
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
2014-2015

Μάθημα 1ο

21 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ

Πέτρος Γαλάνης
Νοσηλευτής ΠΕ, MPH, PhD, 
Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, 
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

∆ιοργάνωση: Focus on Health





1

Πέτρος Γαλάνης, Νοσηλευτής ΠΕ, MPH, PhD
Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

10ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων

«Αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις»

Επιδημιολογία

 Ο επιστημονικός κλάδος που μελετά τη συχνότητα εμφάνισης των 
εκβάσεων (συμβάντων ή καταστάσεων), καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των ατόμων από τα οποία η συχνότητα αυτή 
εξαρτάται (συναρτάται ή σχετίζεται)

 Τα χαρακτηριστικά αυτά φέρονται με τον όρο προσδιοριστές, όρος 
που τείνει να αντικαταστήσει τον λαθεμένο όρο παράγοντες 
κινδύνου

 ∆ιερευνά σχέσεις και πιο συγκεκριμένα σχέσεις που συνδέουν τους 
προσδιοριστές με τη συχνότητα εμφάνισης των εκβάσεων 

 Το αντικείμενό της είναι μια συνάρτηση συχνότητας (occurrence 
function), η οποία μπορεί να είναι αιτιογνωστική, διαγνωστική ή 
προγνωστική

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών
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Προσδιοριστής 
 Το χαρακτηριστικό (συγγενές, 
περιβαλλοντικό ή συμπεριφοράς) των 
ατόμων από το οποίο εξαρτάται η 
συχνότητα εμφάνισης της 
μελετώμενης έκβασης

Προσδιοριστής(determinant)
Συνώνυμα 

Έκθεση Exposure 
Μελετώμενος παράγοντας Study factor
Παράγοντας κινδύνου Risk factor
Ανεξάρτητη μεταβλητή Independent variable
Χαρακτηριστικό Characteristic 
∆είκτης κινδύνου Risk indicator
Αιτιολογικός δείκτης κινδύνου Causal risk indicator
∆υνητικά αιτιολογικός παράγοντας Putatively risk indicator
Προβλεπτικός παράγοντας Predictor
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Προσδιοριστής
 ∆ύο (τουλάχιστον) κατηγορίες

 Προσδιοριστής της συχνότητας 
εμφάνισης του καρκίνου του 
πνεύμονα είναι η καπνιστική 
συνήθεια και όχι το κάπνισμα

1. Ενδεικτική κατηγορία (καπνιστές)
2. Κατηγορία αναφοράς (μη καπνιστές)

Σύγχυση 
 Η σχέση που προκύπτει σε μια μελέτη ανάμεσα στον 

μελετώμενο προσδιοριστή και τη συχνότητα εμφάνισης 
της έκβασης δεν είναι αιτιακή, αλλά οφείλεται στη 
συγχυτική δράση ορισμένων χαρακτηριστικών, που 
καλούνται συγχυτές  

 Η ύπαρξη σύγχυσης αποτελεί συστηματικό σφάλμα, το 
οποίο πρέπει να εξουδετερώνεται (ή να ελέγχεται) είτε 
κατά τον σχεδιασμό της μελέτης είτε κατά τη φάση της 
ανάλυσης των δεδομένων εφόσον βεβαίως τα 
δεδομένα της μελέτης παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 
για τους συγχυτές 
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Χαρακτηριστικά συγχυτή
1. Πρέπει να σχετίζεται με τη συχνότητα εμφάνισης 

της μελετώμενης έκβασης (εξωγενής 
προσδιοριστής ή δυνητικός συγχυτής)

2. Πρέπει να σχετίζεται με τον μελετώμενο 
προσδιοριστή ή, με άλλη διατύπωση, να 
κατανέμεται ανισότιμα στις δύο κατηγορίες του 
μελετώμενου προσδιοριστή (πραγματικός 
συγχυτής)

