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Uuringute alused
Siinses aruandes on esitatud kokkuvõte terviseteaduste valdkonna kliiniliste uuringute
olulisimatest aspektidest. Sellised uuringud võivad olla väga erinevad ja olenevalt sellest,
kuidas andmeid kogutakse ja analüüsitakse, saab need laias laastus liigitada kas
kvantitatiivseteks, kvalitatiivseteks või segameetodil uuringuteks. Kõigil kolmel meetodil on
oma roll ja koht ning ükski neist ei ole teistest parem. Valik oleneb konkreetse uuringu
eesmärkidest ja uurimisküsimustest.
Kvantitatiivsetes uuringutes tuginetakse arvandmetele (mis võivad omakorda olla kas
kvalitatiivsed või kvantitatiivsed, millest tuleb juttu hiljem). Neis püütakse kokkuvõtlikult
kirjeldada eri nähtuste arvu või suurust ning saada aru nende omavahelistest seostest.
Eesmärk on jõuda üldistatavate järeldusteni, mis kehtivad mitte ainult konkreetses uuringus,
vaid ka muudes olukordades ja teiste inimrühmade puhul, ning mille alusel saab teha
prognoose (näiteks mingi sekkumise tulemuslikkuse kohta).
Kvalitatiivsed uuringud tuginevad arvandmete asemel heli või teksti kujul esitatud
andmetele (harvem kasutatakse ka muid andmeliike, nagu vaatlused, pildid või videod).
Terviseteadustes on kõige levinum kvalitatiivsete andmete liik kirjapandud suulised
küsitlused või lood mingi uuritava nähtuse kohta. Üldjuhul analüüsitakse neid andmeid, et
saada eri nähtuste olemusest paremini aru ja kirjeldada neid kokkuvõtlikult. Teisisõnu
tahetakse kvalitatiivses uuringus aru saada, milline mingi nähtus on, mida tähendab mõne
terviseseisundiga elamine, millised on inimeste kogemused, arvamused või mõtted asjade
või olukordade kohta jne. Kvalitatiivsete uuringute tegemiseks ja andmete analüüsimiseks
on mitmesuguseid meetodeid ja lähenemisviise (muu hulgas sisuline analüüs, temaatiline
analüüs, põhistatud teooria, hermeneutiline ja fenomenoloogiline meetod). Segameetod on
kvantitatiivse ja kvalitatiivse meetodi kombinatsioon, mida kasutatakse ühes ja samas
uuringus.
Siinses aruandes keskendutakse kvantitatiivsetele uuringutele, eelkõige sellistele, mille
eesmärk on hinnata mingi sekkumise või ravi tulemuslikkust või väärtust (st
sekkumisuuringud). Seda mitte sellepärast, et kvantitatiivsed uuringud on paremad (parim
meetod oleneb uuringu eesmärkidest), vaid need on kliiniliste uuringute seas kõige
levinumad ning tavaliselt tuginetakse ravijuhendite ja -soovituste koostamisel just seda liiki
uuringutele. Lisaks on kvantitatiivsetel uuringutel mitu olulist aspekti, millest on vaja aru
saada, et uuringuaruandeid mõista ja kriitiliselt hinnata. Sellised aspektid jäetakse sageli
kahe silma vahele või ei saada neist õigesti aru, kuid need on väga tähtsad, et suhtlus
patsientide ja nende pereliikmetega ning teiste tervishoiutöötajatega oleks tulemuslik ja
korrektne.
Peale selle on lisas 1 esitatud kliiniliste uuringute levinumate terminite lühikirjeldused (kõigi
selgitusi ei pruugi tekstist leida).
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Tõenduspõhine praktika
Viimastel kümnenditel on tõenduspõhise praktika põhimõtted muutunud üha tähtsamaks
ning neile tuginevad tavaliselt ka ravijuhendid ja -soovitused. Tõenduspõhine praktika
ühendab kliinilised eriteadmised parimate saadaolevate süstemaatilistest uuringutest
pärinevate kliiniliste tõendusmaterjalidega (Sacket jt 1995). Parimate saadaolevate
süstemaatilistest uuringutest pärinevate kliiniliste tõendusmaterjalide puhul on tähtis
aspekt uuringu ülesehitus ehk see, kuidas uuringut tehakse. See hõlmab osalejate leidmise
(ehk valimi moodustamise) viisi, osalejate arvu, andmete kogumise viisi, uuringu tegemise
korda (näiteks kes, kuidas ja millal andmeid kogub ning kes, kuidas ja millal
uuringusekkumist teeb) ning andmete analüüsimise viisi. Kõik need tegurid mõjutavad seda,
mil määral saab uuringu tulemusi usaldada ning kas need on tõlgendatavad, esindavad ja
üldistatavad.
Tõenduspõhisuse tasemed jagunevad üldisesse hierarhiasse (st mil määral peetakse
uurimistulemusi korrektseks ja usaldatavaks). Seda hierarhiat on kujutatud joonisel 1 ja see
oleneb peamiselt uuringu ülesehitusest. Kõrgeimal tasemel on avaldatud uuringute
süstemaatilised ülevaated, eelistatavalt koos algsete uuringute andmete metaanalüüsiga.
Termin „metaanalüüs“ tähendab seda, et tehakse avaldatud andmete uus statistiline
analüüs. Metaanalüüsiga saadakse varem avaldatud andmetest uued tulemused, mis
kajastavad ajakohasemaid teadmisi näiteks kindla sekkumise tulemuslikkusest või väärtusest
(Impellizzeri ja Bizzini 2012, Haidich 2010). Kui süstemaatilisi ülevaateid ja metaanalüüse ei
ole, peetakse paremuselt järgmiseks tõendite allikaks konkreetsete randomiseeritud
kontrollitud uuringute tulemusi. Neile järgnevad randomiseerimata uuringud, vaatlusuuringud, juhtumiuuringute seeriad ja hierarhia madalaimal tasemel on eksperdiarvamused.
Higher

Level of evidence

Meta-analysis/systematic review of RCTs
Randomizerad controlled trial (RCT)
Nonrandomized trial
Observational study
Case reports
Lower

