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¯aden lekarz nie zdecydowa³by siê na uprawianie
medycyny bez znajomoœci podstaw zbierania wywiadów i badania przedmiotowego oraz podstawowej wiedzy na temat dzia³ania leków, które
przepisuje swoim pacjentom. Natomiast powszechnie lekarze rozpoczynaj¹ praktykê bez zrozumienia danych dotycz¹cych iloœciowej interpretacji wyników badania podmiotowego i przedmiotowego lub wielkoœci efektów, jakich mog¹ siê spodziewaæ po zastosowaniu okreœlonego leczenia.
Osoby spoza œrodowiska medycznego s¹ niemile zaskoczone, gdy siê dowiaduj¹, ¿e wiêkszoœæ lekarzy nie potrafi krytycznie oceniæ oryginalnej publikacji lub w pe³ni zrozumieæ podanych wyników.
Nieumiejêtnoœæ krytycznej oceny badañ i uchwycenia wszystkich implikacji ich wyników ogranicza
niezale¿noœæ lekarzy. Skutkiem tego jest koniecznoœæ polegania na opinii ekspertów, postêpowaniu
kolegów oraz na informacjach dostarczanych przez
przemys³ farmaceutyczny. Co jednak zrobiæ, jeœli
eksperci, koledzy w pracy lub przedstawiciele producentów leków nie zgadzaj¹ siê ze sob¹?
EBM (evidence based medicine) jest kluczem
do œwiata oryginalnych doniesieñ medycznych,
dotychczas zamkniêtego dla wiêkszoœci praktykuj¹cych lekarzy. Otwarcie drzwi do tego œwiata
ogromnie wzmacnia pozycjê lekarza i go uniezale¿nia. Nie trzeba ju¿ wiêcej decydowaæ, czemu
wierzyæ, opieraj¹c siê na tym, które zalecenie jest
poparte przez wiêkszoœæ autorytetów lub najg³oœniej wyra¿ane. Umiejêtnoœæ odró¿nienia mocnych (wiarygodnych) danych od s³abych (ma³o
wiarygodnych), du¿ych efektów leczniczych od
ma³ych – pozwala lekarzom dokonywaæ niezale¿nej oceny, co jest najlepsze dla ich pacjentów. Pozwala równie¿ wyjaœniæ pacjentom skutki alternatywnych opcji postêpowania i tym samym za-
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gwarantowaæ, ¿e ich wybory bêd¹ zgodne z ich
w³asnymi, indywidualnymi wartoœciami i preferencjami.
Dziesiêæ lat temu eksperci oraz organizacje, do
których nale¿eli, oficjalnie i zgodnie zalecili stosowanie przewlek³ej hormonalnej terapii zastêpczej
(HTZ) u kobiet po menopauzie. Sformu³owali oni
to zalecenie na podstawie wyników badañ obserwacyjnych, które sugerowa³y, ¿e kobiety przyjmuj¹ce HTZ mog¹ siê spodziewaæ znacznego zmniejszenia ryzyka powa¿nych incydentów sercowo-naczyniowych. Zwolennicy EBM zakwestionowali zasadnoœæ zdecydowanego zalecania terapii
w du¿ej populacji ze wzglêdu na „s³ab¹” metodologiê badañ obserwacyjnych i bardzo ograniczon¹
w zwi¹zku z tym wiarygodnoœæ ich wyników. Ich
g³osy by³y jednak na ogó³ ignorowane, a¿ do momentu gdy badania z randomizacj¹ wykaza³y, ¿e
wyniki badañ obserwacyjnych by³y b³êdne. Okaza³o siê bowiem, ¿e jeœli HTZ ma jakikolwiek
wp³yw na choroby sercowo-naczyniowe, to zwiêksza ich czêstoœæ.
Wiele œrodowisk medycznych popiera prowadzone obecnie, zakrojone na szerok¹ skalê populacyjne badania przesiewowe w celu zapobiegania
nowotworom i chorobom sercowo-naczyniowym.
Eksperci zalecaj¹ badania przesiewowe w kierunku raka sutka u kobiet ju¿ od 40. roku ¿ycia, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego w ca³ej populacji oraz leczenie hipolipemizuj¹ce nawet u osób nale¿¹cych do grupy bardzo ma³ego ryzyka. Wielu lekarzy nie zdaje sobie sprawy
z tego, ¿e badanie przesiewowe w kierunku raka
sutka lub jelita grubego albo leczenie hipolipemizuj¹ce trzeba stosowaæ u setek osób nawet przez
10 lat, aby jednej przed³u¿yæ ¿ycie. Po stronie
kosztów takiego postêpowania nale¿y umieœciæ:
lêk pacjenta zrodzony przez wynik fa³szywie dodatni, powik³ania zabiegów inwazyjnych, takich
jak lumpektomia lub kolonoskopia, skutki uboczne leczenia (np. zgony w wyniku stosowania jednego z leków hipolipemizuj¹cych, obecnie wycofanego z rynku), a tak¿e zu¿ywanie zasobów, które
przynajmniej w niektórych przypadkach mo¿na
by by³o lepiej wykorzystaæ.
