
10

Lääketieteellisen innovaation tie valmiiksi tuotteeksi on monimutkainen, tarkasti säädelty, 

aikaavievä ja kallis prosessi. Lääkkeen tuotekehitysprosessi kestää 10-12 vuotta, puolet ajasta kuluu 

lääkkeen kehittämiseen ja nonkliiniseen vaiheeseen ja toinen puoli ihmisillä tehtäviin tutkimuksiin. 

Kliininen tutkimustoiminta onkin tärkeä osa lääketiedettä. Sen kautta tieteelliset innovaatiot voivat 

johtaa parempiin tapoihin havaita, estää ja hoitaa sairauksia ja muita lääketieteellisiä haasteita ja 

ongelmatilanteita. Kliininen tutkimus on kokeellista toimintaa, jossa tavoitteena on selvittää esimerkiksi 

uuden lääkkeen, hoitomuodon tai lääketieteellisen laitteen tai apuvälineen tehoa ja turvallisuutta.

Kliinistä tutkimusta säätelevät kansainväliset säännöt

Lääkkeiden ja lääketieteellisten laitteiden/välineiden kliinisiä 

tutkimuksia säätelevät säännöt ja määräykset ovat kehittyneet 

ja monimutkaistuneet jatkuvasti. Lääkkeiden kohdalla kehitys 

alkoi voimakkaana noin 20 vuotta sitten. Sen jälkeen ns. 

Good Clinical Practise (GCP) on muokkautunut EU:n alueella 

nykyiseen muotoonsa (ns. GCP direktiivi), ja säännökset on 

implementoitu myös kansalliseen lainsäädäntöön alkukesästä 

2004. 

Lääketieteellisten laitteiden/välineiden, joiden kirjo ulottuu 

esimerkiksi piilolinsseistä ja sydämen keinoläpistä aina 

painehaavan hoidossa käytettyihin erikoispatjoihin asti, 

kehitystä säätelevät määräykset ovat lääkekehitystä sääteleviä 

määräyksiä nuorempia ja alkoivat kehittyä voimakkaasti vasta 

vuoden 1990 jälkeen. 

Kliininen tutkimus 
varmistaa 
terapeuttisen 
teknologian tehon

Mitä CE merkki tarkoittaa?

Vuodesta 1998 alkaen ns. CE-merkki on välttämätön 

edellytys lääketieteellisten laitteen/välineen markkinoimiseksi 

Euroopassa. CE- merkki osoittaa, että tuote täyttää 

direktivin (Medical Device Directive 93/42 EEC) asettamat ns. 

välttämättömät vaatimukset. CE-merkki ei takaa tuotteen 

tehoa tai laatua vaan pikemminkin sen, että tuote on 

turvallinen aiotussa käyttötarkoituksessa. Kun tuote on saanut 

CE-merkin, voidaan sitä vapaasti markkinoida EU:n alueella 

ilman lisäkontrolleja. Usein kuitenkin ennen CE-merkin 

anomista laitteen/välineen luokituksesta riippuen on pitänyt 

suorittaa kliinisiä tutkimuksia nimenomaan sen turvallisuuden 

osoittamiseksi.

Vaatimukset kehittyvät

Lääketieteellisen laitteen/välineen kliininen tutkimus on 

periaatteessa eräiltä osin poikennut lääkkeillä tehdyistä 

kliinisistä tutkimuksista. Esimerkiksi terveillä vapaaehtoisilla 
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tehtävät kokeet (faasi I) eivät ole useinkaan soveltuva 

tutkimusasetelma, tai lääkkeiden tutkimuksessa keskeinen 

tehon annosvastetutkimus (faasi II) ei ole välttämättä 

sovellettavissa laitteiden/välineiden kliinisiin tutkimuksiin. Silti 

periaatteet kliinisissä lääketutkimuksissa ja laitteiden/välineiden 

kliinisisten tutkimusten suorittamisessa ovat täysin samanlaiset. 