Expert opinions

Joonis 1. Tõenduspõhisuse hierarhia
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Uuringu ülesehitus
Nagu hierarhiast näha, on randomiseerimine üks olulisi uuringu ülesehituse aspekte, eriti
sekkumisuuringute korral. Siiski on olemas veel palju teisi ülesehitusvõimalusi (Grimes ja
Schulz 2002, Miller jt 2020, Noordzij jt 2009), millest kõige levinumaid on kirjeldatud allpool.
Randomiseerimine on tähtis sellepärast, et osalejate juhuslik jaotamine näiteks sekkumis- ja
kontrollrühma on kõige parem ja tulemuslikum viis ohjata uuringutulemuste moonutatust
(Kang jt 2008). Kui lasta juhusel otsustada, kumba rühma iga osaleja määratakse, on kõige
suurem tõenäosus, et uuringu alguseks on saadud võrreldavad rühmad. Kui need mingi
võimaliku olulise omaduse (nt vanuse) poolest erinevad, on oht, et see mõjutab tulemuste
erinevusi rühmade vahel (st tulemused on moonutatud). Sekkumisrühmas (vahel
nimetatakse seda ka katse- või ravirühmaks) on osalejad, kes saavad uuritavat sekkumist, ja
kontrollrühm saab teist sekkumist, millega esimest võrreldakse. See võib olla sekkumise
puudumine, tavapärane ravi või platseebo. Platseebo on mitteaktiivne sekkumine, mis on
võimalikult sarnane sekkumisrühmale antavaga, kuid ei sisalda määrava tähtsusega
koostisainet või -aineid, mis peaks andma tulemuse. Tavapärane platseeboga kontrollitud
uuring on ravimiuuring, milles platseebo on ravimiga täpselt samasuguse välimuse, maitse ja
faktuuriga, kuid ei sisalda toimeainet. Ent on ka teisi näiteid, nagu teabel või õpetamisel
põhinevad sekkumised, kus platseebo ei sisalda seda, mida soovitud tulemuse
saavutamiseks oluliseks peetakse. Ülesehituse parandamiseks on soovitatav hoida nii
osalejaid kui ka arste teadmatuses sellest, millisesse rühma iga osaleja määrati. Seda
nimetatakse kas pimedaks (osalejad ei tea, kummas rühmas nad on) või topeltpimedaks
uuringuks (nii osalejad kui ka arstid ei tea, kummas rühmas keegi on). Eetilistel põhjustel
peavad siiski kõik osalejad täpselt teadma, mida selline randomiseeritud rühmadesse
jagamine tähendab ja et nad saavad oma rühma määramisest teada alles uuringu lõpuks.
Lisaks tuleks kontrollrühmas olnutele pakkuda sekkumist, kui uuring lõppes positiivsete
tulemustega (Maailma Arstide Liit 2018).
Mõnel juhul, eriti farmakoloogiliste ravimiuuringute korral, jagatakse uuringud nelja faasi (I–
IV faas), mis kajastavad uuritava sekkumise arendamistaset. Esimese faasi uuringutes
selgitatakse välja uue sekkumise ohutus. Neid tehakse suhteliselt väikese arvu inimestega
(kuni umbes 100), kes on üldjuhul (uue ravimi korral) vabatahtlikud. Teise faasi uuringutes
tehakse kindlaks, kas sekkumine toimib nii, nagu loodetud (st kas sel on soovitud mõju, mis
ei ole teise faasi alguses veel teada). Kui sekkumine läbib teise faasi uuringud edukalt (st on
tõhus), korraldatakse kolmanda faasi uuringud, milles võrreldakse seda teiste sekkumistega
(või platseebo või tavapärase raviga) ja jälgitakse veel kõrvaltoimeid. Kaubandusse minevate
sekkumiste (nt uute ravimite) korral tuginetakse kolmanda faasi uuringutele ka tootele
kasutusloa ja laiemale elanikkonnale turustamise loa andmisel. Lõpuks tehakse neljanda
faasi uuringud, kui sekkumine on tehtud elanikkonnale kättesaadavaks. Tavaliselt uuritakse
siis selle n-ö reaalelulist ja/või pikaajalist tulemuslikkust.
Sageli on aga tegelikkuses väga keeruline või isegi võimatu randomiseerida osalejaid
sekkumis- ja kontrollrühma või kasutada üldse mingit kontrollrühma ja hoida samal ajal ära
rühmadevahelist või ülekanduvat mõju. Mõned näited sellistest sekkumistest, mida on
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keeruline kontrollida, on harivad, psühhosotsiaalsed, ravimetoodika rakendamise ja
iseseisva toimetuleku sekkumised. Veel üks selline olukord on siis, kui mingit sekkumist
katsetatakse esimest korda ja uurijatel ei ole täiemahulise randomiseeritud kontrollitud
uuringu korraldamiseks aega, jõudu ega raha. Randomiseerimata uuringuid nimetatakse
põhjustest olenemata randomiseerimata ehk poolkatselisteks uuringuteks. Uuringut, kus on
küll kontrollrühm, aga puudub randomiseerimine, nimetatakse vahel ka kontrollitud
kliiniliseks uuringuks, kuid see on ikkagi poolkatseline uuring. Sisuliselt on poolkatseline
igasugune uuring, milles puudub randomiseerimine, kontrollrühm või mõlemad. See
vastandub eksperimentaaluuringule (nt randomiseeritud kontrollitud uuring), milles
kasutatakse nii randomiseerimist kui ka kontrollrühma.
Vaatlusuuringud erinevad eelkirjeldatutest selle poolest, et uurija ei sekku ega tee midagi
muud, kui kogub andmeid. Vaatlusuuringuid on kolme põhiliiki: kohortuuringud (rühma
inimesi jälgitakse kindla aja jooksul), juhtum-kontrolluuringud (rühma teatava omadusega
inimesi uuritakse tagasivaates; tavaliselt kasutatakse ka kontrollrühma, kuhu kuuluvad
uuritava rühmaga muidu väga sarnased isikud, kellel aga see üks omadus puudub) ja
läbilõikeuuringud (andmeid kogutakse ühel ajahetkel). Kohort- ja juhtum-kontrolluuringuid
kasutatakse tavaliselt epidemioloogilises uurimises, kui on vaja välja selgitada, milliste
kokkupuudete või omaduste alusel saab prognoosida tulevasi sündmusi (kohortuuring) või
millised varasemaid kokkupuuteid või omadusi saab seostada millegi tekkimisega (juhtumkontrolluuring). Peale selle uuritakse kohortuuringutega erinevate terviseseisundite ajalugu.
Kuna läbilõikeuuringutes kogutakse andmeid ainult ühe ajahetke kohta, puudub neil ajaline
perspektiiv ja need annavad uuritud muutujatest vaid hetkepildi. Seega kasutatakse neid
vaid kirjeldamisotstarbel ja erinevate seoste uurimiseks.
Samamoodi nagu sekkumisuuringutes on tähtis osalejate juhuslik rühmadesse jagamine, on
ka ravisse mittesekkuvates uuringutes (nt küsitlused) osalejate juhuslik valimine kõige
parem ja tulemuslikum viis, kuidas saada esindav valim ja esindavad tulemused. Seda
sellepärast, et kui lasta juhusel otsustada, keda uuringusse kaasata, on kõige suurem
tõenäosus, et valim (st osalema valitud isikute rühm) kajastab tegelikku populatsiooni (st
selliseid inimesi, kelle kohta uuringuga midagi teada saada tahetakse) nii vanuse, soo kui ka
muude oluliste omaduste poolest. See on tähtis, sest mida paremini valim populatsiooni
esindab, seda suurema tõenäosusega on uuringu tulemused populatsioonile üldistatavad.
Siin tuleb tähele panna, et populatsiooni määrab uurija. Selleks kasutatakse tavaliselt
kaasamise ja väljajätmise kriteeriume, mille abil selgitatakse välja, milliseid inimesi uuring
hõlmab, kelle kohta midagi teada saada ja järeldada tahetakse ning kellele tulemusi
üldistatakse. Seda rühma inimesi, kes uuringus tegelikult osaleb, nimetatakse valimiks.
Uuringusse sobivate inimeste kindlaksmääramist ja valimist nimetatakse valimi
moodustamiseks (Elfil ja Negida 2017, Shorten ja Moorley 2014). Valimi moodustamise viise
on palju, kuid enamikku neist saab jagada valimi moodustamise tõenäosuslikuks (st
juhuslikuks) või mittetõenäosuslikuks (mittejuhuslikuks) meetodiks. Tõenäosuslik valimi
koostamine tähendab sisuliselt seda, et tõenäosus sattuda uuringu valimisse on kõigil
populatsioonis olevatel isikutel võrdne. Nagu eespool mainitud, eelistatakse üldiselt
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mittetõenäosuslikule valimi moodustamist, sest see suurendab populatsiooni esindatavust.
Kuna selline valimi moodustamine võib sageli olla keeruline või isegi võimatu, kasutatakse
selle asemel mingit laadi mittetõenäosuslikku valimi moodustamist. Levinud tõenäosuslikud
valimi moodustamise meetodid on lihtne juhuvalik (kogu populatsiooni seast valitakse
juhuslikkuse alusel X inimest), süstemaatiline juhuvalik (juhuslikkuse alusel valitakse üks isik
ja seejärel iga näiteks kümnes isik pärast teda), kihtvalik (tehakse juhuvalik erinevatest
varem moodustatud alamrühmadest) ning klastervalik (inimestel asemel valitakse
juhuslikult kindlad üksused, nagu haiglad või geograafilised piirkonnad, ja seejärel neis
olevad inimesed). Levinud mittetõenäosuslikud valimi moodustamise meetodid on
mugavusvalik (osalejate valimine nende kättesaadavuse alusel, nt kõik isikud, kes käivad
konkreetses kliinikus ja vastavad kaasamiskriteeriumidele), kvootvalik (sarnaneb
kihtvalikuga, aga ilma juhuvalikuta) ning lumepallivalik (esialgu valitud inimestel palutakse
anda teada teistest samasugustest inimestest; kasutatakse tavaliselt selliste inimeste
uurimiseks, kellega on keeruline ühendust saada, nt kodutud).
Nagu varem mainitud, tähendab uuringu ülesehitus uuringu tegemise viisi ja määrab ära, mil
määral on tulemused usaldatavad, tõlgendatavad, esindavad ja üldistatavad. Need on
seotud uuringu valiidsuse ehk kehtivusega, mis tähendab seda, mil määral võime uuringu
tulemusi, järeldusi ja (järelduslikku) tähendust usaldada. Erialakirjanduses on kirjeldatud
mitut liiki valiidsust. Siin teeme juttu kolmest peamisest: sisemine valiidsus, väline valiidsus
ja statistiliste järelduste valiidsus. Sisemine valiidsus näitab seda, mil määral saame usaldada
uuringu tulemusi, kuid väline valiidsus seda, mil määral on need üldistatavad muudele
olukordadele, mida konkreetne uuring ei hõlmanud. Seega nõuab väline valiidsus sisemist
valiidsust, mis omakorda tuleneb uuringu ülesehitusest, nagu eespool kirjeldatud
randomiseerimine, kontrollrühmade kasutamine, valimi moodustamine jne. Lisaks ka
andmete kogumise meetodid ja kord. Näiteks kas uuringu tulemused on kliiniliselt
asjakohased, kas andmeid koguti valiidsete ja usaldusväärsete vahendite ja plaanidega ning
kas tulemused on tõlgendatavad ja tähenduslikud. Neid aspekte on käsitletud hiljem.
Valiidsuse kolmas aspekt – statistiliste järelduste valiidus – näitab seda, kas uuringus
osalejate arv oli uuringu eesmärke ja andmete analüüsimiseks kasutatavaid meetodeid
arvestades piisav ning kas analüüsimeetodid olid uuringu eesmärke ja andmeliike arvestades
sobivad. Ka neist aspektidest tuleb juttu hiljem.
Valiidsusega seotud probleemid muutuvad eriti oluliseks sekkumisuuringutes ja
põhjuslikkuse uuringutes (st uuritakse, kas mingi mõju või tulemus on millegi konkreetse, nt
sekkumise põhjustatud). Põhjusliku suhte tõendamiseks peavad olema täidetud mõned
põhinõuded (vt nt Greenhalgh 1997b). Neid on mitu, kuid siin on käsitletud vaid mõnda.
Esiteks peab olemas olema põhjuse ja mõju vaheline seos. Ent sellest ei piisa, sest seos võib
tekkida mitmel põhjusel. Näiteks kui X ja Y vahel on tugev seos (nt korrelatsioon), ei näita
see, kas X põhjustab Y või vastupidi. Peale selle võib olemas olla ka midagi muud (nimetame
seda Z), millel on põhjuslik seos nii X kui ka Y-ga, kuid jääb mulje nagu X ja Y oleks tugevalt
seotud, kuigi tegelikult see nii ei ole (sellisel juhul loetakse Z (varjatud) segavaks muutujaks).
Teiseks peab põhjuse ja mõju vahel olema ajaline seos. Täpsemalt peab põhjus esinema
enne mõju, sest vastasel juhul ei saa see mõju põhjustada. See tähendab muu hulgas seda,
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et läbilõikeandmetest ei saa teha mingeid põhjuslikke järeldusi. Kolmandaks peab olema
võimalik välistada kõik muud mõju tekkimise põhjused. See on üks oluline põhjus, miks tuleb
kasutada kontrollrühma (välistamaks näiteks seda, et mõju ei teki aja möödudes iseenesest)
ja jagada osalejad rühmadesse juhuslikkuse alusel (et rühmad oleks võrreldavad).

Arvud – mõõtmine ja hindamine
Nagu eespool mainitud, põhinevad kvantitatiivsed uuringud arvandmetel. Seetõttu tuleb
vaadelda arvude tähendust ehk seda, mida need võivad tähendada ja mida mitte. Arvud kui
sellised on abstraktsed ja tähenduseta ning tähenduse omandamiseks on nende juurde vaja
välist teavet. Võtame näiteks arvu 39. Ilma muu teabeta saame selle kohta öelda ainult
seda, et see on arv, mis jääb 38 ja 40 vahele. Sellele tähenduse andmiseks peame teadma
vähemalt seda, millist muutujat see tähistab (nt aega, temperatuuri, vahemaad) ja millistes
ühikutes see on (nt aastad, kraadid, kilomeetrid). Lisaks on vaja teada ka selle muutuja
võimalikku vahemikku ja konteksti (nt inimese vanus, kehatemperatuur või kaugus kohaliku
perearstikeskuseni). Nagu eespool mainitud, peab selline teave tulema andmetele lisaks
ning kõik arvutused või statistilised analüüsid on ilma selleta abstraktsed ja
mittemidagiütlevad.

Arvude tähendus
Kuigi kvantitatiivsed uuringud hõlmavad arvandmeid, tuleb meeles pidada, et arvandmed
võivad olla kas kvantitatiivsed või kvalitatiivsed (Sevens 1946). See on seotud sellega, mida
need arvud tähistavad (tabel 1).

Tabel 1. Arvandmete liigid ja alaliigid
Mis teavet annab
Liik
Kvalitatiivne

Kvantitatiivne

Andmete
alaliik
Nominaalne

Omadused

Näide

 Kategooriad/arvsildid
 Ilma kvantitatiivse
tähenduseta

 Klassifikatsioon

Ordinaalne

 Järjestatud kategooriad
 Teadmata (ebavõrdsed)
intervallid numbrite vahel

 Koht
järjestuses

Intervall

 Lineaarne
 Võrdsed intervallid
numbrite vahel

 Koht
järjestuses
 Kvantitatiivne
erinevus

Hinnangud (nt sugu,
etniline päritolu,
veregrupp)
0 – mees; 1 – naine
Hinnangud,
hindamisskaalad (nt
heaolu, sümptomi
raskusaste)
012345
Mõõdetavad
parameetrid (nt
temperatuur
Celsiuse kraadides)
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Suhtarv

 Suvaline (mitte
absoluutne) null
 Lineaarne
 Võrdsed intervallid
numbrite vahel
 Absoluutne null

