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Επιδημιολογία 
}  Μελετά	  τη	  συχνότητα	  και	  των	  νόσων	  στους	  ανθρώπινους	  
πληθυσμούς	  

}  Βασίζεται	  σε	  2	  υποθέσεις	  
}  Τα	  νοσήματα	  δεν	  εμφανίζονται	  τυχαία	  
}  Τα	  νοσήματα	  έχουν	  αιτιολογικούς	  και	  προληπτικούς	  
παράγοντες 

}  3	  συνιστώσες	  
}  Συχνότητα	  
}  Κατανομή	  	  
}  Καθοριστικούς	  παράγοντες	   



Ένα	  ιστορικό	  παράδειγμα 
}  John Snow	  
}  Μελέτησε	  την	  επιδημία	  χολέρας	  στο	  Λονδίνο	  1845 



Σήμερα... 

Nature 478, 103–109 (06 October 2011)  



Μεταβολές	  στην	  θνησιμότητα 
}  1900	  : κύριες	  αιτίες	  θανάτου (http://www.cdc.gov/nchs/

data/dvs/lead1900_98.pdf)	  
}  Pneumonia/ Influenza  
}  Tuberculosis 
}  Diarrhea/ Enteritis 
}  Heart Disease 
}  Stroke 
}  Nephritis 
}  Accidents 
}  Cancer 
}  Senility  
}  Diphtheria 



Μεταβολές	  στην	  θνησιμότητα 



Αναλογία/Proportion 
Λόγος/Ratio 
Πηλίκο	  (ρυθμός)/	  Rate	  



Αναλογία/Proportion	  
}  Κλάσμα	  
}  Αριθμητής	  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στον	  παρανομαστή	  

}  Ποσότητες	  της	  ίδιας	  φύσης	  
}  0	  <P<	  1 
}  π.χ.	  Αναλογία	  γυναικών	  στην	  τάξη	  

}  Ποσοστό	  =	  αναλογία	  x	  100,	  0	  <P<	  100 



Λόγος	  (Ratio) 
}  Κλάσμα	  

}  Αριθμητής	  &	  παρονομαστής:	  ίδια	  μονάδα	  
}  Αριθμητής	  ΔΕΝ	  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	  στον	  παρανομαστή	  

}  Επιτρέπει	  τη	  σύγκριση	  ποσοτήτων	  διαφορετικής φύσης 
}  π.χ.	  πλήθος	  μαθητών	  ανά	  δάσκαλο 



Πηλίκο/	  Ρυθμός	  (Rate) 
}  Κλάσμα	  
}  Ρυθμός	  (ταχύτητα)	  ενός	  γεγονότος	  ως	  προς	  χρόνο	  
}  Αριθμητής	  

}  πλήθος	  ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ	  σε	  κάποιο	  χρονικό	  διάστημα	  

}  Παρανομαστής	  
}  πληθυσμός	  στον	  οποίο	  συμβαίνουν	  τα	  γεγονότα	  στο	  ίδιο	  
διάστημα	  (πληθυσμός	  σε	  κίνδυνο)	  

}  περιλαμβάνει	  χρόνο 



Κίνδυνος	  (Risk) 
}  κίνδυνος	  =	  risk	  
}  κίνδυνος	  =	  danger	  
}  Η	  πιθανότητα	  να	  συμβεί	  ένα	  γεγονός	  
}  «πληθυσμός	  σε	  κίνδυνο»	  =	  πληθυσμός	  που	  είναι	  σε	  
παρακολούθηση	  από	  τη	  μελέτη	  και	  είναι	  δυνατόν	  να	  
νοσήσει 



Μέτρα	  συχνότητας 
}  Απλή	  καταμέτρηση	  ασθενών	  

}  	  ποιό	  είναι	  το	  μέγεθος	  του	  πληθυσμού	  
}  	  σε	  ποιό	  χρονικό	  διάστημα	  έγινε	  η	  καταμέριση 



Επιπολασμός/	  Prevalence 
}  Ο	  αριθμός	  των	  περιστατικών	  που	  ήδη	  υπάρχουν	  στον	  
πληθυσμό	  μία	  δεδομένη	  χρονική	  στιγμή	  
	  

P=	  αριθμός	  των	  περιστατικών	  σε	  μια	  συγκεκριμένη	  χρονική	  
στιγμή/	  αριθμός	  πληθυσμού	  που	  βρίσκεται	  σε	  κίνδυνο	  την	  
ίδια	  χρονική	  στιγμή	  
	  

}  Αληθινή	  τιμή	  επιπολασμού	  άγνωστη	  
}  Εκτίμηση	  από	  δείγμα	  με	  95%CI 