Näin ollen vaatimukset GCP-sääntöjen noudattamiseen, 

tutkimuksen korkeaan tieteelliseen laatuun, eettiseen 

arviointiin ja tutkimushenkilöiden oikeuksien suojaamiseen 

ovat periaatteessa identtiset. 

Varmistaakseen, että näitä periaatteita noudatetaan, EU 

julkaisi kymmenen vuotta sitten ohjeen EN540/1994 kliinisten 

tutkimusten suorittamisesta. Ohjeen tarkoituksena oli auttaa 

valmistajia noudattamaan direktiiviä 93/42/EEC. Vaikka EN540 

olikin vain ohjeen luontoinen, sitä edellytettiin noudatettavan 

yhdessä ICH-GCP-ohjeiden kanssa. Vuonna 2003 julkaistiin 

standardit EN ISO14155-1/2, jotka korvaavat standardin EN540 

ja antavat yksityiskohtaiset ohjeet tutkimussuunnitelmista, 

kliinisten tutkimusten suorittamisesta ja raportoinnista 

noudattaen ja jopa tarkentaen lääketutkimusten ICH-GCP-

ohjeita. Näiden ohjeiden ja määräysten ajatuksena on, että 

pelkästään laitteen/välineen turvallisuuden (CE-merkki) 

osoittaminen ei riitä. Sen lisäksi on kliinisessä koeasetelmassa 

osoitettava, että laite/väline on todella tehokas siinä 

käyttötarkoituksessa, johon sitä markkinoidaan.

Onko tehon osoittamisella merkitystä?

Lääkkeiden kohdalla tehon osoittaminen on yksi kolmesta 

keskeisestä kriteeristä, jotka lääkkeen täytyy täyttää 

päästäkseen markkinoille. Lääketieteellisten laitteiden/

välineiden osalta kaksi muuta vaatimusta (laatu ja 

turvallisuus/CE-merkki) ovat olleet keskeisiä. Tehon osoitus 

on ollut tarpeen vain sellaisilla laitteilla/välineillä, joilta sitä 

luokituksensa puolesta on edellytetty. Painehaavan ehkäisyyn/

hoitoon käytettävien laitteiden/välineiden osalta ei tällaista 

vaatimusta ole ollut ja niinpä vain yksittäisistä laitteista/

välineistä on julkaistu sellaisia kliinisiä tutkimuksia, joissa 

tehon osoittamiseen olisi todella paneuduttu. Tulevaisuudessa 

tämäkin tilanne muuttunee, mutta käyttäjän kannattaa jo 

nyt soveltaa yli 10 vuotta sitten esitettyä vapaasti kännettyä 

sääntöä: ”Jos ei teknologiaa ole tieteellisesti arvioitu, niin älä 

käytä sitä” (Jennett B. Health technology assessment. The rule 

should be “no evaluation – no technology”. BMJ 1992:305:

67-68)

Minkälainen on kliinisen tutkimuksen prosessi?

Kliininen tutkimus lähtee aina tieteellisestä 

kysymyksenasettelusta, joka on tietysti seurausta 

ajatellusta laitteen/välineen tai lääkkeen käyttöalueesta ja 

käyttötarkoituksesta. Tieteellinen kysymyksenasettelu tapahtuu 

yhteistyössä valmistajan asiantuntijoiden ja päätutkijan sekä 

usein perustettavan tieteellisen neuvottelukunnan kanssa, jossa 

päätutkija on myös jäsenenä. Suunnittelu on äärimmäisen 

tärkeää ja aikaavievää; parhaimmillaankin tutkimusajatuksen 

syntymisestä tutkimuksen alkamiseen kuluu aikaa vähintään 

4-6 kuukautta. Taulukossa 1 kuvataan pääpiirteissään kliinisen 

tutkimuksen prosessi.