… –1 0 1 2 3 4…
 Koht
järjestuses
 Kvantitatiivne
erinevus
 Suhtarvud

Mõõdetavad
parameetrid (nt
pikkus, biomarkerid,
vererõhk)
0 1 2 3 4 5…

Kvalitatiivsed arvandmed tähistavad mingi muutuja eri kategooriaid. Kvalitatiivseid
arvandmeid on kahte liiki: nominaalsed ja ordinaalsed. Nominaalsed andmed on arvkoodid,
millel ei ole mingit kvantitatiivset tähendust (st neist ei ole võimalik järeldada midagi
enamat või vähemat), nt sugu saab jagada naiseks või meheks ja tähistada need numbritega.
Ordinaalsed andmed on samuti arvkoodid, kuid need viitavad järjestusele vähemast
enamani. Sellised andmed on väga levinud tervishoiutöös ja kliinilistes uuringutes ning neid
näeme ka erinevates hindamisskaalades (nt 0 – puudub, 1 – kerge, 2 – mõõdukas, 3 – raske).
Kuigi ordinaalsed andmed on järjestatud vähemast enamani, ei näita need kui palju vähem
või enam, vaid ainult seda, et näiteks 2 on enam kui 1 ja vähem kui 3. Seda sellepärast, et
tegelikud erinevused nende järjestatud kategooriate vahel on teadmata ja üldjuhul
ebavõrdsed (st erinevus 1 ja 2 vahel võib olla kaks korda nii suur kui erinevus 0 ja 1 vahel).
Kvantitatiivsed andmed aga tähistavad mõõdetavaid lineaarseid parameetreid. See
tähendab, et arvväärtuste vahelised intervallid (ehk erinevused) on kogu võimalikus
väärtuste vahemikus samad, mis omakorda tähendab, et arvutamine (nt liitmine ja
lahutamine) on tähenduslik ja võimalik on väljendada erinevusi. Kvantitatiivseid arvandmeid
on kahte liiki: intervallandmed ja suhtelised andmed. Nende kahe erinevus on selles, et
intervallandmete korral ei ole absoluutset nulli. Tegelikkuses ei ole intervallandmed kuigi
levinud ja üks vähestest levinud näidetest on temperatuur Celsiuse või Fahrenheiti skaalal
(samas kui kelvinites mõõdetavad temperatuuriandmed on suhtelised). Suhtelised andmed
on väga levinud nii tervishoiutöös kui ka igapäevaelus (nt pikkus, kaal, vererõhk, eri
biomarkerite kontsentratsioon vereproovis jne). Tegelikkuses on intervallandmete ja
suhteliste andmete erinevus väga väike. Mõlemaga saab teha samasuguseid matemaatilisi
tehteid, ainult et toorintervallandmete alusel ei ole võimalik suhteid ja protsente valiidselt
väljendada. Näiteks kui välistemperatuur on täna +8 °C ja eile oli see +2 °C, ei saa me öelda,
et täna on neli korda soojem (8/2 = 4), sest 0 ei ole absoluutne null. See saab selgemaks siis,
kui vaadata sarnast suhet 3 kraadi madalamate temperatuuridega (st +5 °C ja −1 °C): 5/−1 =
−5. Kui aga vaatame kaht erinevust intervallskaalal (nt erinevust +5 °C ja −1 °C vahel, mis on
6 °C, ning +8 °C ja +4 °C vahel, mis on 4 °C), saab suhteid ja protsente kenasti arvutada ja
tähenduslikult väljendada (siinses näites: 6/4 = 1,5 ehk esimene erinevus on 50% suurem kui
teine).
Kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid arvandmeid hakati eristama juba ammu. Näiteks eristas
füüsik Norman Campbell oma 1920. aasta raamatus „Physics: The elements“ arvtähiseid ja
arve: arvud tähistavad kvantitatiivseid andmeid, millega on võimalik teha tehteid, kuid
arvtähised on kvalitatiivsed andmed, mis seda ei võimalda (Campbell 1920). Selle järelmid
on tähtsad, aga seda kiputakse sageli unustama.
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Üldiselt on kliinilistes uuringutes kvantitatiivsed andmed mõõdetavad parameetrid ja
kvalitatiivsed andmed hinnangud. Kuigi see erinevus on tegelikkuses tähtis, ei ole need
fundamentaalsemal tasandil teineteisest sisuliselt erinevad. Seda sellepärast, et igasugune
mõõtmine algab mingisuguse süstemaatilise vaatlusega ja selle alusel hinnatakse kogust
(vähemast enamani). Eespool kirjeldatud taksonoomia juurde naastes saab öelda, et need
vaatlused ja hinnangud on oma olemuselt kvalitatiivsed ja tähistavad kõik mõõdetavaid
parameetreid. Isegi füüsilised parameetrid nagu pikkus ja kaal, mida me peame
iseenesestmõistetavaks, mõeldi ja töötati ajaloo vältel välja samamoodi. Vaatluste ja
hinnangute muutmine kvantifitseeringuteks ja koguselisteks parameetriteks nõuab
mõõtmist, mis muu hulgas hõlmab muutumatu ja lineaarse ühiku määramist ning
väljendamist. Sellised ühikud on näiteks meeter, kilogramm ja sekund. Kuigi mõõtmise
määratlusi on mitu, on see rahvusvahelise määratluse kohaselt mingi koguse kohta
koguseliste väärtuste (st ühikute) hankimine (Metroloogiajuhiste Ühiskomitee – Joint
Committee for Guides in Metrology 2012). See on kooskõlas Objektiivse Mõõtmise
Instituudi (Institute of Objective Measurement) määratlusega: objektiivne mõõtmine on
sama (lubatud veamäära piirides) ühikulise suuruse saamine kõigi mõõtevahenditega, ilma
et tulemust mõjutaks see, keda või mida mõõdetakse (Objektiivse Mõõtmise Instituudi
programmikomitee 2000). See selgitab, et oluline on teha vahet arvudel, mis tähistavad
hinnanguid, ja neil, mis tähistavad mõõdetavaid parameetreid, sest nende kahe tähendused
on põhimõtteliselt erinevad.

Hindamisskaalad
Hindamisskaalad on levinud nii tervishoiutöös kui ka kliinilistes uuringutes. Seda terminit
kasutatakse sageli väga laias tähenduses, tähistades struktureeritud hindamist, mis tugineb
vaatlusel või enesehindamisel. Hindamisskaalade ulatuslik kasutamine tähendab, et neil on
keskne koht olulistes otsustes, mis puudutavad näiteks ravi kasulikkust. Ent kliinilise uuringu
tulemuste kvaliteet oleneb otseselt andmete kogumise vahendite kvaliteedist. Seepärast on
asjakohane käsitleda siin ka hindamisskaalasid ning nende kasutamist tervishoiutöös ja
kliinilistes uuringutes (Cano ja Hobart 2011).
Mingi muutuja hindamiseks või mõõtmiseks kasutatud meetod või vahend peab vastama
kindlatele kvaliteedinõuetele, et tulemused oleksid usaldusväärsed ja tõlgendatavad. Seda
peetakse sageli endastmõistetavaks. Näiteks kui mõõdame millegi temperatuuri, siis me
lihtsalt mõõdame selle ära ja kasutame tulemust, mõtlemata sealjuures kvaliteedi
tagamisele (nt termomeetri kaliibrimine asjakohase normvõrdlusaluse alusel ja termomeetri
mõõtemääramatuse väljaselgitamine), mis meil seda teha lubab. Füüsikaliste ja keemiliste
parameetrite mõõtmises on selline kvaliteedikontroll juba mõõtevahendi väljatöötamise
lahutamatu osa ja üldjuhul ei pea lõppkasutajad (nt tervishoiutöötajad) selle pärast
muretsema. Kuigi kvaliteedinõuetele peavad vastama ka hindamisskaalad ja muud
hindamismeetodid ja -vahendid, ei saa neid pidada samamoodi endastmõistetavaks, sest
nende kvaliteeti ei saa kontrollida samamoodi nagu füüsikaliste parameetrite puhul. Peale

Viitenumber: 2020-1-SE01-KA202-077806
Selles väljaandes kajastatakse ainult autorite vaateid ja komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles
sisalduva teabe mistahes viisil kasutamise eest.

selle on hindamisskaalade puhul keeruline see, et need luuakse tavaliselt mingi
mittemõõdetava (st mittevaadeldava) muutuja (nt sümptomi raskusastme, elukvaliteedi,
toetuse, puude) hindamiseks.
Hindamisskaalades tuginetakse neis käsitletava muutujaga seotud vaadeldavatele
ilmingutele. Neile ilmingutele keskenduvad hindamisskaalas olevad punktid (küsimused,
avaldused, vaadeldud käitumine või tulemuslikkus jne), millele antud vastuste erinevusi
peetakse hindamisskaalas käsitletava muutuja erinevusi kajastavateks (Hagell 2019).
Põhimõtteliselt tähendab hindamisskaala kasutamine seda, et isikule antakse mingid
punktid kas enesehindamiseks või vaatluseks ning ta peab valima ühe kahest või enamast
järjestatud vastuste kategooriast, mis kirjeldavad kõik kindlat määra. Igale kirjeldavate
vastuste kategooriale (nt puudub – kerge – mõõdukas – raske) määratakse mingi arvtähis
(nt 0 – 1 – 2 – 3), millega on aluseks olev mitteilmne kontiinum jagatud erinevateks
suurusteks. Seejärel summeeritakse vastused tavaliselt kogupunktisummaks, mis peaks
näitama vastaja asukohta asjaomasel vähemast enamani viival kontiinumil. Neid
kogupunktisummasid kasutatakse hiljem isikute või rühmade taseme kirjeldamiseks,
võrdlemiseks ja muutuste hindamiseks.

Ordinal score

Kuid nagu eespool mainitud, on hindamisskaalaga saadud tulemused hinnangud, mis on
kvalitatiivsed ja oma olemuselt ordinaalsed, mitte mõõdetavad parameetrid. Muu hulgas
tähendab see seda, et teatav erinevus kogupunktisummas võib tähistada eri asju, olenevalt
sellest, millises võimalike punktisummade vahemikus see on. Näiteks ei pruugi olla 1 ja 2
punkti vahe olla väiksem kui 5 ja 8 oma, kui need on muudetud mõõdetavateks
lineaarseteks parameetriteks. Seda sellepärast, et hindamisskaala kogupunktisummad on
ordinaalsed ehk järjestus, kuid nendevahelised intervallid ehk kaugused ei ole võrdsed
(Hobart ja Cano 2009). Hindamisskaala ordinaalsete kogupunktisummade ja nende
tähistatavate mõõdetavate lineaarsete parameetrite vahelist suhet on selgitatud joonisel 2.

Linear measure

Joonis 2. Ordinaalsete punktisummade ja mõõdetavate lineaarsete parameetrite
omavaheline suhe