3. ∆εν πρέπει να είναι αποτέλεσμα του μελετώμενου 
προσδιοριστή, δεν πρέπει δηλαδή να αποτελεί 
ενδιάμεσο στάδιο του αιτιογενετικού μηχανισμού 
με τον οποίο ο μελετώμενος προσδιοριστής 
προκαλεί την έκβαση
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Σύγχυση 
 Αποτελεί συστηματικό σφάλμα μιας 
συγκεκριμένης μελέτης, το οποίο πρέπει να 
εντοπίζεται και να εξουδετερώνεται

 Π.χ., σε μια μελέτη, η καπνιστική συνήθεια 
μπορεί να είναι συγχυτής της σχέσης μεταξύ 
κατανάλωσης οινοπνεύματος και καρκίνου 
του πνεύμονα, ενώ σε μια άλλη μελέτη 
μπορεί να μην είναι συγχυτής της σχέσης 
αυτής εφόσον έχει ληφθεί υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό της μελέτης ή/και κατά την 
ανάλυση των δεδομένων

Εξουδετέρωση των συγχυτών
 Η ανάδειξη της ενδεικτικής κατηγορίας ενός 
προσδιοριστή σε συνιστώσα αιτία απαιτεί 
την εξουδετέρωση όλων των γνωστών και 
άγνωστων συγχυτών κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο πειραματικώς

 Στην αιτιογνωστική έρευνα, ωστόσο, οι 
πειραματικές μελέτες είναι δεν είναι ηθικά 
επιτρεπτές και γι’ αυτό η εύρεση αιτιακών 
σχέσεων είναι στην πράξη αδύνατη 

Εξουδετέρωση των συγχυτών
 Ο σκοπός είναι να εξουδετερωθεί σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό η υπάρχουσα 
σύγχυση

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 
συγχυτών που εξουδετερώνονται σε μια 
μελέτη τόσο περισσότερο πλησιάζει η 
εμπειρική τιμή του μέτρου σχέσης που 
υπολογίζεται στη μελέτη στην πραγματική 
(θεωρητική) τιμή του μέτρου σχέσης
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Εξουδετέρωση των συγχυτών
1. Κατά τον σχεδιασμό της μελέτης

 Τυχαιοποίηση 

 Εξομοίωση 

 Περιοριστική μέθοδος 

2. Κατά τη φάση της ανάλυσης των δεδομένων, 
εφόσον βεβαίως τα δεδομένα της μελέτης 
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τους 
συγχυτές 
 ∆ιαστρωματική ανάλυση

 Προτυποποίηση  

 Πολυμεταβλητή ανάλυση 

Παράδειγμα 
 Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι τα άτομα με μεγαλύτερη 

κατανάλωση οινοπνεύματος είχαν 2 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε σχέση 
με τα άτομα με μικρότερη κατανάλωση οινοπνεύματος

Ερωτήματα
1. Ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης;
2. Ποιο χαρακτηριστικό είναι ο προσδιοριστής;
3. Βρέθηκε σχέση μεταξύ προσδιοριστή και πάθησης;
4. Είναι αιτιακή ή περιγραφική η σχέση μεταξύ 

προσδιοριστή και πάθησης;

Παράδειγμα
 Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι τα άτομα με μεγαλύτερη 

κατανάλωση οινοπνεύματος είχαν 2 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε σχέση με 
τα άτομα με μικρότερη κατανάλωση οινοπνεύματος

Απαντήσεις 
1. Σχέση μεταξύ κατανάλωσης οινοπνεύματος και καρκίνου 

του πνεύμονα
2. Προσδιοριστής: Κατανάλωση ή όχι οινοπνεύματος 
3. Μεγαλύτερη κατανάλωση οινοπνεύματος σχετίζονταν με 

μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα
4. Περιγραφική σχέση: Ύπαρξη πιθανών συγχυτών με 

κυριότερο την καπνιστική συνήθεια
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Μέτρα συχνότητας
(measures of frequency) 

Μέτρα σχέσης 
(measures of association)
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Κλειστός πληθυσμός
 «Κλειστό» σύνολο ατόμων, όπου η ιδιότητα του μέλους 

