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Sveitsiläinen anestesiologi Martin Tramèr on toi-
mittanut 225-sivuisen kirjan aiheenaan näyttöön
perustuva lääketiede (Evidence Based Medicine)
anestesiassa ja kivunhoidossa. Kirja on julkaistu
heinäkuussa 2000. Päätoimittaja on itse meta-
analyysispesialisti: Medline-haun mukaan hän on
ollut kirjoittamassa 28 meta-analyysiä ja syste-
maattista katsausta vuodesta 1995 alkaen. Kirja
on kansainvälistä yhteistyötä: muut 13 kirjoitta-
jaa ovat Englannista, Kanadasta, Suomesta, Sveit-
sistä ja Tanskasta. Kirjoittajista useimmat tekevät
työkseen kliinistä anestesiologiaa tai kivunhoitoa
ja/tai ovat epidemiologeja tai tilastotieteilijöitä.
Suomesta dosentti Eija Kalso on kirjoittanut lu-
vun, joka käsittelee systemaattisia katsauksia ni-
velensisäisestä morfiinista.

Kirjassa on kaksi osaa, joista ensimmäinen kä-
sittelee näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja sen
ongelmia, anestesiologisen kirjallisuuden laatua
sekä meta-analyysejä ja systemaattisia katsauksia
yleisesti. Osan tarkoituksena on johdattaa luki-
jaa meta-analyysien ja näyttöön perustuvan lää-
ketieteen metodologisiin kysymyksiin. Siihen on
kerätty näkemyksiä näyttöön perustuvan lääke-
tieteen puolesta ja sitä vastaan. Toisessa osassa
käydään läpi systemaattisia katsauksia postope-
ratiivisesta kivunhoidosta, postoperatiivisen pa-
hoinvoinnin ja oksentelun (PONV) ehkäisystä ja
hoidosta sekä perioperatiivisten verensiirtojen eh-
käisystä. Näihin aihepiireihin on keskitytty siksi,
että niistä on julkaistu eniten systemaattisia kat-
sauksia - ei suinkaan siksi, että ne ylittäisivät tär-
keydessään muut anestesiologian ja kivunhoidon
osa-alueet. Jo kirjan johdannossa luvataan, että
sen sisältöä tullaan jatkossa päivittämään ja laa-
jentamaan sitä mukaa, kun eri anestesiologian ja

kivunhoidon aloilta systemaattisia katsauksia ja
meta-analyysejä riittävästi julkaistaan.

Ensimmäinen osa koostuu neljästä esseetyyp-
pisestä kirjoituksesta, joista osa on hyvinkin kriit-
tisiä näyttöön perustuvan lääketieteen suhteen.
Varmasti kriittisin kirjoittaja on ensimmäinen,
Neville W. Goodman, jonka mukaan näyttöön
perustuva lääketiede on ”ansa” ja ”harha”. Hänen-
kin mielestään se vastaa joihinkin kysymyksiin,
muttei kaikkiin. Muiden enemmän tai vähem-
män meta-analyysille vihkiytyneiden kirjoittaji-
en tekstit menevät joiltakin osin päällekkäin.
Meta-analyysin tekniikkaa käsitellään kaikissa
kolmessa muussa luvussa. Jokaisessa luvussa an-
netaan välineet arvioida satunnaistettuja kontrol-
loituja tutkimuksia. Biasta käsitellään useissa yh-
teyksissä. Meta-analyysi voi vääristyä johtuen jul-
kaisu-, kieli-, lainaus- ja kaksoisjulkaisuharhasta.
Perinteiset katsausartikkelit ovat erityisen alttiita
biakselle, koska kirjoittajien ei tarvitse raportoida
kriteerejä, joiden mukaan he ottavat tutkimuksia
katsaukseen. Systemaattinen katsaus pyrkii mi-
nimoimaan biaksen ja maksimoimaan tarkkuu-
den siten, että siltä edellytetään selkeää kysymyk-
senasettelua, mukaanotto- ja poissulkukriteerei-
den raportointia ja prosessin tarkkaa kuvausta.
Samalla kun kirjassa valaistaan systemaattisen kat-
sauksen metodologiaa ja metodologisia ongelmia,
käsitellään monipuolisesti yksittäiseen tutkimuk-
seen ja sen julkaisuun liittyviä kysymyksiä. Sta-
tistisista käsitteistä erityisesti number-needed-to-
treat (NNT) on saanut runsaasti palstatilaa, kos-
ka se on käyttökelpoinen väline arvioitaessa hoi-
tomenetelmiä systemaattisissa katsauksissa.