Ordinaalsete hindamisskaala kogupunktisummade muutmine lineaarseteks parameetriteks
on võimalik, kui hindamisskaala on piisavalt kvaliteetne ja vastab normparameetritele
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(mõõtmiskriteeriumidele). Selleks kasutatavat tehnikat nimetatakse Raschi mõõtmisteooriaks (RMT) ja see põhineb Georg Raschi väljatöötatud mõõtmismudelil (Rasch 1960).
RMTd on terviseteadustes kasutatud üle 30 aasta (Wright ja Linacre 1989), viimastel
kümnenditel eriti palju. Ent peamiselt on seda kasutatud hindamisskaalade kvaliteedi
kontrollimisel, et selgitada välja, kas lineaarne mõõtmine on võimalik, kuid lineaarsete
parameetrite saamiseks seda eriti ei kasutata. Kui hindamisskaala toimib tõendatult nagu
ette nähtud ja on RMT alusel kvaliteetne, loetakse seda üldiselt heaks märgiks sellest, et
skaala on kvaliteetne. Kui hindamisskaala vastabki RMT rangetele nõuetele, on selle
kogupunktisummad ikkagi oma olemuselt ordinaalsed. Rohkem siin RMTd ei käsitleta.
Sellest on pikemalt kirjutanud näiteks Andrich ja Marais 2019, Cano ja Hobart 2011, Hagell
2019, Hobart ja Cano 2009, Hobart 2003, Tennant jt 2004, Wright ja Linacre 1989, Wright ja
Stone 1979, Wright ja Masters 1982.
Hindamisskaalade kvaliteedi hindamisel arvestatakse tavaliselt kindlate kriteeriumidega.
Sisuliselt on need samad, mida kasutatakse tavapäraste füüsikaliste parameetrite puhul
(Pendrill 2019), kuid erinevused on kontrollimise ranguses ning erinevad ka terminoloogia ja
teaduslik traditsioon. Näiteks füüsikaliste parameetrite mõõtmise kvaliteedi tagamise
valdkonda nimetatakse metroloogiaks (Howarth ja Redgrave 2008), aga hindamisskaalad
kuuluvad psühhomeetria valdkonda (Hobart ja Cano 2009). Kuigi RMT on tagatud
kvaliteediga hindamisskaalal põhinevas mõõtmises suur samm edasi, kasutatakse ikkagi
enam traditsioonilisi meetodeid (klassikaline testimisteooria) (Andrich ja Marais 2019, Cano
ja Hobart 2011, Hagell 2019, Hobart ja Cano 2009, Hobart 2003). Ent kasutatud meetodist
olenemata on hindamisskaalade puhul kaks peamist kvaliteediaspekti, mida nimetatakse
tavaliselt psühhomeetrilisteks omadusteks: valiidsus ja usaldatavus (Alrubaiy jt 2014, Hobart
ja Cano 2009, Hobart jt 1996, Hobart 2003, Streiner ja Norman 2014, FDA 2009).
See, kas hindamisskaala punktisummasid saab kindlalt käsitada mõõdetud muutuja hea
kajastajana, on valiidsuse küsimus. Et hindamisskaala oleks valiidne, peab see põhinema
uuritava muutuja selgel määratlusel ja selle punktid peavad käsitama selle muutuja eri
tahke. Järelikult on nagu füüsikaliste parameetrite mõõtmise korral (Kuhn 1961) ka
hindamisskaalade puhul kvaliteetse hindamisvahendi saamiseks vaja teha põhjalikku
teoreetilist ja kvalitatiivset eeltööd, mis on ka oluline konkreetse hindamisskaala
asjakohasuse ja valiidsuse üle otsustamisel (Hobart 2003, FDA 2009). Usaldatavus aga ei
puuduta seda, mida punktisummad tähistavad, vaid nende kordustäpsust. See on seotud
metroloogias kasutatava mõõtemääramatuse mõistega (Howarth ja Redgrave 2008). Niisiis
näitab see, mil määral on saadud punktisummad vigadeta. Seega, mida suurem on
usaldatavus, seda lihtsam on tuvastada erinevusi ja muutusi. Usaldatavust väljendatakse 0 ja
1 vahele jääva tegurina (kus 1 tähistab ideaalset usaldatavust ja täielikku vigade puudumist).
Sageli peetakse aktsepteeritavaks usaldustegurit, mis on 0,80 või enam. Vahel peetakse
kolmandaks psühhomeetriliseks omaduseks punktisummade võimet kajastada muutusi
(tundlikkus). Hindamisskaalade psühhomeetrilisi omadusi kontrollitakse tavaliselt sellel
otstarbel tehtud uuringutes (Hagell 2019, Hobart ja Cano 2009, Hobart jt 1996, Hobart 2003,
Streiner ja Norman 2014).
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Arvude analüüsimine
Statistika on nagu metroloogia ja psühhomeetriagi omaette teaduslik distsipliin, millel on
suhteliselt pikk ajalugu (Stiegler 1986). Enamikust (kuid mitte kõigist) teistest eristab neid
distsipliine see, et neid saab kohaldada kõigis uuritavates teemavaldkondades (tervishoid,
põllumajandus, psühholoogia, paleontoloogia jne). Statistika põhiotstarve ja ülesanne on
koondada, kirjeldada ja analüüsida arvandmeid, vaadeldes tavaliselt mingeid seoseid nagu
erinevused või korrelatsioon. Kasutatavaid statistilisi teste on palju ja võib tunduda, et
lõputult. Kuid enamasti piisab suhteliselt vähestest testidest ja meetoditest. Lisaks on
kvantitatiivsete uuringute tarbijal vaja teadlik olla suhteliselt vähestest olulistest
põhimõtetest. Me ei lasku siin konkreetsete statistiliste testide detailidesse, vaid anname
ülevaate mõnest levinumast põhimõttest, mida peab teadma. Lisateavet saab paljudest
raamatutest (nt Norman ja Streiner 2014, Swinscow ja Campbell 1997 või Munro 2005).
Statistilisi analüüse saab jagada ühe, kahe ja mitme muutuja (ehk tunnuse) analüüsiks.
Esimeses analüüsitakse korraga ühte muutujat. Tegelikkuses hõlmab see sisuliselt
kirjeldavat statistikat, mida kasutatakse andmete koondamiseks. Kahe muutuja analüüsis
analüüsitakse korraga kahte muutujat (nt nende korrelatsiooni või tehakse rühmavõrdlusi,
kus üks muutuja määrab rühma ja teist võrreldakse – nt meeste ja naiste vanuste võrdlus).
Mitme muutuja analüüsis vaadeldakse mitut muutujat. Näiteks kui tahetakse välja selgitada,
milline mitmest muutujast on seotud mingi riski suurenemisega. Muutuja on omadus, mis
võib, aga ei pruugi muutuda (nt sugu, vanus, vererõhk, ärevus, ravi, heaolu). Teisisõnu on
muutujad need „asjad“, mille kohta andmeid kogutakse. Andmete analüüsimisel eristatakse
sageli sõltuvaid ja sõltumatuid muutujaid (ehk tunnuseid). Sõltuvat muutujat võib pidada
mõjuks või tulemuseks, st millekski, mida mõjutavad teiste muutujate erinevused või
muutumine ehk mis oleneb neist teistest muutujatest. Seevastu sõltumatud muutujad on
sellised, mis võivad tulemust või mõju mõjutada, selgitada või põhjustada. Näiteks meeste ja
naiste vanuse võrdluses on vanus sõltuv ja sugu sõltumatu muutuja. Und parandava ravi
kliinilises uuringus on uuritav rühm (kes saab ravi või kes ei saa) sõltumatu muutuja ja uni
sõltuv (tulemus). Kui uuritakse, kas tajutava heaoluga seostub kõige enam vanus, sugu või
kehamassiindeks (KMI), on viimased kolm sõltumatud muutujad ja heaolu sõltuv. Kõik
muutujad (v.a mõni erand) võivad olla kas sõltuvad või sõltumatud, sest see oleneb
uurimisküsimusest. Näiteks kui viimane näide ümber sõnastada nii, et kas KMI-ga seostub
kõige enam vanus, sugu või tajutav heaolu, siis oleks sõltuv muutuja KMI, mitte enam
heaolu (mis oleks siis sõltumatu muutuja).
Asi läheb veelgi keerulisemaks: sõltuva ja sõltumatuna kirjeldatakse analüüsis ka vaatluste
(ehk andmete) liiki. Sõltuvad vaatlused on mingil moel süstemaatiliselt seotud. Kõige
levinumad sõltuvad vaatlused on sellised, kus andmeid kogutakse eri aegadel samadelt
inimestelt (nt enne ja pärast sekkumist). Sõltumatutel vaatlustel aga selline seos puudub.
Sõltuvaid ja sõltumatuid vaatlusi on vast kõige lihtsam eristada selle alusel, kas andmed
tulevad samadelt inimestelt või mitte. Kui tulevad, on tegu sõltuva vaatlusega, kui ei, siis
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sõltumatuga. Vahel nimetatakse sõltuvaid ja sõltumatuid vaatlusi ka paaris- ja
mittepaarisvaatlusteks.

Parameetriline ja mitteparameetriline statistika
Peale analüüsi liigi (kirjeldav, võrdlus, korrelatsioon vm) tuleb sobiva statistilise testi
valimisel arvestada ka andmete ja olukorra omadustega (Greenhalgh 1997a). Olukord
tähendab siin seda, kas vaatlused on sõltuvad või sõltumatud ja kas rühmi on kaks või
rohkem. Andmete omadused, millega on vaja arvestada, on nominaalsus, ordinaalsus või
intervall/suhe ja nende jaotus (tavaliselt kas normaal- ehk sümmeetriline või mitte). See
määrab ära, kumb kahest statistilise testi liigist sobib: kas parameetriline või mitteparameetriline. Parameetrilistes testides eeldatakse, et andmed on kvantitatiivsed (st intervall
või suhe) ja pärinevad konkreetsest jaotusest (tavaliselt normaaljaotus), kuid mitteparameetriliste testide puhul seda ei eeldata, vaid need tuginevad järjestusele, sagedusele või
proportsioonile. Näitlikustamiseks vaatame parameetrilist ja mitteparameetrilist kirjeldavat
statistikat.
Kirjeldava statistika peamine otstarve on koondada palju vaatlusi nii, et neist andmetest
saaks tõhusa ja esindava pildi. Selleks on olemas kaht liiki kirjeldavat statistikat: keskne
tendents ja hajuvus (McCluskey ja Lalkhen 2007). Keskne tendents väljendab muutuja
keskmist väärtust ja olenevalt andmete omadustest võib parimaks valikuks olla kas mood,
mediaan või (aritmeetiline) keskmine. Keskse tendentsi kõrval tuleb kasutada ka hajuvust,
mis kirjeldab andmete levimust ümber keskse tendentsi. Levinud parameetrid hajuvuse
jaoks on min-max, vahemik, kvartiilid ja standardhälve. Peale selle on olemas ka
dispersioon. Kuigi dispersiooni kasutatakse tavaliselt erinevate statistiliste testide puhul
arvutamisel, on selle kasutus andmete kirjeldamiseks haruldane (või olematu). Eespool
mainitud kirjeldavas statistikas on keskmine ja standardhälve (aga ka dispersioon)
parameetrilised, teised mitteparameetrilised.
Ülalnimetatud kirjeldavat statistikat on selgitatud joonisel 3 koos andmestikuga väikese,
12 inimese suuruse valimi (n = 12) vanuste kohta (aastates). Arusaamise lihtsustamiseks on
vanused järjestatud vanimast noorimani. Alustades parameetriliste valikutega, arvutatakse
keskmine kõikide väärtuste liitmise (474) ja seejärel vaatluste arvuga (12) jagamisega. See
annab keskmiseks vanuseks 39,5. Sellega koos sobib hajuvuse parameetrina kasutada
standardhälvet, mida võib kirjeldada keskmise hajuvusena alla ja üle keskmise. Siinsel juhul
on standardhälve 13,8, mis tähendab, et vanuste hajuvus on keskmiselt 13,8 aastat alla ja
üle 39,5.
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Joonis 3. Parameetriline ja mitteparameetriline kirjeldav statistika

Mitteparameetrilisi keskseid tendentse on kaks: mood ja mediaan. Mood on lihtsalt kõige
sagedamini esinev väärtus. Siinsel juhul 58. Nagu jooniselt 3 näha, ei ole see kuigi esindav
väärtus, mistõttu kasutatakse seda kvantitatiivsete andmete keskse tendentsi kirjeldamiseks
harva. Seda võib kasutada ordinaalsete andmetega, kuid kõige rohkem kasutatakse seda
nominaalsete andmetega. Mediaan on järjestatud andmete keskel asetsev väärtus. Kui
vaatlusi on paarisarv (nagu joonisel 3), jääb mediaan kahe keskel asetseva andmepunkti
vahele (siinsel juhul on see 34, mis on 32 ja 36 keskmine). Hajuvust mediaani ümber
tähistatakse tavaliselt esimese ja kolmanda kvartiili väärtustega (vastavalt q1 ja q3). Nende
loogika on sama nagu mediaanil, mis tähistab teist kvartiili (q2). Seega on need kolm kvartiili
väärtused, mis jagavad vaatlused neljaks võrdse suurusega rühmaks. Seepärast näitavadki
q1 ja q3 (millega tähistatakse hajuvust mediaani ümber) vahemikku, kuhu jääb see pool
vaatlustest, mis on keskel. Seda nimetatakse vahel kvartiilhaardeks või kvartiilide vaheks,
kuigi määratluse kohaselt on kvartiilhaare lihtsalt q3 ja q1 vaheline erinevus (siinsel 54 –
29,5 = 24,5). Vahel nimetatakse neid kolme kvartiili 25. (q1), 50. (q2) ja 75. (q3)
protsentiiliks. Veel üks võimalus hajuvust väljendada on suurima ja väikseima väärtusega (st
min-max). Nagu kvartiilidegi puhul, nimetatakse seda vahe(miku)ks, kuigi see peaks
määratluse järgi olema lihtsalt suurima ja väikseima väärtuse erinevus (siinsel juhul 59−21 =
38). Eraldiseisvalt ei ole min-max kuigi kasulik, sest määratluse kohaselt mõjutavad seda
väga palju kõige äärmuslikumad erindid, mistõttu ei pruugi see anda kuigi esindavat teavet.
Ent min-maxi esitamine näiteks standardhälbe või q1–q3 kõrval võiks olla hea võimalus
kirjeldada andmeid terviklikumalt. Joonise 3 kõige paremas ääres on kujutatud äsja
kirjeldatut graafiliselt. Sellist graafikut nimetatakse karpdiagrammiks ehk karp-vurruddiagrammiks. Keskel oleva karbi alumine ja ülemine piir tähistavad vastavalt q1 ja q3. Karbi
sees olev horisontaaljoon tähistab mediaani (q2) ning vurrud näitavad väikseimat ja
suurimat vaadeldud väärtust. Vahel kasutatakse ka tärne, millega tähistatakse veel
äärmuslikumaid erindeid ehk võõrväärtusi, mis jäävad vurrudest väljapoole.
Mediaani ja kvartiile kasutatakse siis, kui andmed on kas ordinaalsed või kui intervall- või
suhteandmed ei ole normaaljaotusega. Seda sellepärast, et selline mitteparameetriline
statistika ei eelda kvantitatiivseid andmeid ega mingit konkreetset andmete jaotumist. Et
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aru saada, miks see nii on, vaatame normaaljaotuse omadusi ja loogikat (McCluskey ja
Lalkhen 2007). Nagu jooniselt 4 näha (a ja c), on normaaljaotuse oluline tunnus
sümmeetrilisus: vaadeldud väärtuste (x-telg) sagedus (y-telg) kasvab sujuvalt, jõuab tippu
väärtusvahemiku keskel ja kahaneb samamoodi, nagu kasvas. Sellist kõverat nimetatakse
selle kuju tõttu vahel kellukesekujuliseks ehk kellakõveraks.
(b) Non-normal distribution
(positive skew)