καθορίζεται από ένα συμβάν 

 «Απαγορεύεται» η έξοδος

 Η ιδιότητα του μέλους δεν χάνεται ούτε με τον θάνατό του

 Επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών 

 Π.χ., οι γεννηθέντες στην Αθήνα το 2000, οι εισαχθέντες 
στο τμήμα Νοσηλευτικής το 2005

 Είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επίπτωση-ποσοστό, η 
επίπτωση-πυκνότητα και ο επιπολασμός

Ανοιχτός πληθυσμός
 Η ιδιότητα του μέλους προσδιορίζεται από μια 
κατάσταση και διαρκεί όσο διαρκεί η 
κατάσταση αυτή

 Επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος μελών

 Π.χ., ο πληθυσμός μιας πόλης, οι 
νοσηλευόμενοι σ’ ένα νοσοκομείο

 Είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επίπτωση-
πυκνότητα και ο επιπολασμός

Μέτρα συχνότητας
1. Επίπτωση-ποσοστό
2. Επίπτωση-πυκνότητα
3. Σημειακός επιπολασμός
4. Επιπολασμός περιόδου
5. Κίνδυνος
6. Odds
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Επίπτωση-ποσοστό 
(incidence-proportion, IP)

Επίπτωση-ποσοστό
 Η πάθηση μετράται ως συμβάν

 Περίπτωση πάθησης: δεν αποτελεί άτομο, αλλά συμβάν που 
συμβαίνει σ’ ένα άτομο. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άτομο που 
εμφανίζει την πάθηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σ’ ένα 
συγκεκριμένο τόπο

 Υπολογίζεται μόνο σε κλειστούς πληθυσμούς

 ∆εν έχει μονάδα μέτρησης

 Λαμβάνει τιμές 0-1 

 Πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα στο οποίο 
αναφέρεται

Θνητότητα 
(fatality)

 Υπολογίζεται όταν:

1. Οι μελετώμενοι πληθυσμοί είναι κλειστοί

2. Όταν η μελετώμενη έκβαση είναι ο θάνατος και όχι η 
εμφάνιση μιας πάθησης

3. Όταν τα άτομα στην αρχή της παρακολούθησης 
(παρονομαστής) είναι πάσχοντα και όχι υγιή
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Ποσοστό επιβίωσης 
(survival proportion)

 Είναι συμπληρωματικό της θνησιμότητας, 
όταν τα άτομα στην αρχή της 
παρακολούθησης είναι υγιή και οι 
μελετώμενοι πληθυσμοί είναι κλειστοί

 Είναι συμπληρωματικό της θνητότητας, όταν 
τα άτομα στην αρχή της παρακολούθησης 
είναι πάσχοντα και οι μελετώμενοι πληθυσμοί 
είναι κλειστοί

Επίπτωση-πυκνότητα 
(incidence-density, ID)

Επίπτωση-πυκνότητα
 Η πάθηση μετράται ως συμβάν

 Υπολογίζεται σε ανοιχτούς και κλειστούς πληθυσμούς

 Πληθυσμο-χρόνος: δεν είναι ημερολογιακός ή ηλικιακός, 
αλλά προκύπτει από την κίνηση του μελετώμενου 
πληθυσμού στον χρόνο

 Μονάδα μέτρησης: αντίστροφο του χρόνου (έτη-1)

 Λαμβάνει τιμές από 0 έως +∞

 ∆εν είναι ποσοστό, καθώς ο αριθμητής δεν περιέχεται στον 
παρονομαστή



11

Επίπτωση-πυκνότητα
 Εκφράζει την ταχύτητα (ή, αλλιώς, τον 
ρυθμό) με την οποία εμφανίζονται οι 
νέες περιπτώσεις μιας πάθησης

 Εκφράζει τη δύναμη της νοσηρότητας

 ID = 10/10.000 = 0,001 (έτη)-1 σημαίνει 
ότι συμβαίνει 1 περίπτωση έκβασης στα 
1000 ανθρωπο-έτη