Επιπολασμός/	  Prevalence 
}  0 ≤ P ≤1	  
}  Τομή	  στο	  χρόνο	  (φωτογραφία)	  
}  Παράδειγμα:	  Σε	  μία	  οφθαλμολογική	  εξέταση	  σε	  άτομα	  
ηλικίας	  52-‐85	  χρονών,	  310	  από	  τα	  2477	  είχαν	  
καταρράκτη	  τη	  στιγμή	  της	  εξέτασης	  

	  P=310/2477=0,125=12,5% 
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Ένας υποθετικός πληθυσµός (N=200) 
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Ποιός είναι ο επιπολασµός; 



Επιπολασμός/	  Prevalence 

• Ποίος	  βρίσκεται	  σε	  κίνδυνο; 

•   Καρκίνος	  του	  ενδομητρίου?  Καρκίνος	  
του	  προστάτη?  Καρκίνος	  του	  μαστού? 

} “Μπορούν” να	  εμφανήσουν	  τη	  νόσο	  + 
“Μπορούν” να	  μετρηθούν 
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1 νέο περιστατικό, 1 µήνας  
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1 νέο περιστατικό, 2 µήνες 
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1 νέο περιστατικό, 3 µήνες  
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2 νέα περιστατικά, 4 µήνας  
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1 νέο περιστατικό, 5 µήνας  (σύνολο 6) 
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1 νέο περιστατικό, 6 µήνας  
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1 νέο περιστατικό, 7 µήνας  
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2 νέα περιστατικά, 8 µήνας  
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2 νέα περιστατικά, 9 µήνας  
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Ρυθµός εµφάνησης νέων περιστατικών:  1 
περιστατικό/µήνα µέχρι 2 περιστατικά/µήνα  



Ο	  αριθμός	  των	  εκβάσεων	  εξαρτάται	  από	  την	  
διάρκεια	  της	  παρακολούθησης 
}  Διαιρούµε µε την διάρκεια της παρακολούθησης 

}  Ρυθµός εµφάνησης νέων περιστατικών=  
 

 Αριθµός νέων περιστατικών/ διάρκεια της 
 παρακολούθησης 
 = 12 / 9 µήνες= 1.33 / µήνα 

 



Ο αριθµός των εκβάσεων εξαρτάται απο το 
µέγεθος του πλυθησµού 

Επίπτωση 

                             Νέα περιστατικά 
Incidence rate =   –––––––––––––––––– 
                                   Προσωποχρόνο 

     (person-time) 

 



Πώς υπολογίζουµε τον πρωσοποχρόνο; 

Πληθυσµός σε κίνδυνο 

Στο δικό µας παράδειγµα ο πληθυσµός 
διαρκώς αλλάζει..... 

Περιστατικά ανά προσωποχρόνο 
παρακολούθησης 



Population-time = 
1: Προσθέτουµε το χρόνο που κάθε άτοµο είναι 

σε κίνδυνο 

2: Προσθέτουµε το χρόνο που κάθε άτοµο είναι 
σε κίνδυνο ανά χρονικά διαστήµατα 

3: Μέσος πληθυσµός σε κίνδυνο x χρόνος 
παρακολούθησης 





Μέθοδος 2 
Προσωποχρόνος σε 9 µήνες=  

200 + 199 + 198 + 197 + 195 + 194 + 193 + 
192 + 190 
                     = 1,758 προσωποµήνες 
                     = 146.5 προσωποχρόνια 



Μέθοδος 2 - βελτίωση 

Προσωποχρόνος σε 9 µήνες=  

199.5 + 198.5 + 197.5 + 196 + 194.5 + 193.5 
+ 192.5 + 191 + 189 
                     = 1,752 προσωποµήνες                     

      = 146 προσωποχρόνια 
Υποθέτουµε ότι κάθε περιστατικό εµφανίζεται 
στη µέση του µήνα 



Μέθοδος 3 
Μέσο µέγεθος πληθυσµού σε κίνδυνο σε 9 
µήνες = (200 + 188) /2  =  194 

Προσωποχρόνος= 194 x 9 µήνες 
                = 1,746 προσωποµήνες                 

        = 145.5 προσωποχρόνια 



Επίπτωση/ Incidence rate 
(“incidence density”)/ Ι 

Αριθµός των νέων περιστατικών 
 ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Μέσος πληθυσµός σε κίνδυνο × Χρόνος 

παρακολούθησης 

     Αριθµός των νέων περιστατικών / αριθµός 
ανθρωποετών που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να προσβληθούν (person time) κατά τη 
διάρκεια της χρονικής περιόδου 
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Τί αναλογία/ ποσοστό του 
πληθυσµού σε κίνδυνο νοσεί µετά 
από 5 µήνες; 



 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Τί ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο 
νοσεί µετά από 1 µήνα (1/200) 



 

 

 

 

 

 

 

 

