
kan, farmakogenomiikan, proteomiikan 
ja metabolomiikan edistysaskeleet ovat 
saaneet tutkijat visioimaan yksilölliste-
tystä lääketieteestä. Hoitoa pyrittäisiin 
tarkan tiedon avulla sovittamaan yksilös-
tä saatavaan tietoon hänen sairautensa 
asettamien tarpeiden mukaan. 

Onnistuessaan yksilöllistetty lääketie-
de tarkoittaisi parempaa hoidon laatua 
vähäisemmillä haitoilla. Toisaalta etu-
jen kasvu ilman lisähaittoja kuulostaa 
hieman liian hyvältä ollakseen totta. Joko 
näin todella on, tai saatujen etujen hinta 
kasvaa suureksi. Yksilöllinen lääketiede 
ei ole keisari, jolla ei olisi vaatteita. Sen 
sijaan hankkeen laajuuden vuoksi sen 
kustannusvaikuttavuutta ja riskejä on vai-
kea seurata. Kun satsaus on valtava, syn-
tyy uponneitten kustannusten ongelma. 
Toiminnan jatkaminen on todennäköistä 
tilanteessa, jossa tehokkaiden tulosten 
saavuttaminen siirtyy alati kauemmas. 
Hanke voisi siis pahimmassa skenaariossa 
olla liian suuri tullakseen joskus lopete-
tuksi (”too big to fail”).

Eräitten syöpien hoidossa on nykyään 
käytettävissä yksilöllistetyn lääketieteen 
sovelluksia, mutta huomattava osa saira-
uksista on kompleksisia ja niihin liittyvät 
geeni- ja proteiiniverkostot lienevät hyvin 
monimutkaisia. Koska solun molekyy-
likomponentit ovat toiminnallisesti 
riippuvaisia toisistaan, sairaus heijastaa 
häiriöitä monimuotoisissa solunsisäisissä 
ja -ulkoisissa kudoksia ja elimiä yhdistä-
vissä verkostoissa. Antonio Laszlo Bara-
basin mukaan tämä tarkoittaa sitä, ettei 
valtaosassa sairauksia ole tietyn sairau-
den biomarkkeria, koska ilmeisen erilliset 
sairaudet ovat keskenään verkostoituneet.

Lääkärin työ on pitkälti käytännön-
läheistä, ja yksilöllisen lääketieteen 

sovellukset ovat vielä kaukana, vaikka sen 
visiot ovat selvästi lähempänä tutkijoita 
kuin kliinikkoja. On vaikea nähdä, miten 
tällainen tieteen edistyminen muuttaisi 
lääketieteen opetusta. Todennäköisesti 
opiskelija kuulee niistä etulinjassa toimi-
vaa kollegaa aikaisemmin.

Viime keväänä kuulin kongressissa 
opetusta tutkinutta kollegaa, joka kertoi 
lääkärin muistavan muutaman vuoden 
päästä valmistumisestaan n. 10–15 % 
saamastaan prekliinisestä opetuksesta. 
Kliinikko-opettaja suhtautui tämän tiedon 
valossa nykyisenlaajuiseen prekliinisen 
tiedon opettamiseen hyvin kriittisesti. 
Hieman samansuuntaisesti New England 
Journal of Medicinessä eräs opetuksesta 
vastuussa oleva kollega kirjoitti, että 
yhdysvaltalaisesta lääkärikoulutuksesta 
tulisi poistaa kolmannes, koska siinä on 
paljon tarpeetonta sisältöä. Lisäksi lääkä-
reitä saataisiin nopeammin työelämään. 

Lääkärin työn kannalta opetuksessa 
on kieltämättä paljon liiallista sisältöä, 
mutta kysymys koulutuksen merkittä-
västä lyhentämisestä ei ole aivan näin 
yksinkertainen. Liiallisuus (redundancy) 
on monimuotoisten järjestelmien (kuten 
lääketiede, ihmisen DNA jne.) vakauden 
takuu. Jos jokin toiminnan kannalta kes-
keinen periaate tai piirre ympäristössä tai 
tieteessä muuttuu, suppea tieto merkit-
see jäykkyyttä ja huonompaa sopeutumis-
kykyä. Yksilöllisestä lääketieteestäkään 
tuskin tulisi mitään.

Harvardissa sen sijaan opetuksesta 
oli karsittu valtaosa luennoista ja lisätty 
tilalle potilaskohtaista lähiohjausta ja 
ryhmätöitä. Opiskelijoitten läsnäolo 
kasvoi monikertaiseksi ja tyytyväisyys 
vastaavasti. Tämä olisi todella yksilöllistä 
lääketieteen opetusta. 

Tulevaisuudesta kirjoittelemisen 
voisi ajatella olevan emeritusten 
reviiriä, mutta vetoaisin siihen, 

että iso määrä kokemusta ja tietoa on 
ennustamisen suhteen virhealtista. Moni 
muutos, uusi trendi tai havainto perustuu 
sattumaan tai heikkoihin signaaleihin, 
joiden havaitsemista suuri määrä histori-
allista tietoa voi estää. 

Kukaan meistä tuskin lienee kovin 
viisas ennustamaan tulevaa, mikäli 
perusteena on lääketieteen menneisyys. 
Huomattava osa kehitetyistä lääkkeistä 
ja löydöksistä on perustunut serendipi-
diteettiin, onnellisiin yhteensattumiin. 
Horace Walpole loi termin 1700-luvulla 
persialaisen Serendipin prinsseistä ker-
tovan sadun perusteella. Prinssit tekivät 
sattumalöydöksiä ja kehittivät niistä 
suuria keksintöjä modernien pohjoisko-
realaisten johtajien tapaan. Paradoksaa-
lisesti nykyään on saatu markkinoille 
sitä vähemmän lääkkeitä, mitä enemmän 
rahaa systemaattiseen tutkimukseen on 
sijoitettu. Olisiko aihetta tutkia vanhoja 
lääkkeitä laajasti uusissa käyttöaiheissa, 
kuten Nassim Nicholas Taleb ehdottaa 
uudessa teoksessaan Antifragility?

Totunnainen lääketiede keskittyy 
oireisiin ja löydöksiin, anamneesiin ja 
sukutaustaan, laboratoriotutkimuksiin 
ja kuvantamislöydöksiin, jotta sairaus 
voidaan diagnosoida ja hoitaa. Hoito on 
tavallaan alun perin sattumalta löydetyil-
lä keinoilla löydöksiin reagoivaa. Genetii-
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