Θνησιμότητα (mortality)
μέτρηση ως επίπτωση-πυκνότητα

 Υπολογίζεται όταν:

1. Οι μελετώμενοι πληθυσμοί είναι ανοιχτοί (ή και κλειστοί)

2. Όταν η μελετώμενη έκβαση είναι ο θάνατος και όχι η 
εμφάνιση μιας πάθησης

3. Όταν τα άτομα στην αρχή της παρακολούθησης 
(παρονομαστής) είναι υγιή και όχι πάσχοντα

Προσδόκιμο ζωής 
(expectation of life ή mean-life span)

 Υπολογίζεται μόνο όταν ο ανοιχτός πληθυσμός είναι 
σε δυναμική ισορροπία ή όταν ο κλειστός 
πληθυσμός βρίσκεται υπό πλήρη παρακολούθηση

 Αποτελεί το αντίστροφο της θνησιμότητας

 Εκφράζεται σε χρόνο (συνήθως σε έτη)

 Ο πληθυσμός μιας χώρας συνήθως θεωρείται πως 
βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία
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Σημειακός επιπολασμός 
(point prevalence, P)

Επιπολασμός
 Η πάθηση μετράται ως κατάσταση και όχι ως συμβάν
 Χρησιμοποιείται σπανίως στην αιτιογνωστική και στην 

προγνωστική έρευνα
 Χρησιμοποιείται κυρίως στη διαγνωστική έρευνα
 Είναι ποσοστό
 Αντιστοιχεί στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει την 

πάθηση σ’ ένα ορισμένο σημείο στον χρόνο
 Λαμβάνει τιμές 0-1
 ∆εν έχει μονάδες μέτρησης, καθώς αναφέρεται σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Επιπολασμός
 Χρησιμοποιείται:
1. Για την εκτίμηση της «επιβάρυνσης» 

(burden) που προκαλεί μια πάθηση σ’ έναν 
πληθυσμό και των αντίστοιχων υπηρεσιών 
υγείας που απαιτούνται

2. Για τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών 
πληθυσμών

3. Για τη διαχρονική σύγκριση στον ίδιο 
πληθυσμό



13

Κίνδυνος 
 Θεωρητικό μέτρο συχνότητας, το οποίο δεν υπολογίζεται άμεσα, 

αλλά εκτιμάται με βάση την επίπτωση-ποσοστό

 Ουσιαστικά είναι η επίπτωση-ποσοστό σε επίπεδο ατόμου

 Είναι η πιθανότητα ενός ατόμου να εμφανίσει ένα ανεπιθύμητο 
συμβάν (έναρξη πάθησης ή θάνατος) σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα

 Πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα στο οποίο 
αναφέρεται

 Επίπτωση-ποσοστό: αφορά πληθυσμούς

 Κίνδυνος: αφορά συγκεκριμένα άτομα

Κίνδυνος
 Εγχειρητική θνητότητα μιας πάθησης 

= 30%

 Ο κίνδυνος ενός ατόμου να πεθάνει 
κατά τη διάρκεια της εγχείρησης είναι 
0,30, ανεξάρτητα από την έκβαση

Κατανοώντας την έννοια του 
κινδύνου
1. Αριθμητική τιμή
 Αριθμητής
 Παρονομαστής
 Χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται ο κίνδυνος
2. Σε ποια έκβαση αναφέρεται ο κίνδυνος (π.χ., 

εμφάνιση πάθησης, εμφάνιση θανάτου, εμφάνιση 
συμπτώματος κ.ά.)

3. Σε ποια άτομα αναφέρεται ο κίνδυνος (π.χ., άντρες ή 
γυναίκες, καπνιστές ή μη καπνιστές, ηλικιακή ομάδα 
κ.ά.)

4. Σύγκριση του κινδύνου μιας έκβασης με τον κίνδυνο 
άλλων εκβάσεων
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Κατανοώντας την έννοια του 
κινδύνου

 Το πλέον σημαντικό είναι ο κίνδυνος 
ενός συγκεκριμένου ατόμου να 
εμφανίσει μια συγκεκριμένη έκβαση 
να εκτιμάται με βάση τα 
χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως 
π.χ. φύλο, ηλικία, διατροφικές 
συνήθειες, καπνιστική συνήθεια, 
σωματική άσκηση κ.ά.