(c)

Frequency

(a) Normal distribution
(symmetric)

68.3%
68.3%

Mean
Median
Mode

Mode
Median
Mean

95.4%
95.4%

Joonis 4. Normaaljaotis (a ja c) ja positiivse asümmeetriaga (mittenormaal)jaotus (b). Negatiivse
asümmeetriaga (mittenormaal)jaotus oleks samasugune, kuid n-ö saba oleks parema poole asemel
vasakul

Nagu joonise a-osast näha, kattub normaaljaotuse tipp kõigi kolme keskse tendentsi
näitajaga. X-teljel olev tippväärtus on kõige levinum väärtus (st mood), jagab vaatlused
kahte võrdse suurusega rühma (mediaan) ja on ka kõigi vaatluste (aritmeetiline) keskmine.
See kõik on tingitud jaotuse sümmeetriast. Joonise 4 c-osa näitab ka standardhälbe
tähendust. Kui võtta üks standardhälve üle ja alla keskmise, hõlmaks see vahemik
vaatlustest umbes 68% (34,1% kummalgi pool keskmist) ning kui võtta kaks standardhälvet
üle ja alla keskmise, hõlmaks see vahemik kõikidest vaatlustest 95% (47,7% mõlemal pool
keskmist). Kui aga jaotus ei ole sümmeetriline, on need näitajad kõik eri kohtades. Seda
näitab joonise 4 b-osa. Esiteks, kuna (aritmeetilist) keskmist mõjutavad äärmuslikud
väärtused, mõjutab seda jaotuse asümmeetria, mistõttu esindab keskmine andmeid
halvemini. Jaotus aga ei mõjuta mediaani ja näitab ikkagi väärtust, mis jagab vaatlused
kaheks võrdse suurusega rühmaks. Seepärast ongi keskmist tendentsi soovitatav näidata
mediaaniga, kui andmed ei ole normaaljaotusega. Kuna mittenormaaljaotused on
asümmeetrilised, kaob standardhälbe tähendus. Suure asümmeetriaga andmete puhul võib
standardhälve näiteks näidata, et keskmine erinevus aritmeetilisest keskmisest on väärtus,
mida ei saa olemas olla. Nii ei esinda ka standardhälve andmeid piisavalt ja on sisuliselt
tõlgendamatu, kuid kvartiilid jäävad ka sel juhul sobivaks.
Eeltoodud parameetrilise ja mitteparameetrilise kirjeldava statistika analüüs sobib üldiselt
ka teistsuguse parameetrilise ja mitteparameetrilise statistika kohta, mida kasutatakse
näiteks rühmade võrdlemiseks, korrelatsiooni väljaselgitamiseks jne. Seetõttu ei käsitleta
neid siin lähemalt, vaid järeldatakse, et need toimivad samade eelkirjeldatud põhimõtete
kohaselt. Uurijad eelistavad sageli parameetrilisi meetodeid, sest need on veidi
paindlikumad ja annavad kasulikku teavet rohkem. Ent kui paar erandit välja jätta, on
parameetriliste asemel olemas ka sobivad mitteparameetrilised testid, nii et puudub
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vajadus kasutada parameetrilist statistikat sobimatult, eriti kui on oht saada valed ja
mitteesindavad tulemused seetõttu, et eeldused ei ole täidetud. Otsustamine, kas tehtud on
õige valik, võib olla keeruline, sest see, kas kliinilises uuringus kogutud andmed vastavad
normaaljaotusele või mitte, ei pruugi olla ilmselge. Kuid mõni märk võib lugejale selles
küsimuses abiks olla. Esiteks, kui autorid esitavad mingil põhjusel nii keskmise kui ka
mediaani, võib see anda kasuliku vihje, sest kui need kaks on märgatavalt erinevad, on see
selge märk sellest, et andmed ei ole normaaljaotusega. Teiseks, kui standardhälbe väärtus
on keskmisest oluliselt (nt poole võrra) suurem, on ka see märk sellest, et tõenäoliselt ei ole
andmed normaaljaotusega (tuletage meelde standardhälbe määratlust joonise 4 c-osas).
Lõpetuseks ei ole parameetriline statistika (nagu aritmeetiline keskmine või standardhälve)
jaotusest olenemata sobiv kvalitatiivsete (st nominaalsete ja ordinaalsete) andmete puhul
(Greenhalgh 1997a, Svensson 2001).
Tabelis 2 on loetletud erinevad levinud parameetrilised ja mitteparameetrilised statistilised
testid ja meetodid, lähtudes analüüsi liigist ning andmete omadustest (alaliik ja jaotus) ja
olukorrast.

Tabel 2. Statistilised meetodid ja nende kasutamine, lähtudes andmete alaliigist, jaotusest ja olukorrasta
Andmete alaliik /
jaotus
 Nominaalne
 Ordinaalne
 Intervall/mittenormaaljaotus
 Suhe/mittenormaaljaotus
 Intervall/normaaljaotus
 Suhe/normaaljaotus

a

Kirjeldus
 Sagedused (%)
 Mood
 Mediaan (md)
 Kvartiilid (q1–q3)
 Min-max
 Vahe(mik)

Korrelatsioon
 Φ kordaja
 Craméri V
 Spearmani ρ (rs)
 Kendalli τ
 Kendalli W

 Aritmeetiline
keskmine
 Standardhälve

 Pearsoni r
 Klassisisene
korrelatsioon

Rühmade võrdlemine
Sõltumatud vaatlused
Sõltuvad vaatlused
2 rühma
> 2 rühma
2 ajahetke
> 2 ajahetke
 Hii-ruut-test
 McNemari test
 Fisheri täpne test
 Manni Kruskali Wilcoxoni
 Friedmani test
Whitney UWallise Hastakmärgite
 Skillingsitest
test
st
Macki test
 Sõltumatute
valimite t-test
 Kovariatsiooni
analüüs
(ANCOVA)

 Dispersioo
nianalüüs
(ANOVA)
 ANCOVA

 Paarisvõrdluse
t-test
 ANCOVA

 Kordusmõõtmiste
dispersioonanalüüs
 ANCOVA

Hall ala tähistab parameetrilist statistikat.

Korrelatsioon ja regressioon
Terviseteadustes on kõige levinumad muutujate vaheliste seoste analüüsid ja
rühmavõrdlused. Kuigi rühmavõrdlused puudutavad ka seoseid (inimrühmade ja sõltuva
muutuja vahel), on nende uurimiseks täpsemad analüüsiliigid: korrelatsioon ja regressioon.
Kuigi korrelatsioon ja regressioon on sarnased, on neil ka mitmeid erinevusi. Korrelatsioon
on kahe muutuja vaheline lineaarne suhe. Seda saab kujutada graafiliselt
hajuvusdiagrammil, kuhu on punktidena kantud iga isiku kahe muutuja (X ja Y) väärtused.
Vaadatakse, kui lähedal on punktid neid läbivale kujuteldavale sirgele ja kas seos on pigem
positiivne (Y väärtused valdavalt kasvavad ja X omad kahanevad) või negatiivne (vt joonis 5).
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Positive

Negative
Y

Y

X

X

Joonis 5. Hüpoteetilised hajuvusdiagrammid, mis näitavad muutujate X ja Y positiivset ja negatiivset seost

Korrelatsiooni abil kvantifitseeritakse joonisel 5 kujutatutega sarnaseid seoseid. Selliseks
kvantifitseerimiseks kasutatakse korrelatsioonitegurit ehk -kordajat, mille väärtus võib olla
−1 ja 1 vahel ning mis näitab, mil määral langevad punktid kokku sirgjoonega. Negatiivsed
väärtused tähistavad negatiivset seost ja positiivsed positiivset. Mida lähemal on see tegur
−1-le või 1-le, seda tugevam on lineaarne seos. Tuleb meeles pidada, et korrelatsioonitegur
näitab ainult lineaarsust (st punktide lähedust kujuteldavale sirgjoonele) ja ei midagi muud.
See tähendab, et teatava kujuga (nt U) seoseid korrelatsioonitegur ei näita. Seepärast on
mõistlik mitte usaldada ainult korrelatsiooni, vaid andmed ka diagrammile kanda, sest see
võib näidata olulisi seaduspärasid, mida tegur ei näita. Kõige levinum korrelatsioonitegur on
Pearsoni segamomendi korrelatsioonitegur (r). Ent see on parameetriline meetod, mis muu
hulgas eeldab, et mõlemad muutujad on kvantitatiivsed (intervall/suhe) ja normaaljaotusega. Kui see nii ei ole, tuleks kasutada hoopis mitteparameetrilist korrelatsiooni, nagu
Spearmani astakkorrelatsioon (roo).
Nagu varem mainitud, ei näita korrelatsioon, kas seos on põhjuslik. Regressiooni puhul on
lood veidi paremad, kuigi põhjuslike järelduste tegemise võimalikkus oleneb ka ülesehituse
ja muuga seotud aspektidest (Greenhalgh 1997b, Guyatt jt 1995). Põhjus on selles, et
regressioon mitte ainult ei hõlma muutujate seoseid, vaid võimaldab selgitada või
prognoosida ühe (sõltuva) muutuja varieerumist teise (sõltumatu) muutuja abil. Võimalikke
regressioonianalüüsi meetodeid on mitu ja valik oleneb suuresti selle sõltuva muutuja liigist,
mille väärtust tahetakse prognoosida. Näiteks on olemas logistiline regressioon (sõltuv
muutuja on dihhotoomne, nt haige või terve), ordinaalne regressioon (sõltuv muutuja on
järjestustunnus) multinominaalne regressioon (sõltuv muutuja on nominaaltunnus, millel on
enam kui kaks kategooriat) ja Poissoni regressioon (sõltuv muutuja on sündmuste arv). Ent
regressiooni liigist olenemata on põhiloogika sama ja seda selgitatakse piltlikult lineaarse
regressiooni abil (st kui sõltuv muutuja on kvantitatiivne). Selgitus on esitatud joonisel 6.
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Y

Y = a + bX + e

X

a: Intercept: where the line crosses the y-axis when X=0
b: Regression coefficient: change in Y when X increases by 1 unit
e: Error: unexplained variation in Y

Joonis 6. Lineaarne regressioon, millega
prognoositakse sõltuvat muutujat Y sõltumatu
muutuja X alusel

Regressiooniga selgitatakse välja sirgjoon, mis järgib võimalikult hästi punkte (vaatlusi), ja
seda väljendatakse valemiga, mis näitab sõltumatu muutuja X alusel sõltuva muutuja Y
väärtust: Y = a + bX. Selles valemis tähistab a vabaliiget ehk konstanti (st väärtus, kus
sirgjoon läbib Y-telje ehk Y väärtus siis, kui X väärtus on 0) ja b on regressiooni koefitsient
ehk tõus. Kuna b korrutatakse X-ga, siis b tähistab Y muutust, kui X suureneb ühe ühiku
võrra. Kuna sõltumatu muutuja ei selgita Y varieeruvust kunagi täielikult, on valemis ka
vealiige (e). Peale eelmainitud teabe annab regressioonianalüüs infot ka selle kohta, kui
suurt osa Y varieerumisest saab selgitada X-ga. Seda väärtust nimetatakse R2 väärtuseks.
Regressiooni võimekust näitab see, et pole vaja piirduda vaid ühe sõltumatu muutujaga,
vaid korraga saab uurida mitme muutuja mõju Y muutumisele. Seda nimetatakse mitmeseks
regressiooniks, mis on üks kõige levinumaid mitme muutujaga statistilisi meetodeid.
Mitmeses regressioonis saame sama liiki teavet kui eespool kirjeldatud juhul, kuid iga
sõltumatu (selgitava) muutuja kohta, kusjuures arvesse on võetud ka muude analüüsis
kasutatavate sõltumatute muutujate mõju. Näiteks, kui tahame selgitada kehakaalu
varieerumist füüsilise aktiivsusega, võime analüüsi kaasata ka näiteks vanuse ja soo, sest on
alust arvata, et ka need on kaaluga seotud. Tulemustes on siis näha, mil määral saab kaalu
varieeruvust selgitada füüsilise aktiivsusega, võttes arvesse ühtlasi ka vanuse ja soo mõju.
Muud terviseteadustes kasutatavad levinud mitme muutujaga statistilised meetodid on
muu hulgas faktoranalüüs (selliste muutujate tuvastamine, millel on midagi ühist),
teeanalüüs (sisuliselt üks regressiooni variante, millega on võimalik selgitada ka kaudseid
seoseid) ja kovariatsioonianalüüs (ANCOVA) (rühmavõrdlus, milles võetakse arvesse
lisamuutujaid; nt sekkumise mõju võrdlemine eri uuringurühmades, võttes arvesse ka
rühmadevahelisi erinevusi uuringu alguses).

