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Epidemioloogia – mis see on?
Anneli Uusküla – TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, TÜ Kliinikumi
nahahaiguste kliinik
Küsimus lauanaabrilt juubelipeol Lõuna-Eestis: „Kas te seal Ülikoolis tööd
ka teete või ainult teadust?”
Kolleeg Tartu Ülikoolist kommenteerimas programmi „Horisont 2020“
taotlusvooru: „Call ütles ju, et nad tahavad research’i ja mitte pelgalt epidemioloogilisi uuringuid.”
Kolleeg TÜ kliinikumist selgitamas meditsiinitudengitele, mis on epidemioloogia: „Vaatlusuuringud – see on epidemioloogia, aga kliinilised katsed
on hoopis midagi muud.” (Mis täpselt, jäi kuulajatele selgitamata.)
Võib-olla rohkem kui juubelilaua
vest lu s mot iveer i s m i nd epidemioloogiast kirjutama soov jagada
mõtteid ja teadmisi kolleegidega
nii arstide kui ka teadlaste hulgas.

EPIDEMIOLOOGIA –
EESMÄRK JA MEETODID
Epidemioloogia eesmärk on mõista
haiguste põhjusi ja ennetada haigusi
ra hv ast i k us. Epidem ioloog ia on
keerukas valdkond, sest ar vesse
tuleb võtta inimese tervise/haigusega seotud tegurite mitmetasandilist struktuuri: mikrotasand (patogeenid, geneetika), isikutasand (nt
ter v i sek ä it u m i ne), st r u k t uu r i-/
makrotasand (rahvastiku dünaamika, õiguslik/poliitiline keskkond,
k l i i ma jm) (1). Ig a l r a hv ast i k u l
(k.a uuringurahvastikul; ingl study
population) on oma ajalugu, kultuur,
elukorraldus ning majanduslik ja
sotsiaalne omapära, mis mõjutavad,
k u idas ja m ik s in imesed teat ud
teg uritega kok k u puut uv ad (2).
Epidemioloogia rakendab inimeste
tervise ja haiguste uurimiseks süstemaatilist teaduslikku metoodikat:
vaatlus, hüpoteeside sõnastamine
ja kontrollimine ning võimalikkuse
korral uuritava mõjuri muutmine.
Uu r i ng u i s kog ut ud a nd med on
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enamasti kvantitatiivsed ning nii
kasutataksegi info summeerimiseks, sünteesiks ja esituseks ( bio-)
statistika meetodeid.
Paljude põhjuste hulgast,
miks epidemioloogiat kui teadust
peetakse meie kultuuriruumis mõnikord teisejärg uliseks, võib esile
tuua selle seostamise nõukogudeaegse formaalse sanitaarhügieeniga. Samuti on sellise arvamuse
võimalik põhjus kokkupuutepunkt
nn pehmete teadustega, mida on
trad itsioon iliselt peet ud vähem
täpseks kui teisi distsipliine, sest
n e n d e t ä h e l e p a nu ke sk m e s on
tegurid, mis on keerukad ja mida
on r a ske v ä ljend ad a a r v u l i selt,
näiteks inimeste käitumine ja suhtlemine. Siiski on ütlematagi selge, et
sotsiaal-majanduslikud ja elustiiliga
seot ud teg u r id n i ng kesk kon na
iseärasused mõjutavad tervist ning
seega tuleb neid rahvastiku tervise
uuringutes arvesse võtta (1).
20. sajandi teisel poolel leidsid
rahvastiku ter vise valdkonnas ja
terviseuuringutes aset väga suured
mu u t u s e d : r õ hu a s e t u s n i h k u s
na k k u sha ig u stelt m it tena k k u shaigustele. See peegeldas paljude
nakkushaiguste vähenemist ning
südamehaiguste ja vähihaigestumuse kasvu mitmetes riikides. Nii
tekkis vajadus mõista tervisehäireid,
millel ei ole tingimata üks põhjus
ja mille puhul Kochi postulaatide