Toisessa osassa keskitytään muutamista kliini-
sistä kysymyksistä tehtyihin systemaattisiin kat-
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sauksiin. tulehduskipulääkkeiden käytöstä akuu-
tin kivun hoidossa päästään hyvinkin selkeään joh-
topäätökseen. Asiasta esitetään vuokaaviot erik-
seen potilaille, jotka sietävät tulehduskipulääk-
keitä ja heille, jotka eivät siedä. Erilaisista post-
operatiivisista kivunhoitomenetelmistä tehdyt
systemaattiset katsaukset osoittavat, että monet
hoitomenetelmät eivät ole niin tehokkaita, kuin
olettaisi. Nivelensisäistä morfiini-annostelua kä-
sittelevän systemaattisen katsauksen tulos ei tue
kivunhoitomenetelmän kliinistä käyttöä.
PONV:n ehkäisyyn ei systemaattisten katsausten
valossa ole olemassa yhtä ainoaa lääkeainetta, vaan
useamman lääkeaineen kombinaatio (5-HT

3
-an-

tagonisti-dexametasoni tai 5-HT
3
-antagonisti-

droperidoli) saattaa additiivisen tai synergistisen
mekanismin avulla parantaa lääkkeitten antie-
meettistä tehoa. Luku perioperatiivisia verensiir-
toja vähentävistä tekniikoista ja lääkeaineista pää-
tyy hyvin tervejärkiseen lopputulokseen: olennais-
ta on tarkka hemostaasi, lievän postoperatiivisen
anemian sieto ja tapauskohtainen verensiirtohar-
kinta. Preoperatiivinen verenluovutus sekä apro-
tiniinin, traneksaamihapon ja erytropoietiinin
käyttö vähentävät perioperatiivisia verensiirtoja,
mutta niiden käyttö tulisi rajoittaa potilaisiin ja
leikkauksiin, joissa verensiirrot ovat tavallisia.

Kirjan loppuun on listattu lyhyen kuvauksen
kera kaikki julkaistut anestesiologiaa sivuavat sys-
temaattiset katsaukset. Luetteloon oli haettu kaik-
ki marraskuuhun 1999 mennessä julkaistut 97
anestesiologista katsausta. Krooninen kipu ja te-
hohoito oli jätetty pois, mutta varmasti molem-
mista aihepiireistä voisi toimittaa oman kirjan.
Vain puolet katsauksista oli julkaistu anestesiolo-
gisissa lehdissä, loput yleismedisiinisissä tai mui-
den erikoisalojen lehdissä tai Cochrane
Library:ssa. Anestesiologisista lehdistä British

Journal of Anaesthesia ja Anesthesia and Analge-
sia ovat julkaisseet eniten systemaattisia katsauk-
sia ja Acta Anaesthesiologica Scandinavica neljän-
neksi eniten.

Kirja on onnistuneesti toimitettu ja miellyttä-
vä lukea. Joitakin lainausvirheitä löysin: T. Salo-
mäki ym. julkaisi vertailun epiduraalisesta ja suo-
nensisäisestä fentanyylistä vuonna 1991, eikä
vuonna 1975 kuten sivun 125 kuvassa on mai-
nittu. Sivulla 105 viiteluettelossa on E. Kalson
ym. Pain-lehden artikkelin kirjoittajiksi tullut Eija
K., Tiina T. ja Pertti NJ. Melko tuttavallisesti
puhuteltu, toisaalta Medline:lla artikkelin teki-
jät todellakin ovat etunimen mukaisesti - ilman
sukunimiä - luetteloitu.

Teos on tervetullut jokaiselle kliinistä tutkimus-
ta tekevälle anestesiologille. Sen lisäksi, että se
käsittelee näyttöön perustuvaa lääketiedettä mo-
nipuolisesti, siinä on kompaktissa muodossa asi-
antuntevaa ja kriittistä tekstiä tutkimuksen suun-
nittelusta ja statistiikasta. Toisaalta se opastaa kriit-
tisyyteen tieteellisiä artikkeleita lukiessa. Kiirei-
selle kliinikolle, joka haluaa maksimoida hyödyn
anestesiologiseen kirjallisuuteen tutustumisesta,
kirja tarjoaa systemaattisen katsauksen kolmesta
kliiniseen anestesiologiaan liittyvästä aiheesta.
Kirja opastaa hoitokäytäntöjen kriittiseen arvioi-
miseen käytössä olevien sähköisten tietokantojen
avulla. Se myös muistuttaa, että ”Statistical tests
cannot compensate for lack of common sense, cli-
nical acumen, and biological plausability in the
design of the protocol of a meta-analysis.” Seu-
raavaa painosta kirjasta jää jo nyt mielenkiinnolla
odottamaan.
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