Hüpoteeside kontroll ja p-väärtus
Enamik statistilisi analüüse hõlmab hüpoteeside kontrolli. Näiteks kas rühmad erinevad? Kas
on olemas seos? Kas on suurenenud risk? Jne. Formaalselt kontrollitakse nullhüpoteesi,
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mida tähistatakse tavaliselt H0-ga. Võimaliku rühmaerinevuse analüüside korral on
nullhüpotees selline, et mõju puudub (st rühmade vahel erinevusi ei ole). Teoreetiliselt
loetakse nullhüpotees kehtivaks, kui ei ole piisavalt veenvaid tõendeid selle vastu. Kui on,
siis asendatakse nullhüpotees alternatiivse hüpoteesiga (H1). See on nullhüpoteesile
vastupidine ja tähendab, et mõju on olemas (kõnealusel juhul rühmadevaheline erinevus).
See loogika ei kehti mitte ainult rühmavõrdluste, vaid peaaegu igat liiki statistiliste
analüüside korral. Näiteks korrelatsiooni korral ütleb nullhüpotees, et muutujate vahel
seoseid ei ole, kuid regressiooni korral, et Y-t ei saa selgitada X-ga, riskihindamises, et
suurenenud riski ei ole jne. Üldise terminina kasutatakse „mõju“, mis võib tähistada
erinevusi, seoseid, selgitusjõudu, riski või mida iganes uuritakse.
Niisiis, kuidas otsustada, millal on nullhüpoteesi vastased tõendid piisavalt kaalukad? Selleks
kasutatakse vaadeldud (või suurema) mõju tõenäosust sel juhul, kui kehtiks nullhüpotees.
Sellist tõenäosust nimetatakse p-väärtuseks. See, nagu kõik teisedki tõenäosused, võib olla
põhimõtteliselt 0 ja 1 vahel, kuigi tegelikkuses mitte kunagi 0 ega 1, sest alati on väike
võimalus, et see on vale. Umbes 100 aastat on üldreegel olnud selline, et nullhüpotees on
ümber lükatud, kui p-väärtus on < 0,05 (st kui nullhüpotees kehtiks, siis on
alla 5% tõenäosus näha vaadeldud suurusega või suuremat mõju, nt erinevust). Kui pväärtused on < 0,05, siis nimetatakse tulemust tavaliselt statistiliselt oluliseks (Greenhalgh
1997b). Väga olulistes analüüsides, nagu sekkumiste puhul, mille tulemus on see, kas
inimene jääb ellu või mitte, on see lävi seatud madalamaks (nt p < 0,001), et saaks olla
võimalikult kindel. Kui uuringus kontrollitakse paljusid hüpoteese, ongi levinud (ja
soovitatav) korrigeerida p-väärtusi allapoole, sest iga tehtud kontrolli puhul suureneb
juhuse mõju. Üks selline levinud korrigeering on Bonferroni korrektsioon (Bland ja Altman
1995, Greenhalgh 1997b). Ent soovitatav on esitada täpsed p-väärtused (mitte ainult see,
kas väärtus on üle või alla näiteks 0,05) ja nende tõlgendus ei tohi olla binaarne. Näiteks on
p-väärtuste 0,052 ja 0,049 vahe tegelikkuses pea olematu (Whitley ja Ball 2002a, Cohen
1994).
Ülitähtis on meeles pidada, et p-väärtus (ükskõik kui väike see ka poleks) näitab ainult
statistilist olulisust. Teisisõnu ei ütle see mitte midagi vaadeldud mõju suuruse ega selle
kliinilise olulisuse kohta (Matthews ja Altman 1996, Altman ja Bland 1995). Seda sellepärast,
et p-väärtus ei olene mitte ainult mõjust (nt erinevuse suurusest), vaid ka valimi suurusest ja
hajuvusest. Kui valimi suurus kasvab ja hajuvus väheneb, siis p-väärtus väheneb. Näiteks kui
kahes rühmas on kummaski 9 inimest ja standardhälve on 15, siis on keskmine erinevus 10
oluline (p < 0,05), kuid samasuguse statistilise olulisuse saab 25 inimesest koosnevate
rühmade puhul siis, kui nende keskmine erinevus on 6 ja 900 inimesest koosnevate
rühmade puhul, kui see on 1 (Norman ja Streiner 2014). Teisisõnu annavad väga suured
valimid üsnagi kindlalt statistiliselt olulisi tulemusi ka siis, kui need on tegelikkuses väga
väikesed. Et tulemuste tähendusest paremini aru saada, esitatakse üldiselt p-väärtuse ja
asjaomase kirjeldava statistika kõrval ka usaldusvahemik, mis näitab, millises vahemikus
tõeline mõju tõenäoliselt on. Kõige levinum on esitada 95% usaldusvahemikud, mis näitavad
väärtuste vahemikku, mille puhul võime olla 95% kindlad, et tegelik mõju (nt rühmade
erinevus) on olemas (Greenhalgh 1997b, Sheldon 2000). Kui see vahemik sisaldab vähest või
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olematut mõju või on sellele lähedal, on alust seada tulemuste praktiline olulisus kahtluse
alla. Tasub meeles pidada, et nagu p-väärtuse puhul, mõjutab usaldusvahemikku ka valimi
suurus ja hajuvus.

Kui palju inimesi?
Valimi suurusest on siin aruandes juba veidi juttu olnud, kuid uurime seda nüüd veidi
lähemalt. Nagu eelmises peatükis mainitud, on rühmavõrdlusi sisaldava uuringu (nt uuring,
milles hinnatakse mingi sekkumise tulemuslikkust) kavandamisel tähtis tagada, et
uuringurühmad oleks piisavalt suured, et mõju oleks statistiliselt tuvastatav. Teisest küljest,
kui rühmad on tarbetult suured, võib analüüs näidata statistiliselt olulist mõju, mis on
tegelikult tühine. Seepärast peavad valimid olema piisavalt suured, aga mitte liiga suured.
Peale puhttehniliste statistiliste põhjuste on sobiva suurusega valimite kasutamiseks veel
üks oluline põhjus – eetika. Eetilise legitiimsuse seisukohalt oleks küsitav kasutada nii
väikest valimit, et tegelikult olemasoleva mõju tuvastamine on väga ebatõenäoline. Ja teisalt
oleks hea eetikatava kohaselt samamoodi küsitav panna kliinilises uuringus osalemise
lisakoormus vajalikust rohkematele inimestele.
Teadustöötajad selgitavad õige suurusega valimimahu välja võimsusanalüüsiga – tehakse
kindlaks, kui palju osalejaid on kindla mõju tuvastamiseks vaja (Whitley ja Ball 2002b, Chan
2003). Võimsus viitab siin mõju statistilise tuvastamise tõenäosusele. Uurijad püüavad
tavaliselt saavutada vähemalt 80% ja sageli 90% võimsuse. Kuigi täpne kord oleneb analüüsi
liigist, on tavaliselt vaja teada uuritava mõju (nt kliiniliselt olulise erinevuse) suurust, mõju
tuvastamise p-väärtust (nt < 0,05), tulemuse eeldatava hajuvuse mõõtu (nt standardhälve)
ja soovitud võimsust (nt 80%). Kui need väärtused on kindlaks määratud, saab arvutada iga
rühma vajaliku suuruse. Seejuures on aga keeruline otsustada, milline on kliiniliselt oluline
miinimummõju või -erinevus ja eeldatav hajuvus. Mõne tuntud tulemusmuutuja (nt
vererõhu) korral võib olla mõju miinimumsuuruse üle otsustamine suhteliselt lihtne, kuid
hindamisskaalal põhinevate tulemuste korral võib see olla keerulisem. Mõne sellise skaala
jaoks võivad olla kättesaadavad punktisummade olulise miinimumerinevuse uuringud, ent
sageli peab selle üle otsustama kliinilise kogemuse alusel. Ka tulemuse eeldatava hajuvuse
näitaja määramine on enne andmete kogumist ilmselgelt keeruline ja tavaliselt tuginetakse
siis varasemate uuringute alusel tehtud hinnangule. Ent võimsusanalüüsis kasutatud
kaalutlused ja eeldused tuleb uuringu tulemuste aruandes kokkuvõtlikult kirja panna.
Üldiselt tekib võimsusanalüüsides platooefekt, mis tähendab, et kui suurendada väikest
valimimahtu, siis võimsus kasvab jõudsalt, kuid teatud arvust alates on võimsuse kasv
väiksem. Selgitus on esitatud joonisel 7.

Viitenumber: 2020-1-SE01-KA202-077806
Selles väljaandes kajastatakse ainult autorite vaateid ja komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles
sisalduva teabe mistahes viisil kasutamise eest.

Power

Sample size per group
Joonis 7. Näidisgraafik võimsuse ning keskmise erinevuse 10, p < 005 ja
standardhälbe 10 saamiseks vajaliku rühmasuuruse seose kohta

Kui võimsusanalüüs on tehtud, tuleb hinnata eeldatavat uuringust väljalangejate määra, sest
üldjuhul ei saa eeldada, et kõik algul uuringusse kaasatud selles lõpuni osalevad. Näiteks kui
on hinnatud, et 90% võimsuse saavutamiseks peaks igas rühmas olema 25 inimest (joonis 7),
ja siis selgub, et 10 inimest jätab uuringu mingil põhjusel pooleli, siis on uuringu tegelik
võimsus lõpuks umbes 70%. Sellega arvestamiseks võetakse uuringusse tavaliselt rohkem
osalejaid, kui võimsusanalüüsi kohaselt vaja oleks.
Võimsusanalüüsiga hinnatakse nõutavat valimimahtu peamiselt sellistes sekkumis- ja
muudes uuringutes, kus võrreldakse rühmi. Uurivamates uuringutes, kus kasutatakse
näiteks regressiooni või teisi statistilisi mitme muutujaga meetodeid, on põhiprobleem
tavaliselt mitte kindla mõju tuvastamiseks piisava osalejate arvu saavutamine, vaid
tõlgendatavate ja stabiilsete tulemuste saamiseks piisavalt suure valimi moodustamine.
Kuigi see nõue on keeruline ja eri meetodite puhul erinev, soovitavad statistikud väga
üldiselt võttes vähemalt 50–100 inimest pluss vähemalt 10 iga muutuja või hinnatava
parameetri kohta (Norman ja Streiner 2014). Näiteks kui kavandada mitmest regressiooni
10 sõltumatu muutujaga, on vaja täielikke andmeid vähemalt 50…100 + 100 (10 muutujat ×
10 vaatlust) ehk siis 150…200 inimese kohta.

Tervikpilt
Eespool kirjeldatud põhimõtete puhul peab tervishoiutöötaja arvestama ka mitme
probleemiga. Näiteks ei piisa sellest, et uuring on ülesehitatud randomiseeritud kontrollitud
uuringuna, vaid arvestada tuleb ka selle sisemise ja välise valiidsusega. Selleks tuleb vastata
muu hulgas järgmistele küsimustele.
• Kas uuringu valim oli igapäevases tervishoiutöös kohatud patsiente arvestades
esindav?
• Kas uuringu esmane tulemusnäitaja on kliiniliselt asjakohane?
• Kas uuringu esmane tulemusnäitaja saadi hinnangu või mõõtmise teel, kasutades
usaldusväärset ja valiidset vahendit?
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•
•

Kas andmete analüüsimiseks kasutatud meetod(id) oli(d) uuringu eesmärke ja
andmeid arvestades sobiv(ad)?
Kas uuringu tulemused on kliiniliselt tähenduslikud ja tõlgendatavad?