Innovaation kehitysvaiheet – case Carital Optima

Lääketieteellisen innovaation muokkaaminen tuoteideasta 

tuotteeksi kestää kauan. Caritalin osalta sellaisen tuotteen 

syntyminen, jonka turvallisuutta ja toimivuutta voitiin lähteä 

systemaattisesti selvittämään, kesti viisi vuotta. Kliininen 

tutkimusohjelma kesti kolme vuotta. Tutkimusten ja kliinisten 

kokemusten pohjalta tuotetta on sen jälkeen koko ajan 

kehitetty teknisesti paremmaksi ja helppokäyttöisemmäksi. 

Samoin tuoteperhe on merkittävästi kasvanut. Taulukossa 

2 kuvataan Carital-erikoispatjan tuotekehitys ja sen suhde 

lääkekehityksen eri kliinisiin vaiheisiin 

Kun Carital-erikoispatjan kliinisiä tutkimuksia suunniteltiin, 

visioitiin määräysten kiristyvän huomattavasti tulevien 

vuosien aikana, ja tutkimukset suunniteltiin ja toteutettiin 

paljon silloisia lääketieteellisille laitteille ja välineille asetettuja 

vaatimuksia korkeammalla laatutasolla. Tässä onnistuttiinkin 

hyvin ja käytännössä silloin tehdyt kliiniset tutkimukset 

täyttävät vuonna 2003 voimaan tulleet standardien EN ISO 

14155-1/2 mukaiset vaatimukset.

Kliiniset tutkimukset loivat aivan uutta tietoa, joka lisäsi 

huomattavasti ymmärrystä mahdollisista mekanismeista 

ja tapahtumaketjuista, joissa painehaava syntyy kliinisissä 

olosuhteissa. Ymmärrettiin lopullisesti, että painehaava ei 

synny vain siksi, että kapillaarisuonet mekaanisesti painuvat 

tukkoon. Saatiin tietoa, joka selittää, miksi painehaavojen synty 

todennäköisesti estyi. Samalla osoitettiin Carital-erikoispatjan 

toimivuus painehaavan suhteen erittäin riskialttiissa 

potilasryhmässä. Tutkimustulokset on esitetty seuraavan sivun  

tutkimusyhteenvedossa alkuperäisjulkaisuviitteineen.
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Taulukko 2. 
Innovaation kehittäminen ja 
muokkaaminen tuotteeksi

Carital-tuotteen keksiminen ja prototyypin kehittäminen 

Nonkliiniset tutkimukset

- Yhteistyö Teknillisen korkeakoulun kanssa Carital-erikoispatjan teknisen 
toimintamekanismin selvittämiseksi

Faasi I -tutkimus

- Myös Caritalin kohdalla tehtiin alustavia kokeita muutamalla ihmisellä 
patjan säätöarvojen (interfaasipaineen muutokset) ja kliinisissä tutkimuksissa 
käytettävien mittareiden ja parametrien testaamiseksi.

- Yleensä tämä vaihe tulee kuitenkin vain harvoin kysymykseen 
lääketieteellisillä laitteilla/välineillä. Joskus tehdään alustavia pilottikokeita, jos 
niitä voidaan tehdä koehenkilön terveyttä vaarantamatta.

- Lääkkeen vaikutuksen testaaminen yhdellä annoksella, maksimaalisen 
siedetyn annoksen hakeminen tai toistettujen annosten vaikutus

o farmakokinetiikka

o mahdollisesti toksiset vaikutukset ja haittavaikutukset

Faasi II -tutkimus

- Lääketieteellisillä laitteilla/välineillä testaus potilailla, joskus myös terveet 
vapaaehtoiset mahdollisia, kuten Carital-erikoispatjan tutkimuksessa, 
jossa selvitettiin 1) ihon lämpötilan, 2) ulkoisen kapillaariverenkierron 
ja 3) kudoshapetuksen (invasiivinen tutkimus) käyttäytymistä ajan 
funktiona tilanteessa, jossa potilaalle potentiaalisesti syntyy painehaava. 
Interfaasipaineen mittaus perustutkimuksena.