Ν (άτομα)

t (έτη)0 1       2       3       4

*

*

Άσκηση

Λύση 

ID = 2 / 20 = 0,1 (έτη)-1

IP = 2 / 6 = 0,333 σε χρονικό διάστημα 4 ετών
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Μέτρα συχνότητας-Μέτρα σχέσης

Μέτρα συχνότητας
 Χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση 
της συχνότητας εμφάνισης των παθήσεων

Μέτρα σχέσης
 Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
σχέσης μεταξύ των προσδιοριστών και της 
συχνότητας εμφάνισης των παθήσεων

 Αποτελούν το αντικείμενο των 
επιδημιολογικών μελετών

Μέτρα σχέσης
 Η γνώση των μέτρων συχνότητας εμφάνισης 
των εκβάσεων προσφέρει πληροφορίες σχετικά 
με την υγεία των μελετώμενων πληθυσμών, 
αλλά δεν προσφέρει πληροφορίες σχετικά με 
τους προσδιοριστές της συχνότητας εμφάνισης 
των εκβάσεων

 Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητος ο 
υπολογισμός των μέτρων σχέσης, που 
δηλώνουν τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών και 
συχνότητας εμφάνισης των εκβάσεων
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Μέτρα σχέσης

1. ∆ιαφορά μέτρων συχνότητας 
2. Λόγος μέτρων συχνότητας
3. Σχετική περίσσεια των μέτρων 

συχνότητας
4. Αποδοτέο κλάσμα στους εκτεθειμένους
5. Αποδοτέο κλάσμα στο σύνολο του 

πληθυσμού
6. Λόγος των odds
7. Συντελεστής παλινδρόμησης (β)

∆ιαφορά μέτρων συχνότητας
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∆ιαφορά μέτρων συχνότητας

 Απόλυτο μέτρο σχέσης (absolute measure of 
association), καθώς εκτιμάει το απόλυτο αποτέλεσμα της 
ενδεικτικής κατηγορίας του προσδιοριστή

 Όταν ισούται με 0, τότε δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 
προσδιοριστή και συχνότητας εμφάνισης της πάθησης

 ∆εν είναι δυνατόν να υπολογιστεί πάντοτε στις 
επιδημιολογικές μελέτες (απαιτείται η παρακολούθηση 
των μελετώμενων πληθυσμών)  

 Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης της 
ενδεικτικής κατηγορίας ενός προσδιοριστή στη δημόσια 
υγεία

Λόγος μέτρων συχνότητας

 Εκφράζει τον αριθμό των φορών που είναι μεγαλύτερη η 
συχνότητα της πάθησης στους εκτεθειμένους σε σύγκριση με 
τους μη εκτεθειμένους

 Είναι καθαρός αριθμός, λαμβάνει τιμές από 0 έως + 

 Όταν RR > 1, τότε η ενδεικτική κατηγορία του μελετώμενου 
προσδιοριστή σχετίζεται με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
της πάθησης

 Όταν RR < 1, τότε η ενδεικτική κατηγορία του μελετώμενου 
προσδιοριστή σχετίζεται με μείωση της συχνότητας εμφάνισης 
της πάθησης, δρα δηλαδή προστατευτικά στην εμφάνιση της 
πάθησης

 Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του μεγέθους της σχέσης 
μεταξύ προσδιοριστή και έκβασης
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Λόγος μέτρων συχνότητας

Λόγος μέτρων συχνότητας Ισχύς της σχέσης μεταξύ 
προσδιοριστή και έκβασης

<0,4 Ισχυρή 
0,4 – 0,6 Μέτρια
0,61 – 0,9 Ασθενής
0,91 – 1,1 Καμία
1,11 – 1,66 Ασθενής 
1,67 – 2,5 Μέτρια