Kuigi neid küsimusi tuleks käsitleda uuringu avaldamisele eelneva retsenseerimise käigus, ei
pruugi see alati nii olla. Ja isegi kui on, siis kui hakata uuringut hindama oma tervishoiutöö
seisukohast, võib leida mõne lahendamata probleemi. Seetõttu peavad tervishoiutöötajad ja
teised kliiniliste uuringute lõppkasutajad neist probleemidest teadlikud olema. See ei
tähenda, et nad kõik peavad olema uurimismetoodika eksperdid, kuid sageli piisab
probleemidest teadlik olemisest ning sellise teadmise ratsionaalsest ja kogemuspõhisest
rakendamisest. Järgmises peatükis on selgitatud eeltoodud probleeme päriseluliste näidete
abil.

Näide päriselust
Eelkirjeldatud punktide näitlikustamiseks vaatame üle ühe tavapärase platseebokontrolliga
topeltpimeda randomiseeritud kontrollitud uuringu olulisimad aspektid. Uuring hõlmas
Parkinsoni tõvega1 inimesi, kellel on levodopa toime nõrgenenud ehk enne järgmist annust
liiga nõrgaks jäänud ja haigussümptomid on tugevnenud. Uuring kestis 13 nädalat ja selles
uuriti koos levodopaga kasutatavat ravimit, mis võiks aidata toime nõrgenemist vähendada.
Uuringu eesmärk oli selgitada välja sellise kombineeritud ravi mõju igapäevategevustele.
See oligi uuringu esmane tulemusnäitaja.2 Esmast tulemusnäitajat mõõdeti uuringus
ühtlustatud Parkinsoni tõve hindamisskaala (UPDRS) II osaga (Fahn jt 1987). Tegu on parima
Parkinsoni tõve kliinilise hindamise skaalaga, mis koosneb neljast põhiosast: mõtlemisvõime,
käitumine ja meeleolu (I osa), igapäevategevused (II osa), motoorsed sümptomid (III osa) ja
ravitüsistused (IV osa).
Uuring ja selle peamised ülesehituslikud omadused ja olulisimad tulemused on esitatud
joonisel 8. Tuginedes võimsusanalüüsile, mille eesmärk oli tuvastada ravi erinevused
võimsusega 90%, kui p < 0,05, ja UPDRSi II osa varasemate uuringute tulemustele, võeti
uuringusse 270 osalejat, kellest 174 jagati juhuslikkuse alusel ravi saajate rühma ja 96
platseeborühma (kontrollrühm). Valimit hinnati enne uuringu algust ja 13 nädalat hiljem
ning uuringu lõpus võrreldi kummaski rühmas toimunud muutusi ravikavatsuse
põhimõttel.3 Andmeid analüüsiti kovariatsioonianalüüsi (ANCOVA) abil, võttes arvesse
1

Parkinsoni tõbi on levinud neurodegeneratiivne haigus, mille puhul tekivad motoorsed sümptomid
(bradükineesia (liigutuste aeglus), lihaste jäikus, treemor ja keha asendiga seotud häired) ning mittemotoorsed
sümptomid (depressioon, ärevus, unehäired, väsimus, kognitiivsed häired, düsautonoomia ja valu). Peamised
motoorsed sümptomid arvatakse tekkivat ajust dopamiini kadumise tulemusena, mistõttu püütakse
sümptomaatilise raviga taastada aju dopamiinitaset. Selleks kasutatava ravimi olulisim ühend on levodopa, mis
on dopamiini prekursor.
2
Täpset viidet uuringule ega uuritud ravimi nime ei esitata, sest see ei ole siinse selgituse jaoks tähtis.
3
Sekkumisuuringutes rakendatav andmete analüüsimise strateegia, mille kohaselt analüüsitakse osalejate
andmeid uuringu alguses määratud rühma arvestades, jättes tähelepanuta selle, kas nad osalesid lõpuni või
mitte.
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algandmeid, rühma (ravi vs. platseebo), uuringukohta ning rühma ja uuringukoha
koostoimet. UPDRS II punktisumma erinevus uuringurühmade vahel oli oluline (p < 0,0001)
ravi saanud rühma kasuks. Seetõttu järeldati, et lisaravimil oli igapäevategevuste seisukohalt
hea toime, mida võib seega üldistada ka suuremale Parkinsoni tõvega inimeste
populatsioonile, kes uuringus ei osalenud.

People with PD
Sample size
(n=270) based on
earlier studies,
with 90% power
at P<0.05

Randomization
Placebo

Baseline:
24.7±12.3

(Possible score range, 0-52; 0=better)

0: Normal
1: Slow; no help
2: Occasional help
3: Considerable help
4: Helpless

Week 13:
-0.7±2.7

Active

Baseline:
23.5±10

Week 13:
-2.3±3.7

P<0.0001
”…good efficacy in terms of ADL…”

Inclusion criteria:
• PD with wearing-off
• Stable levodopa
Exclusion criteria:
• Age <35
• Dementia, depression,
other psychiatric or
systemic disorder
Intention-to-treat; analysis
of covariance (ANCOVA) for
repeated measures
controlling for:
•
•
•
•

Baseline data
Group (active vs. placebo)
Centre
Group x Centre

People with PD
Joonis 8. Põhja-Euroopas tehtud turustamisjärgne (IV etapi) platseebokontrolliga topeltpime
randomiseeritud kontrollitud uuring Parkinsoni tõve lisaravimi (levodopa) mõju kohta
igapäevategevustele

Kas uuringu valim oli igapäevases tervishoiutöös kohatud patsiente arvestades esindav?
Uuring tehti Põhja-Euroopas. Uuringusse osalejate otsimisel jäeti kõrvale alla 35-aastased ja
inimesed, kel oli dementsus, depressioon või mõni muu psühhiaatriline, süsteemne või
metaboolne häire. See tähendab, et uuringu populatsioon (inimesed, kellele on kavas
tulemusi üldistada) ei hõlma näiteks inimesi, kellel on kaasuvad vaimse tervise häired, mis
on Parkinsoni tõve puhul levinud. Kuigi seda ei olnud mainitud, võib ka eeldada, et enamik
uuringus osalejaid olid heledanahalised põhjaeurooplased. Sellest järeldub, et ei saa kindel
olla, mil määral on tulemused muude geograafiliste piirkondade ja kultuuride inimeste
suhtes esindavad ja kohaldatavad. See võib olla tähtis näiteks seoses sellega, kuidas hinnati
uuringus esmast tulemusnäitajat (igapäevategevusi) (st erinevate igapäevategevuste sisu ja
tähtsus võib olla kultuuriti erinev), aga ka biomeetrilisest vaatevinklist, sest ravimi
farmakoloogia võib olla erineva etnilise päritolu korral erinev (Johnson 1997, Shas 2015).
Kas uuringu esmane tulemusnäitaja on kliiniliselt asjakohane?
Selle üle võib küll vaielda, kuid igapäevategevuste tulemuslikkust võib pidada mõistlikuks
kliiniliselt asjakohaseks tulemuseks, kui uuritakse sekkumise väärtust inimeste puhul, kellel
on pikaajaliselt progresseeruv haigus, nagu Parkinsoni tõbi. Õigupoolest võib väita, et see
tulemus on kliinilisest ja isiku enda vaatevinklist palju asjakohasem kui näiteks toime
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motoorsetele sümptomitele, sest väiksemad sümptomid võivad igapäevategevuste
sooritamist lihtsamaks muuta, kuid need tegevused olenevad ka muudest teguritest
(Maailma Terviseorganisatsioon 2001).
Kas uuringu esmane tulemusnäitaja saadi hinnangu või mõõtmise teel, kasutades
usaldusväärset ja valiidset vahendit?
Esmane tulemusnäitaja oli igapäevategevused, mida hinnati UPDRS II-ga, mis väidetavalt on
neid esindav. Selles on 13 küsimust, millele tervishoiutöötajad vastavad kliinilise
patsiendiküsitlusega saadud teabe alusel. Iga küsimuse eest saab punkte 0-st (normis ehk
probleemid puuduvad) 4-ni (suur ehk ülesandega ei saada hakkama) ja lõplik punktisumma
peaks näitama isiku igapäevategevuste piiratuse astet skaalal 0 (piiranguid ei ole) kuni 52
(suured piirangud). Kuigi UPDRS II on laialdases kasutuses ja seda isegi soovitatakse
Parkinsoni tõve puhul puude hindamiseks (Shulman 2016), on seda ka kritiseeritud. UPDRS II
usaldatavus on üldjuhul leitud olevat hea, kuid selle valiidsus on korduvalt kahtluse alla
seatud (Forjaz ja Martinez-Martin 2006, Hagell 2019, Hariz jt 2003, Ramaker jt 2002, van
Hilten jt 1994). Põhiprobleem on selles, et skaala 13 küsimusest puudutavad tegevuse
sooritamist ainult kuus ja ülejäänud puudutavad häireid. See tähendab, et ei ole selge, mida
UPDRS II punktisumma tegelikult näitab.
Peale selle selgub kõnealust uuringut lugedes, et UPDRS II oli küll esmane tulemusnäitaja,
kuid uurijad kasutasid igapäevategevustega hakkamasaamise hindamiseks ka muid
hindamisskaalasid. Ent erinevalt UPDRS II-st ei näidanud neist kumbki, et rühmade vahel
oleks mingit olulist erinevust. Kui võtta arvesse ka UPDRS II valiidsusega seotud küsitavusi,
millest oli juttu eespool, siis võib uuringu tulemuste ja järelduste valiidsuse seada kahtluse
alla.
Kas andmete analüüsimiseks kasutatud meetod(id) oli(d) uuringu eesmärke ja andmeid
arvestades sobiv(ad)?
Andmeid analüüsiti ravikavatsuse põhimõtte kohaselt, mida tavaliselt ka soovitatakse, sest
see sarnaneb paremini tervishoiutöös nähtud olukorraga ega lase väita olematut ravitoimet,
kui kahjulikud toimed panevad inimesi ravi pooleli jätma.
Uuringu alguses tehti võimsusanalüüs, millega selgitati välja valimimaht, mis on vajalik
selleks, et tulemuse erinevus oleks tuvastatav 90% võimsusega ja p oleks < 0,05. Kuna
uuringu tulemus oli statistiliselt väga oluline (p oli väga väike: < 0,0001), on selge, et uuringu
võimsus ei olnud liiga väike. Ent selge ei ole see, kas tegelikult kasutati vajalikust rohkem
inimesi. Kahtlus tekib sellest, et p-väärtus on väike ja ei ole teada, kui suurt mõju (st
rühmade erinevust) kasutati võimsusanalüüsis kliiniliselt olulise erinevusena (teada on ainult
see, et tugineti varasematele UPDRS II kasutanud uuringutele). Tuleme selle küsimuse
juurde peagi tagasi.
Tulemusnäitajat hinnati UPDRS II abil. See on hindamisskaala ja annab kvalitatiivseid
(ordinaalseid) andmeid. Ent andmete esitlemisel kasutati keskmist ja standardhälvet ning
analüüsiti ANCOVAga. Need kõik on parameetrilise statistika tööriistad, mis eeldavad
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kvantitatiivseid andmeid. Sisuliselt ei ole teada, mil määral võis see tulemusi mõjutada
(moonutada). Kuna aga hindamisskaala andmed ei ole parameetrilise statistika jaoks
sobivad (Greenhalgh 1997a, Svensson 2001), võib tulemuste valiidsuse kahtluse alla seada.
Kas uuringu tulemused on kliiniliselt tähenduslikud ja tõlgendatavad?
Uuringu lõpuks täheldati UPDRS II alusel 1,6-punktilist keskmist erinevust (see moodustab
võimalike punktisummade vahemikust (0…52) umbes 3%). Üks kliiniliselt asjakohane
küsimus on seega, et mida see tegelikult tähendab ja kas see on kliiniliselt tähenduslik
erinevus. Varasemate uuringute kohaselt, kus käsitleti UPDRS II punktisummade olulist
miinimumerinevust, väideti, et haiguse staadiumist olenevalt võib olla tähenduslik 2–5punktiline paranemine (Hagell 2019). Siin vaadeldavas uuringus saadud erinevus 1,6 on
sellest väiksem ja pole teada, kui esindav see erinevus on, sest mediaan oleks võib-olla
olnud sobivam. Lisaks ei ole teada, mida see erinevus tegelikkuses tähendab ehk millist kasu
sellise paranemisega inimesed tegelikult said. See, et UPDRS II näitab nii tegevuste
sooritamise tulemuslikkust kui ka häireid, teeb asja veel keerulisemaks.
Lõpetuseks tuleb meeles pidada, et rühmavõrdlustele tuginevate kliiniliste uuringute
tulemused ja keskmised punktisummad ei ütle konkreetsete isikute tulemuste kohta mitte
midagi. Seda sellepärast, et tegemist on rühmaandmetega. Põhimõtteliselt võib mõju
mittetõendamine olla tingitud sellest, et mõne osaleja tervis paranes ja mõnel halvenes,
mistõttu keskmiselt ei muutunud midagi (erinevust ei olnud), kuid mõnel alamrühmal võis
olla sekkumisest selget kasu. See on üldine probleem, millest on raske jagu saada, kui ei
analüüsita hoolikalt alamrühmade tulemusi ega arvestata individuaalsete mõõtmisvigadega
(Hobart jt 2010).
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Lisa 1. Kliiniliste uuringute levinumate terminite lühikirjeldused
Termin
Absoluutne risk