- Alustava turvallisuuden osoittaminen

- Lääkkeen kyseessä ollessa tehon osoittaminen valitulla potilasjoukolla, 

o tehon annosvasteen osoittaminen ja optimaalisen hoitoannoksen 
määrittäminen 

o tehon mittareiden testaaminen Faasi III -tutkimuksia varten

o alustava turvallisuuden osoittaminen

Faasi III –tutkimus

- Carital Optiman kykyä estää painehaavan syntyä testattiin 
kontrolloidussa ja satunnaistetussa koeasetelmassa sairaalapotilailla. 
Potilasryhmäksi valittiin pitkään tehohoitoon joutuvat potilaat eli 
potilasryhmä, jolla on ylivoimaisesti suurin riski saada painehaavauma. 

- Faasi II -tutkimuksessa saatuja tietoja ja kokemuksia käytettiin 
hyödyksi suunnittelussa ja koeasetelman ja potilasjoukon valinnassa. 
Interfaasipaineen mittaus säilyi perustutkimuksena, jota täydennettiin 
ihon lämpötilan ja ulkoisella kapillaariverenkierron mittauksilla. Sen 
sijaan invasiivista kudoshapetuksen mittaamista ei voitu edes harkita, 
koska se olisi vaarantanut potilasturvallisuutta herkistäen tai aiheuttaen 
näille vaikeasti sairaille potilaille kudostuhoa.

- Lääkkeellä tehon ja turvallisuuden osoittaminen rekisteröintiä varten

Taulukko 1. 
Kliinisen tutkimuksen kulku

Yhteistyö päätutkijan kanssa

- lisäksi muiden mahdollisten tutkijoiden etsiminen ja yhteistyön 
käynnistäminen

Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen (usein päätutkijan kanssa)

- tutkittavan pääparametrin (primary variable) määrittäminen, joka antaa 
vastauksen asetettuun tieteelliseen kysymykseen

o pääparametria käytetään otoskoon laskemiseen eli kuinka paljon 
tarvitaan potilaita tutkimukseen, jotta tieteelliseen kysymykseen 
saataisiin myös tilastollisesti luotettava tulos

- tukevien parametrien (secondary variables) määrittäminen

- tutkittavan potilasjoukon määrittäminen

o potilaiden sisäänotto ja poissulkukriteerien määrittäminen

- tutkittavan hoidon/välineen määrittäminen

- vertailutuotteen valinta

- tutkimuksen kulun kuvaaminen (fl ow chart) 

- turvallisuusparametrien määrittäminen

o laboratorio/konetutkimukset

- haittavaikutusten raportointi

- statistisen suunnitelman teko ja analyysimenetelmien valinta

Tietojenkeruulomakkeiden laadinta ja testaus tutkimussuunnitelmaa vastaan

Potilasinformaatio- ja tietoisen suostumuslomakkeen laatiminen

Tietosuojalain mukaisen rekisterin perustaminen ja rekisteriselosteen 
laatiminen 

Kansainvälisen tutkimusnumeron hankinta (EudraCT-numero, 
lääketutkimukset)

Tarvittavat sopimukset

Eettisen toimikunnan lupa ja viranomaisilmoitus

- tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) määrittäminen

Tutkimushenkilökunnan informointi ja koulutus

- dokumentoinnin ja audit trailin varmistaminen

Tutkimuksen aloitus ja tutkimushenkilöiden tulo tutkimukseen

Tutkimuksen käytännön suorittaminen tutkijan/tutkijoiden toimesta

- potilaiden tutkimus ja seuranta suunnitelman mukaan

o potilaille tehtävät kokeelliset toimenpiteet

- tutkimustietojen kirjaaminen ja varmistaminen päivämäärällä ja 
allekirjoituksella

- tutkimuksen valvominen (monitorointi) ja auditointi toimeksiantajan 
toimesta

- haittavaikutusten raportointi määrätyissä aikarajoissa

Tutkimuksen lopettaminen ja ilmoitukset viranomaisille ja eettiselle 
toimikunnalle

Tutkimustiedon käsittely ja tulosten analysointi

Tutkimuksen formaalinen raportointi ja tulosten julkaisu
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