O 

O 

Τί ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο 
νοσεί µετά από 2 µήνες (2/200) 
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Τί ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο 
νοσεί µετά από 3 µήνες (3/200) 



 

 

 

 

 

 

 

 

O 

O 
O 

O O 

Τί ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο 
νοσεί µετά από 4 µήνες (5/200) 
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6 / 200  =  0.03  =  3%  = 30 / 1,000      
σε 5 µήνες 



Incidence proportion (“cumulative incidence”) 

                αριθµός των νέων 
         περιστατικών  

5-µήνες IP  =   ––––––––––––––––––– 
                        πληθυσµό που    
                   βρίσκεται σε κίνδυνο 

Ποσοστό επίπτωσης (“αθροιστική επίπτωση”) 



Επίπτωση και Ποσοστό Επίπτωσης  

•  Επίπτωση µετρά πόσο γρήγορα εµφανίζονται 
τα περιστατικά 

•  Το ποσοστό επίπτωσης είναι αθροιστικό  

•  ‘Οταν µας ενδιαφέρει τι έγινε στο ‘τέλος’: 
Ποσοστό Επίπτωσης (IP) 

• Επίπτωση όταν διάρκεια κινδύνου είναι µικρή 



Δείκτης θνητότητας/ Case fatality rate 

(ποσοστό) 

                 = ποσοστό θανατηφόρων 
περιστατικών (σε µία χρονική διάρκεια) 

•  Σαν “αθροιστική επίπτωση θανάτων” 
ανάµεσα στα περιστατικά:  

 Αριθµός θανάτων από µια νόσο/Αριθµός 
 περιπτώσεων νόσου σε έναν πληθυσµό 



Δείκτης θνησιµότητας / Mortality 
rate 

• Επίπτωση θανάτων σε έναν πληθυσµό 

• Αριθµός θανάτων/ (Πληθυσµός σε κίνδυνο x 
διάρκεια παρακολούθησης)  





Άλλοι	  δημογραφικοί	  δείκτες 
}  Ειδική	  προς	  την	  αιτία	  θνησιμότητα (cause specific mortality)	  
}  Νοσηρότητα	  (morbidity)	  
}  Γεννητικότητα	  (birth rate)	  
}  Δείκτης	  βρεφικής	  θνησιμότητας: ο	  λόγος	  των	  θανάτων	  
βρεφών	  (0-‐364	  ημέρες)	  ως	  προς	  τις	  γεννήσεις	  ζώντων	  σε	  ένα	  
έτος	  

}  Δείκτης	  νεογνικής	  θνησιμότητας: ο	  λόγος	  των	  θανάτων	  
νεογνών	  (0-‐27	  ημέρες)	  ως	  προς	  τις	  γεννήσεις	  ζώντων	  σε	  ένα	  
έτος	  

}  Δείκτης	  μητρικής	  θνησιμότητας: λόγος	  θανάτων	  γυναικών	  
κατά	  την	  εγκυμοσύνη,	  τον	  τοκετό	  και	  την	  λοχεία	  ως	  προς	  το	  
άθροισμα	  των	  γεννήσεων	  



Επιπολασμός	  και	  επίπτωση 
}  Επιπολασμός	  εξαρτάται	  από	  την επίπτωση	  και	  από	  τη	  διάρκεια	  της	  
νόσου 

}  Μεγαλύτερος	  επιπολασμός	  οδηγεί	  σε	  μεγαλύτερη	  επίπτωση	  αν	  η	  
διάρκεια	  της	  νόσου	  δεν	  αλλάξει	  

}  P=IxD 



}  To 1985, στις	  ΗΠΑ,	  περισσότερες	  γυναίκες	  πέθαναν	  από	  
καρκίνο	  του	  πνεύμονα	  παρά	  από	  καρκίνο	  του	  μαστού.	  
Κατα	  τη	  διάρκεια	  αυτής	  της	  περιόδου,	  εμφανίστηκαν	  
περίπου	  100,000	  νέα	  περιστατικά	  καρκίνου	  του	  μαστού	  
και	  40,000	  περιστατικά	  καρκίνου	  του	  πνέυμονα	  στον	  
πληθυσμό.	  	  
}  Ποίος	  περιμένετε	  να	  είναι	  ο	  επιπολασμός,	  μέση	  διάρκεια	  και	  
ο	  δείκτης	  θνητότητας;	  

 



Προτύπωση/	  Standirdisation 
}  Σύγκριση	  δεδομένων	  μεταξύ	  2	  πληθυσμών	  
}  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?	  

}  Αναγωγή	  παρατηρούμενων	  παραμέτρων	  από	  
πληθυσμούς	  με	  διαφορετικά	  χαρακτηριστικά	  σε	  κάποια	  
κοινή	  κλίμακα	  αναφοράς	  