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Rzecz nie w tym, ¿e eksperci siê mylili, sugeruj¹c kobietom stosowanie HTZ, albo ¿e b³êdem
jest wykonywanie badañ przesiewowych lub stosowanie leczenia u osób obci¹¿onych ma³ym ryzykiem w celu wczesnego wykrycia choroby nowotworowej lub zapobie¿enia chorobie wieñcowej.
Chodzi raczej o to, ¿e ka¿da z tych decyzji ma
istotne pozytywne i negatywne konsekwencje. Jeœli lekarze nie wiedz¹, jaka jest ró¿nica miêdzy
badaniem obserwacyjnym i badaniem z randomizacj¹, albo miêdzy wzglêdnym zmniejszeniem ryzyka i ró¿nic¹ ryzyka – to nie s¹ w stanie zrozumieæ tych konsekwencji i tym samym poinformowaæ swoich pacjentów o mo¿liwych korzyœciach
i zagro¿eniach. Wiele osób, maj¹c te informacje,
byæ mo¿e odmówi³oby proponowanego badania
przesiewowego lub leczenia.
Obecnie coraz czêœciej uprawianie EBM nie
oznacza koniecznoœci dok³adnego czytania licznych doniesieñ oryginalnych. Zamiast tego lekarz
mo¿e korzystaæ z wiarygodnych Ÿróde³ wyselekcjonowanej informacji, maj¹c œwiadomoœæ ich
wartoœci w porównaniu ze s³abo uzasadnionymi
opiniami. Szczególnie u¿yteczne mog¹ byæ wiarygodne przegl¹dy systematyczne podsumowuj¹ce
badania pierwotne na dany temat oraz wytyczne
postêpowania, które scalaj¹ wszystkie dostêpne
wiarygodne dane i przek³adaj¹ je na propozycje
(zalecenia) konkretnego postêpowania. Do efektywnego uprawiania EBM niezbêdna jest umiejêtnoœæ odró¿nienia wiarygodnych podsumowañ
badañ pierwotnych od tych o ma³ej wiarygodnoœci
oraz zrozumienie podanych w nich wielkoœci efektów leczniczych. Zrozumienie si³y dowodów, na
których oparte s¹ wytyczne postêpowania oraz
œwiadomoœæ systemu wartoœci i preferencji
uwzglêdnionych w zaleceniach pozwala lekarzom
skutecznie je wykorzystywaæ (lub nie) w swej codziennej praktyce.
Opublikowanie badania, którego wyniki mog¹
mieæ implikacje praktyczne, nie oznacza, ¿e lekarze uprawiaj¹cy EBM musz¹ siê szczegó³owo zapoznaæ z oryginalnym doniesieniem, aby móc oceniæ jego znaczenie lub zdecydowaæ, jak wykorzystaæ jego wyniki. Za³ó¿my, i¿ ktoœ nam powie, ¿e
badanie z randomizacj¹ zosta³o przeprowadzone
z w³aœciwym utajnieniem alokacji pacjentów do
grup; ¿e pacjenci nie wiedzieli, czy otrzymywali
aktywne leczenie, czy te¿ interwencjê kontroln¹,
oraz ¿e nie wiedzia³y o tym tak¿e osoby opiekuj¹ce siê pacjentami i osoby zbieraj¹ce i weryfikuj¹ce
dane dotycz¹ce obserwowanych efektów; ¿e bada-
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czom uda³o siê do koñca obserwowaæ wszystkich
pacjentów poddanych randomizacji oraz ¿e w analizie wszyscy pacjenci zostali uwzglêdnieni w grupach, do których trafili w wyniku randomizacji.
Zak³adaj¹c, ¿e ten ktoœ potrafi dokonaæ takiej oceny i ¿e mówi prawdê, to mamy wszystkie informacje, jakie s¹ potrzebne do ustalenia wiarygodnoœci
badania. Jeœli dodatkowo podano kilka najwa¿niejszych szczegó³ów: kto zosta³ w³¹czony do badania, jak¹ zastosowano interwencjê oraz jaka by³a wielkoœæ i precyzja oszacowania wp³ywu ocenianej interwencji na wszystkie istotne dla pacjenta
parametry – to masz, Czytelniku, wszystko, czego
potrzebujesz do wykorzystania wyników tego badania w praktyce.
Standardowe streszczenia poszczególnych badañ, dostarczaj¹ce takich informacji niezbêdnych
do samodzielnej oceny wiarygodnoœci wyci¹gniêtych wniosków i praktycznego wykorzystania wyników, s¹ coraz szerzej dostêpne. Dotyczy to równie¿ przegl¹dów systematycznych oraz (choæ
w mniejszym stopniu) wysokiej jakoœci wytycznych postêpowania opartych na wiarygodnych
danych. Pojawiaj¹ siê te¿ ca³e systemy wiedzy
opartej na zasadach EBM w postaci podrêczników
dla studentów i lekarzy. Uprawianie medycyny
w duchu EBM staje siê realne.
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