(1890) (3) rakendamine põhjuslikkuse käsitlemisel ei sobinud. Pärast
Ühendkuningriigi meditsiiniuuringute nõukogu (ingl Medical Research
Council ) tehtud juhuslik ustatud
kontrollit ud katset ( ingl randomised controlled trial ) kasutada
streptomütsiini tuberkuloosiravis
(4) kasvas kiiresti selliste katsete
me tood i k a r a kenda m i ne epidemioloogilistes uuringutes sekkumiste (ingl intervention) tõhususe
hindamisel.
1960. aastateks oli epidemioloogia süstematiseerinud metoodikad (s.o uuringukavandid, ingl
study design), et hinnata paljude
haig uste etioloogiat ja mõjurite
tervist kahjustavate või kaitsvate
tegurite (sh sekkumiste) efekti kas
juhtkontroll-, kohor t- või katse
uu r i ng ute abi l . Esit at i m it med
kaalutlused põhjuslikkuse hindamiseks (5, 6). Põhjendatud tunnust use pä lv is uu r i ng u läbiv i i m ise
metoodikal põhinev tõenduse väärtussüsteem. Selles peetakse kõige
usa ldus v äärsema k s teadusl i k k u
tõendust, mis pärineb katseuuringust (nt juhuslikustatud kontrollitud katsest) ja/või nende süstemaatilisest ülevaatest ( kas koos
metaanalüüsiga või ilma selleta).
Kokkuvõttes kinnistus ( kaasaegses) epidemioloogias kaks olulisimat lähenemisv iisi: 1) ter v iseuu r i ng ute me tood i k ate (uu r i ng ukavand id ) kok k uleppim ine ja
2) teadusuuringuis loodud tõenduse kriitiline hindamine esmalt
nii valiidsuse põhjal, ar vestades
uu r i ng u me to o d i k a s t t u lene v at
või ma l i k k u süstemaat i l ist v iga;
kui ka teisalt üldistatavuse aspektist, lähtudes uuringurahvastikust.
Eelmise sajandi lõpust alates on
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epidemioloogia arengut iseloomustanud mitmesuguste rakenduste ja
analüütiliste meetodite keerukuse
kasv (7).
Teaduse klassikaline määratlus
ütleb, et teaduse põhituuma moodustavad kaks poolt: uute oluliste teadmiste saamine ja nende edastamine
teistele (8). Paralleelselt uuringute
metoodika ja nende laitmatu korraldamise olulisuse tunnustamisega
kasvas mure metoodiliselt viletsate
teadusuuringute ning uuringutulemuste erapooliku avalikustamise
pärast (9, 10). Seetõttu läksid epidemioloogid oma otsingutes sügavamale ja võtsid luubi alla teadusharu
enda, uurides teadustöö tulemuste
valikulise esitamise (ingl selective
outcome reporting, primary outcome
switching) sagedust, avaldamisnihke
(ingl publication bias; nt statistiliselt usaldatavaks osutunud seoste
avaldamine, ülejäänute eiramine)
tagajärgi ning ebausaldusväärsete
(uuringu metoodikat mittearvestavate) järelduste esitamist ja sellega
seotud tegureid (11–13).
Tähelepanu pööramiseks terviseuuringute (korrektse) metoodika
tähtsustamisele ja süstemaatiliste
vigade minimeerimise vajadusele
on juhtivad meditsiiniajakirjad avaldanud erinumbreid ja lisasid (Lancet
2002 – Epidemiology (14); Lancet 2014 –
Research: increasing value, reducing
waste (12); BMJ 1997 – How to read a
paper (15); JAMA 1993–2000, 2017 –
Users' Guides to the Medical Literature
(16)). Samuti on formaliseerunud
liikumine, mis edendab uuringute
korraldamise rangust ja tõenduse
taseme hindamist (Grading of Recommendations Assessment, Development
and Evaluation, GRADE) ning nõuab
huvide konfliktide avalikku deklareerimist (17). EQUATOR (Enhancing
the QUAlity and Transparency Of
health Research) on rahvusvaheline
algatus ja võrgustik, mille eesmärk
on parandada ter v isek irjanduse
usaldusväärsust ja väärtust (tõenduse kvaliteeti), edendades teadusuuringute metoodika ja tulemuste
läbipaistvat ja täpset esitamist ning
vastavate kontroll-loendite ( ingl
244