Hindamine

Moonutus

Kliiniline olulisus

Sihtrühm

Põhistatud teooria

Teadev nõusolek

Selgitus
Teataval ajavahemikul mingi sündmuse (nt haiguse või
tüsistuse) toimumise risk. Väljendatakse sündmust
kogevate isikute protsendina potentsiaalsetest
kogejatest. Näiteks kui 26 inimest 100-st muutub elu
jooksul dementseks, on absoluutne risk 26/100 ehk 26%.
Millegi struktureeritud või struktureerimata hindamine.
Struktureerimata hindamine on igapäevaelus tavaline
(nt „tunnen end stressis olevat“ või „see inimene paistab
valudes olevat“). Kliinilistes uuringutes hõlmab
struktureeritud hindamine tavaliselt millegi (nt
diagnoosi) olemasolu või puudumise hindamist mingite
kriteeriumide alusel ning hindamisskaala millegi (nt
sümptomite, toetuse, eneseusu, heaolu)
olemasolu/puudumise, sageduse või
suuruse/raskusastme hindamist, mida teeb isik ise või
vaatleja. Tulemuseks saadud arvväärtused on olemuselt
täiesti kvalitatiivsed (nt 0 – haige, 1 – terve; need on
nominaalsed andmed) või astmelises järjestuses (nt 0 –
puudub, 1 – kerge, 2 – mõõdukas, 3 – raske; need on
ordinaalsed ehk järjestusandmed) ning nende alusel ei
saa midagi arvutada (erinevuste või muutuste
suurusjärku või protsenti).
Midagi, mis moonutab uuringu tulemusi. Näiteks kui
uuringus on mingit alamtüüpi inimesi teistega võrreldes
liiga palju, võib see uuringutulemusi moonutada.
See, mil määral uuring käsitleb tervishoiutöös olulist
probleemi või mil määral mingi uuringutulemus (nt eri
ravi saanud isikute ravitulemuse erinevus) on
tervishoiutöö seisukohalt tähtis.
Rühm inimesi, kes üheskoos arutavad mingil teemal või
vastavad mingi teema kohta esitatud küsimustele.
Selliseid rühmi kasutatakse tavaliselt kvalitatiivsetes või
segameetodil uuringutes (sihtrühmade küsitlused).
Kvalitatiivne uurimismeetod, mille eesmärk on luua
päriselus tehtud tähelepanekute alusel teooriaid.
Tavaliselt analüüsitakse andmeid kogumise ajal pidevalt
ja tehakse hiljem tulemuste alusel küsitlusi.
Eetikapõhimõte, mille kohaselt peavad uurijad leidma
vabatahtlikud uuringus osalejad pärast seda, kui on neid
teavitanud uuringust, selle riskidest ja kasust ning
osalemise sisust.
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Ravikavatsus

Küsitlus

Mõõtmine

Metaanalüüs

Segameetodil uuringud
Nullhüpotees
Šansisuhe

Osalusvaatlus
p-väärtus

Sekkumisuuringutes andmete analüüsimise põhimõte,
mille kohaselt andmeid analüüsitakse selle rühma alusel,
kuhu osalised uuringu alguses määrati, olenemata
sellest, kas nad raviga jätkasid või ei, jätsid uuringu
pooleli või kasutasid vale ravi. See tähendab, et esmane
analüüs peab hõlmama kõiki kliinilises uuringus
konkreetsesse ravirühma randomiseeritud patsiente.
Vastupidine variant on uuringuplaanijärgne analüüs.
Andmete kogumise meetod, mille kohaselt esitab
küsitleja vastajale küsimusi kas vahetult või
suhtlusvahendi kaudu (nt telefonivestlus või videokõne).
See võib olla struktureeritud (järgitakse rangelt
standardküsimustikku), poolstruktureeritud (teemad on
ette antud) või struktureerimata (sisu ja teabevoo jaoks
puudub kindel plaan).
Millegi lineaarne kvantifitseerimine, mille tulemust
väljendatakse kindla ühikuga, mis jääb sama suureks
kõigi mõõtevahenditega ega olene sellest, kelle või mille
puhul seda mõõdetakse. Tulemuseks saadud
arvväärtused on lineaarsed ja kas absoluutse nullita
(temperatuur Celsiuse või Fahrenheiti kraadides; need
on intervallandmed) või absoluutse nulliga (nt mass
kilogrammides).
Ühe konkreetse uurimisküsimuse kohta tehtud mitme
kvantitatiivse uuringu tulemuste kvantitatiivne
koondamine. Näiteks võidakse metaanalüüsiga teha
kokkuvõte mingi ravi toime kohta kirjutatud mitmest
kliinilisest uurimusest, et saada toime kohta uued
koondtulemused. Selle kvalitatiivne vaste on
metasüntees.
Uuringud, milles kogutakse ja analüüsitakse nii
kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeid.
Hüpotees, mille kohaselt toimet ei ole (nt
rühmadevaheline erinevus puudub).
Šansid on mingi sündmuse toimumise tõenäosus jagatud
selle mittetoimumise tõenäosusega. Šansisuhe on kahe
tulemuse šansside võrdlus, mis kirjeldab neid
omavahelises seoses.
Andmekogumismeetod, kus uurija osaleb mingis rühmas
või kultuuris ja teeb sealjuures vaatlusi.
Tõenäosus, et andmete statistiline koond on
nullhüpoteesi korral saadud väärtusega võrdne või
sellest suurem.
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Kvalitatiivsed uuringud

Kvantitatiivsed uuringud

Randomiseeritud kontrollitud
uuring

Suhteline risk

Usaldatavus

Taganemisõigus

Nähtuste (üldjuhul) põhjalik ja terviklik uurimine
jutustavate materjalide (tavaliselt kirja pandud suuliste
küsitluste, aga ka muude tekstide) kogumise ja
analüüsimise teel. Tavaliselt on eesmärk saada millestki
(nt teatava häire mõjust elamisele) parem ja põhjalikum
arusaam.
Uuringud, milles kirjeldatakse ja uuritakse nähtuste
omavahelisi seoseid arvandmete abil, üldjuhul
hinnangute ja/või mõõdetud parameetrite alusel.
Eesmärk on teha prognoose ja üldistusi.
Tõeliselt eksperimentaalne uuring, tavaliselt mingi
sekkumise või ravi mõju kohta. Peale ravi uurimise
sisaldab randomiseeritud kontrollitud uuring ka
kontrollrühma (osalejad, kes saavad muud ravi või mitte
midagi) ja randomiseerimist ehk juhuslikustamist
(uuritava ravi saajad ja mittesaajad jagatakse
rühmadesse juhuslikkuse alusel).
Vahel nimetatakse seda ka riskisuhteks. Hinnang mingi
riski kohta ühes rühmas võrrelduna teise rühmaga. See
saadakse kummagi rühma absoluutse riski jagamisel
teineteisega. Näiteks kui mingi haigusseisundi tekkimise
risk kahel inimesel, kellest ühel on seda perekonnas ka
varem esinenud ja teisel ei ole, on esimese puhul 12% ja
teisel 3%, siis selle haigusseisundi tekkimise suhteline
risk on neil inimestel, kel seda on perekonnas ka varem
esinenud, neli korda (12/3) suurem.
Tõese väärtuse ja saadud väärtuse (tõene + viga) suhe
ehk millegi kvantifitseerimise või kategoriseerimise vea
puudumise indeks. See varieerub 0 ja 1 vahel ning mida
suurem on selle väärtus, seda suurem on usaldatavus ja
väiksem viga. Usaldatavus on seotud kordustäpsuse ja
ühildumisega. Seda kasutatakse peamiselt
hindamisskaalade ja muude struktureeritud
hindamisvahendite korral ning see on seotud
mõõtmisteaduse (metroloogia) mõõtemääramatuse
mõistega. Usaldatavust saab hinnata mitmel moel ja eri
vaatenurgast, nt hindamisskaala sees (sisemine
kooskõla), hindajate vahel (hindajavaheline kooskõla)
või ajapunktide vahel (test ja kordustest).
Eetikapõhimõte, mille kohaselt on kõigil uuringus
osalejatel õigus uuringust igal ajal põhjendamata
lahkuda, ilma et sellel oleks nende ravile mingeid
tagajärgi.
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Küllastatus

Statistiline olulisus

Süstemaatiline ülevaade

Temaatiline analüüs

Valiidsus (kehtivus)

Tavaliselt kvalitatiivses andmekogumises kasutatav
mõiste, mis tähistab punkti, millest alates ei anna
lisaandmed (tavaliselt küsitlused) enam mingit uut
teavet.
Tavaliselt määratletud tõenäosusena (p-väärtus) < 0,05
(5%). p-väärtus on tõenäosus, et näiteks tegelik
keskmine erinevus kahe rühma vahel on saadud
väärtusega võrdne või sellest suurem.
Mingi uurimisküsimuse või -valdkonnaga seotud
uurimistulemuste kokkuvõte, mille aluseks on
teaduskirjanduse andmebaaside süstemaatiline
uurimine ja süstemaatilised andmeväljavõtted. Sellega
koos võidakse teha metaanalüüs (kvantitatiivne) või
metasüntees (kvalitatiivne).
Kvalitatiivsete andmete (tekstide, tavaliselt kirja pandud
küsitluste) analüüsimise meetod, mis hõlmab selliste
kirjeldavate teemade tuvastamist ja üldiste analüütiliste
teemade loomist, mis annavad uuritava nähtuse kohta
uued mõisted ja uue arusaama. Tavaliselt hõlmab see
induktiivset lähenemist. Tihedalt seotud kvalitatiivse
sisuanalüüsiga.
a) Kvantitatiivsete uuringute kvaliteedi üks olulisimatest
aspektidest. Neid on kaks: sisemine ja väline valiidsus.
Sisemine valiidsus tähistab seda, mil määral võib uuringu
tulemusi usaldada (näiteks et toime tuleneb uuritud
ravist), ning see on seotud analüüsis kasutatud
statistiliste meetodite ja valimiga. Väline valiidsus
tähistab seda, mil määral kehtivad uuringu tulemused
siis, kui isikud, keskkond, aeg või tulemusmõõdikud on
teised. Välist valiidsust nimetatakse ka üldistatavuseks.
b) Üks hindamisskaalade ja muude kvantitatiivsete
andmekogumismeetodite kvaliteedi ja
psühhomeetriliste omaduste aspekte, mis tähistab seda,
mil määral kajastavad meetodiga saadud andmed seda
muutujat, mida meetod kajastama peaks.
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