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Επίπτωση	  και	  επιπολασμός	  
•  Ο	  πληθυσμός	  που	  μας	  ενδιαφέρει	  συχνά	  δεν	  είναι	  δυνατόν	  
να	  μετρηθεί	  

•  Aντιπροσωπευτικό	  δείγμα	  του	  πληθυσμού	  	  
•  Εκτίμηση	  από	  δείγμα	  με	  95%	  διαστήματα	  εμπιστοσύνης	  

•  Αν	  επαναλαμβάναμε	  τη	  δειγματοληψία	  100	  φορές,	  θα	  
περιμέναμε	  η	  πραγματική	  τιμή	  να	  βρίσκεται	  εντός	  του	  
διαστήματος	  εμπιστοσύνης	  σε	  95/	  100	  δείγματα	  	  

•  Σύγκριση	  μεταξύ	  2	  τιμών	  από	  2	  πληθυσμούς	  ή	  χρονικές	  στιγμές	  
•  ‘Επιπτωση	  Α:	  28%	  (19-‐37)	  
•  ‘Επιπτωση	  Β:	  21%	  (15-‐34)	  
•  Μηδενική	  υπόθεση	  



Προτύπωση/ Standardisation 
•  Σύγκριση δεδοµένων µεταξύ 2 πληθυσµών 

•  Χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και το φύλο επηρεάζουν τη 
συχνότητα εµφάνησης νόσου 

•  Προτύπωση υπολογίζει ποιές θα ήταν οι παράµετροι 
συχνότητας  σε ένα µελετούµενο πληθυσµό εάν ο 
πληθυσµός αυτός είχε σύνθεση παρόµοια µε έναν πρότυπο 
πληθυσµό   

•  π.χ. επίπτωση µιας νόσου  
•  Χώρα Α: 5.446 νέα περιστατικά σε πληθυσµό 8.300.000 
•  Χώρα Β: 8.340 νέα περιστατικά σε πληθυσµό 22.000.000 
•  Επίπτωση νόσου µεγαλύτερη στην Χώρα Α? 



Προτύπωση/ Standardisation	  
•  Ένα	  πληθυσμός	  μπορεί	  να	  διαιρεθεί	  σε	  ω	  υποομάδες	  	  
•  Προτυπομένη	  παράμετροσ:	  άθροισμα	  παραμέτρων	  σε	  κάθε	  
υποομάδα	  

•  π.χ. επίπτωση µιας νόσου  
•  Χώρα Α: 5.446 νέα περιστατικά σε πληθυσµό 8.300.000 
•  Χώρα Β: 8.340 νέα περιστατικά σε πληθυσµό 22.000.000 

•  Χώρα Α: 65.6/100.000 
•  Χώρα Β: 37.9/100.000	  



Περιστατικά νόσου στις 2 χώρες, ανά ηλικία 

Ηλικία  Χώρα Α Χώρα Β 
0-10 0/1.000.000 2/ 5.000.000 
10-20 2/1.200.000 8/ 4.000.000 
20-30 4/1.200.000 10/ 3.500.000 
30-40 40/1.000.000 120/ 3.000.000 
40-50 400/900.000 1.000/ 2.500.000 
50-60 1.000/800.000 2.500/ 2.000.000 
60-70 2.000/700,000 4.000/ 1.500.000 
>70 2.000/ 1.500.000 700/ 500.000 



Περιστατικά νόσου στις 2 χώρες, ανά ηλικία 

Ηλικία  Χώρα Α Χώρα Β 
0-10 0/ 5.000.000 2/ 5.000.000 
10-20 7/ 4.000.000 8/ 4.000.000 
20-30 12/ 3.500.000 10/ 3.500.000 
30-40 120/ 3.000.000 120/ 3.000.000 
40-50 1.111/ 2.500.000 1.000/ 2.500.000 
50-60 2.500/ 2.000.000 2.500/ 2.000.000 
60-70 4.286/ 1.500.000 4.000/ 1.500.000 
>70 667/ 500.000 700/ 500.000 