check-list) laialdasemat kasutamist.
See on esi mene koord i neer it ud
katse ohjeldada süstemaatiliselt üle
maailma teadusuuringute tulemuste
ebaadekvaatset esitamist ning see
täiustab tööd, m ida on üksik ud
uurimisrühmad teinud viimase 15
aasta jooksul (18). Ehkki eelkirjeldatud strateegilised kokkulepped
ei välista puudulikke uuringuid, on
kõik need sammud osa jätkuvast
jõupingutusest täiustada teaduse kui
institutsiooni ennast korrigeerivat
loomust (19).
Epidemioloogilise mõtte (tervisealaste teadusuuringute metoodika kui tõenduse taseme määraja
tunnustamine ja teadusuuringute
av a ld a m i sel (m i i n i mu m)nõue te
kehtestamine) ning andmehõive
tehnoloogia (elektrooniline andmeside, arhiivimine) areng koos viisid
nii tõenduspõhise meditsiini kui ka
rahvatervishoiu vaadete süsteemi
kujunemiseni 1990ndate lõpuks.

RAKENDUS (MUUDES
VALDKONDADES)
Rõhu a se t u se n i he pr obleem ide
lahendamisele on muutnud epidemioloogia järjest asjakohasemaks ja
olulisemaks ka väljapool tervisevaldkonda. Suur osa epidemioloogiast
tegeleb erinevate (tervise)tulemite
absoluutsete ja suhteliste riskide
hindamisega. Tänapäeval rakendatakse epidemioloogia metoodikaid/
loogikat erinevate ühiskondlike ja
individuaalsete probleemide mõistmiseks. Kui tahetakse teada, mis
teeb kellestki talendikonkursi võitja
või enesetaputerroristi, või kas taastava õiguse režiim vähendab retsidivismi (20), on uuringute põhiideed ja
meetodid tegelikult samad, mis on
kasutusel selleks, et teha kindlaks,
miks teatud inimestel kujuneb välja
artriit, või et hinnata, kuidas artriiti
parimal viisil ravida. Erinev used
sei sne v ad sobi v ate a sja koh a s te
muutujate kohta leiduvate andmete
laadis, kogumises ja valideerimises
(19). Tõsiasi, et meetodid selliste
jä r eldu ste tegem i sek s a r end at i
niivõrd põhjalikult välja inimestel
esi ne v ate ha ig u ste uu r i m i sek s,

peegeldab ilmselt erilist tähtsust,
mille ühiskond ja teadusuuringuid
rahastavad asutused rahvastik u
tervisele omistasid.
Ajalooliselt seostatakse epidemioloogiat eelkõige nakkushaiguste
ja nende puhangute (epideemiate)
uurimisega. See tegevus on vägagi
oluline ka praeg usajal (nt Ebola
viiruse korduvad puhangud Kongos
(21); Zika viirusega seotud mikro
tsefaalia puhang Brasiilias (22)).
Mida vähem teadv ustatakse, on
see, et nakkushaiguste puhangute
analüüsil kasutatav formaalne epidemioloogika töötab niisama hästi
kõigi teiste puhanguliste protsesside hindamiseks ( ja soovi korral
on rakendatavad ka meetmed, mis
pärinevad nakkushaiguste tõrje strateegiate hulgast). Sellised puhangud
on näiteks liikumine „Me too“, sõjategevus, koolitulistamised.