>2,5 Ισχυρή 

∆ιαφορά και λόγος των μέτρων συχνότητας

IDe 0,00005 (έτη)-1 0,5 (έτη)-1

IDo 0,00001 (έτη)-1 0,1 (έτη)-1

IDe-IDo 0,00004 (έτη)-1 0,4 (έτη)-1

IDe/IDO 5 5

Odds
 Εάν ένα ενδεχόμενο συμβαίνει με πιθανότητα p, 

τότε ο λόγος των συμπληρωματικών πιθανοτήτων ή, 
αλλιώς, το odds υπέρ του ενδεχομένου είναι p/(1-p) 
ως προς 1

 Εάν, π.χ., η πιθανότητα εμφάνισης μιας έκβασης 
είναι 1/2, τότε το odds υπέρ της έκβασης είναι
0,5/(1-0,5)=1 ως προς 1

 Στην περίπτωση αυτή, η πιθανότητα να συμβεί η 
έκβαση είναι ίση με την πιθανότητα να μην συμβεί η 
έκβαση
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Λόγος των odds

Λόγος των odds

 Εκφράζει τον αριθμό των φορών που 
είναι συχνότερο το odds της πάθησης 
στους εκτεθειμένους σε σχέση με τους 
μη εκτεθειμένους 

Αποδοτέο κλάσμα (ΑΚ)
 Υπολογίζονται μόνο εφόσον η σχέση μεταξύ 
προσδιοριστή και πάθησης είναι αιτιακή, 
μόνο δηλαδή στην απραγματική κατάσταση 
στην οποία έχουν εξουδετερωθεί όλοι οι 
συγχυτές, γνωστοί και άγνωστοι, της 
μελετώμενης σχέσης

 Στην περίπτωση που έχουν εξουδετερωθεί 
όλοι οι συγχυτές, η ενδεικτική κατηγορία 
του μελετώμενου προσδιοριστή 
αναδεικνύεται ως συνιστώσα αιτία
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ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στους εκτεθειμένους

 Εκφράζει το ποσοστό των 
περιπτώσεων της πάθησης στους 
εκτεθειμένους που οφείλονται σε 
αιτιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τη μελετώμενη 
συνιστώσα αιτία (ενδεικτική κατηγορία 
του μελετώμενου προσδιοριστή)

Οι αιτιολογικοί μηχανισμοί 10 καρκινοπαθών του πνεύμονα, οι οποίοι 
ήταν εκτεθειμένοι τόσο στο κάπνισμα όσο και στον αμίαντο

Το αποδοτέο κλάσμα του καπνίσματος στους καπνιστές είναι:

ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στους εκτεθειμένους

 Εκφράζει το ποσοστό της συχνότητας 
εμφάνισης της πάθησης στους 
εκτεθειμένους που οφείλεται σε 
αιτιολογικούς μηχανισμούς που 
περιλαμβάνουν την ενδεικτική κατηγορία 
του μελετώμενου προσδιοριστή ως 
συνιστώσα αιτία
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ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στους εκτεθειμένους

ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στους εκτεθειμένους
 IDe=0,001 (έτη)-1

 IDo=0,0002 (έτη)-1

 ΑΛ=IDe/IDo=5

Το 80% της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα
στους καπνιστές οφείλεται σε αιτιολογικούς μηχανισμούς που 
περιλαμβάνουν το κάπνισμα. Έτσι, οι 8 από τους 10 καπνιστές 
εμφάνισαν καρκίνο του πνεύμονα με μηχανισμούς στους οποίους 

το κάπνισμα ήταν συνιστώσα αιτία

ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στο σύνολο του πληθυσμού

 Εκφράζει το ποσοστό των περιπτώσεων της 
πάθησης στο σύνολο του πληθυσμού 
(εκτεθειμένους και μη) που οφείλονται σε 
αιτιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τη μελετώμενη συνιστώσα 
αιτία (ή ενδεικτική κατηγορία του 
μελετώμενου προσδιοριστή)
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Οι αιτιολογικοί μηχανισμοί 10 καρκινοπαθών του 
πνεύμονα, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι τόσο στο 

