannossa oleva prosessivir‑
he tuottaa edelleen liian kapeita ja aina toiseen
suuntaan hieman käyriä näköputkia. Kompo‑
nenttien kokoonpanosta vastaavan  Cochraneyhteistyöverkoston tehtävänä on vaikuttaa myös
komponenttituotantoon, jotta kliininen vaikut‑
tavuustutkimus olisi tulevaisuudessa vähem‑
män kaupallista, enemmän potilaskeskeistä ja
sen raportointi avoimempaa ja täydellisempää.
Cochrane‑kirjaston anti ei voi olla parempaa
kuin kliininen vaikuttavuustutkimus on.
K. Wahlbeck
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