TEADUSREVOLUTSIOONID
Enamikku teadusvaldkondi on revolutsioonilise teooriaga muudetud
viimaste sajandite jooksul vähemalt
kord. Sellised muutmised või aluspõhimõtete nihked korraldavad vana
teadmise ümber uude raamistikku.
Revolutsioonilised teooriad õnnestuvad, kui uus raamistik võimaldab
lahendada probleeme, mis eelnevat
intellektuaalset korda takistasid või
ei olnud vana paradigma raames
lahendatavad.
Epidem ioloog ia s er i s t at a k se
kolme ajastut, millest igal on oma
dominantne paradigma: 1) sanitaarse statistika ajastu oma paradigma ehk miasmiga (ehk kõduõhuga); 2) nakkushaiguste epidem iolo og i a om a p a r ad ig m a e h k
pisikuteooriaga ja 3) krooniliste
haiguste epidemioloogia oma riskiteguri paradigmaga – musta kastiga
(„must kast“ on üldmetafoor, mis
iseloomustab iseseisvat üksust, mille
sisemised protsessid on vaataja eest
peidetud) (23).
Eh k k i r isk iteg u r i pa rad ig ma
on võimaldanud epidemioloogidel
hinnata mitme riskiteguri taustal
üksiku/eraldatud riskiteguri efekti,
on see kehtestanud ka olulisi piiranEesti Arst 2019; 98(4):243–245
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guid. Üks neist on ebaproportsionaalne keskendumine riskiteguri ja
haiguse seostele võrreldes põhjuslike
protsesside selgitamisega. Teine on
liigne tegelemine üksikisiku tasandi
(ingl individual level ) isikutasandi
teguritega ja teiste tasandite tähelepanuta jätmine.
Uue epidemioloogia paradigma
kontuurid on hakanud ilmestuma.
Siiski, kuid mitte veel väga selgelt
eksisteerib mitu samaaegset paradigmat, seda nii distsipliini mitmetahulisuse kui ka paradigma sõnastajate erineva maitse, vaatenurga
vms tõttu. Mitmete hiljutiste ettepanekute ühisosa on soov laiendada
eeskätt uuringu käsitlusala kaht
mõõdet: 1) järgida põhjuste otsimisel organisatsiooni mitut tasandit,
laiendades uuringut nii makrotasanditele väljaspool indiviidi kui
ka mikrotasanditele indiviidi sees;
ning 2) täpsustada ajamõõdet, tähtsustades nii individuaalse arengu
kui ka ühiskonna ajalugu (24, 25).
Ideaaljuhul võetaks kõikidel teadusuuringule kättesaadavatel tasanditel
arvesse dünaamilisi protsesse, mis
ühendavad eelnevad sündmused
(ekspositsioonid, ingl exposures)
ja arengu hilisemate tulemustega
(tulemid, ingl outcome).
Ben-Shlomo ja Kuh (26 ) ning
Davey Smith (27 ) on sõnastanud
elukaare epidemioloogia kontseptsiooni (ingl life-course epidemiology),
mille eesmärk on mõista bioloogilisi, käitumuslikke ja psühhosotsiaalseid protsesse, mis toimivad
inimese elu jooksul või põlvkondade
jooksul ning mõjutavad haigestumise riski. Molekulaarepidemioloogia on epidemioloogia valdkond,
mis hõlmab biomarkerite ja geneetika kui töövahendite kasutamist
nii ekspositsioonide (siin: päritud
teg urid ) kui ka tulemite (omandatud tegurid) selgitamiseks. On
võimalik, et ühelt poolt molekulaarepidemioloogia ja teiselt poolt
infosüsteemide andmete kasutusel
põhinev epidemioloogia hakkavad
v a ld kon nas v a l itsema (28) n ing
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keskendumine rahvastiku tervisest
lähtuvatele ühishuvidele võib siduda
need suunad üheks tervikuks.

TEADUSE
DEFINITSIOON
Ilmselt on ajalool ja sotsiaalsetel
tingimustel oma roll millegi määratlemisel teadusena või mitteteadusena. Ka võib olla nii, et ei olegi
olemas absoluutset kriteeriumit
hindamaks, mis on teadus. Chalmers
(1976 ) on soov itanud iga tunnet u s v a ld kon n a ( loe: teadu s v a ldkon na) ü le otsustada v ää r t uste
põhjal, uurides eesmärke ja seda,
mil määral nendeni jõutakse (29).
Epidemioloogia kui teadusvaldkonna
eesmä rg id on esit at ud eespool.
Teadusliku distsipliinina on epidemioloogia viimase sajandi jooksul
aidanud vabastada rahvatervishoiu
ja meditsiinipraktika dogmaatilisest mõtlemisest, ja nagu ülal juba
nimetatud, käsitletakse tänapäeval
epidemioloogiat rahvater v ishoiu
(30) ja tõenduspõhise meditsiini
alusteadusena (31).
Ehkki kõik teadusharud edastavad andmeid, mida saab kasutada otsuste tegemiseks, on epidemioloogiliste otsuste puhul efekt
sagel i v a het u m. Epidem ioloogia
ei ole mitte lihtsalt teadus, vaid
ka praktika, kutsetegev use valdkond. Rahvatervishoiualane tegevus,
suunatus probleemide lahendamisele ja missioonitunnetus toovad
paljud üliõpilased epidemioloogia
juurde. Nii ka Eestis, kus magistritasandil on õpetatud epidemioloogiat
Tar t u Ül i kool is ra hv ater v ishoiu
magistriõppes juba a lates 1999.
aastast.
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