8.703/22.000.000 8.340/22.000.000 



Προτύπωση/ Standardisation 
•  Αναγωγή παρατηρούµενων παραµέτρων από 
πληθυσµούς µε διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάποια 
κοινή κλίµακα αναφοράς  

•  Έννοια της προτύπωσης µπορεί να γενικευτεί και σε 
άλλες παραµέτρους  



Επιβίωση	  
•  Πολλές	  φορές	  δεν	  μας	  ενδιαφέρει	  μόνο	  ο	  αριθμός	  των	  νεων	  
περιστατικών	  αλλά	  και	  ο	  χρόνος	  στον	  οποίο	  έγιναν	  
•  π.χ	  χρόνος	  θανάτου	  	  

•  Ανάλυση	  επιβίωσης/	  survival	  analysis	  
•  Δεν	  έχει	  να	  κάνει	  μόνο	  με	  θνησιμότητα	  



Ποσοστό επιβίωσης 
•  Πολλές	  φορές	  δεν	  μας	  ενδιαφέρει	  μόνο	  ο	  αριθμός	  των	  νεων	  
περιστατικών	  αλλά	  και	  ο	  χρόνος	  στον	  οποίο	  έγιναν	  
•  π.χ	  χρόνος	  θανάτου	  	  

•  Ανάλυση	  επιβίωσης/	  survival	  analysis	  
•  Δεν	  έχει	  να	  κάνει	  μόνο	  με	  θνησιμότητα	  

•  Σε περίπτωση που ο πληθυσµός είναι κλειστός τότε το 
ποσοστό επιβίωσης χωρίς νόσο είναι: 
•  SP=1-IP 
•  Αν ποσοστό επίπτωσης διαβήτη τύπου 2 σε 3 χρόνια είναι 

5.7% τότε το ποσοστό επιβίωσης χωρίς νόσο είναι 
100-5.7=94.3% 

•  Συγκεκριµένη διάρκεια παρακολούθησης 
•  Μέγεθος χωρίς διαστάσεις 
•  Προσοχή: δεν ισχύει σε ανοιχτούς πληθυσµούς. όταν υπάρχουν 
ανταγωνιστικοί κίνδυνοι, σε επαναλαµβανοµενα νοσήµατα 



Ποσοστό επιβίωσης 
•  Τύπος Kaplan-Meier 

•  SPi=Π[(Ni-Ai)/Ni] 
•  Χρονικό διάστηµα Δti (i=1…κ) 
•  Ni αριθµός ατόµων σε κίνδυνο όταν ξεκινάει διάστηµα i 
•  Αi αριθµός ατόµων που παθαίνουν το συµβάν που µας 
ενδιαφέρει σε χρονικό διάστηµα Δti 



Ποσοστό επιβίωσης 

Αρχή µελέτης Τέλος µελέτης 
à Χρόνος σε µήνες  

Άσθενής B 

Άσθενής A 

Άσθενής Γ 

Άσθενής Δ 

Άσθενής E 

Χάθηκε µετά 
από 6 µήνες 

Επιβίωσαν 
µέχρι το τέλος 
περιόδου 
µελέτης 

Εµφάνισε τη νόσο 
µετά από 7 µήνες X 

Εµφάνισε τη νόσο 
µετά από 3 µήνες 

X



100% 

            à Χρόνος σε µήνες à 

Καµπύλη Kaplan Meier 

Ασθενής Γ εµφάνισε 
τη νόσο µετά από 7 
µήνες 

Ποσοστό 
επιβίωσης µέχρι 
τους 3 µήνες 100% 

Ασθενής Α χάθηκε 
 

SP=SP(διάστηµα 1)*SP (διάστηµα 2)=4/5*2/3=0,53 



Καµπύλη Kaplan Meier 