κάπνισμα όσο και στον αμίαντο

Οι αιτιολογικοί μηχανισμοί 10 καρκινοπαθών του πνεύμονα, οι οποίοι δεν 
ήταν εκτεθειμένοι ούτε στο κάπνισμα ούτε στον αμίαντο

ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στο σύνολο του πληθυσμού
 Εκφράζει το ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης της 

πάθησης στο σύνολο του πληθυσμού που οφείλεται σε 
αιτιολογικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν την 
ενδεικτική κατηγορία του μελετώμενου προσδιοριστή 
ως συνιστώσα αιτία

f = το ποσοστό των περιπτώσεων της πάθησης στο σύνολο του 
πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στην ενδεικτική κατηγορία του 
μελετώμενου προσδιοριστή ή, αλλιώς, το ποσοστό των πασχόντων 
που είναι εκτεθειμένοι
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ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στο σύνολο του πληθυσμού
 IDe=0,001 (έτη)-1

 IDo=0,0002 (έτη)-1

 ΑΛ=IDe/IDo=5
 ΑΚεκτεθειμένους=0,8
 f = 10/20=0,5

Το 40% της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα στους 
καπνιστές και μη καπνιστές οφείλεται σε αιτιολογικούς μηχανισμούς που 
περιλαμβάνουν το κάπνισμα ως συνιστώσα αιτία. Έτσι, οι 8 από τους 20 

καπνιστές και μη καπνιστές εμφάνισαν καρκίνο του πνεύμονα με 
μηχανισμούς στους οποίους το κάπνισμα ήταν συνιστώσα αιτία

ΑΚ μιας συνιστώσας αιτίας 
στο σύνολο του πληθυσμού

 Είναι το ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης της 
πάθησης που θα μπορούσε να εξαλειφθεί εάν 
ολόκληρος ο πληθυσμός (εκτεθειμένοι και μη) δεν 
ήταν εκτεθειμένος στην ενδεικτική κατηγορία του 
μελετώμενου προσδιοριστή, εάν δηλαδή όλα τα 
μέλη του πληθυσμού ήταν μη εκτεθειμένα

 Είναι το ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης του 
καρκίνου του πνεύμονα που θα μπορούσε να 
εξαλειφθεί εάν όλα τα μέλη του πληθυσμού ήταν 
μη καπνιστές
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Σχεδιασμός των μελετών

Γιατί διεξάγεται μια μελέτη;;;

 Έλεγχος ενός νέου ερευνητικού 
ερωτήματος ή, αλλιώς, μιας νέας 
ερευνητικής υπόθεσης 

 Έλεγχος ενός υπάρχοντος ερευνητικού 
ερωτήματος, βελτιώνοντας όμως την 
ακρίβεια και την εγκυρότητα της μελέτης
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Ποιο είναι το αντικείμενο μιας μελέτης;;;

 ∆ιερεύνηση της σχέσης μεταξύ ενός 
προσδιοριστή και μιας έκβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη την ύπαρξη συγχυτών και τροποποιητών

ή, λιγότερο συχνά…

 ∆ιερεύνηση της σχέσης μεταξύ >1 προσδιοριστών 
και μιας έκβασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ύπαρξη συγχυτών και τροποποιητών

Μελέτες 

 Ο στόχος των ερευνητών είναι η επιλογή του 
κατάλληλου είδους μελέτης για τη διερεύνηση 
ενός ερευνητικού ερωτήματος

 Εάν, για πρακτικούς ή ηθικούς λόγους, δεν είναι 
εφικτή η διεξαγωγή του κατάλληλου είδους 
μελέτης, τότε ίσως είναι προτιμότερο να μην 
διεξαχθεί η μελέτη. Π.χ., δεν πραγματοποιούνται 
μελέτες ασθενών-μαρτύρων για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων

Σχεδιασμός των μελετών παρακολούθησης
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Μελέτες παρακολούθησης
 Μέτρα συχνότητας: 
1. Επίπτωση-ποσοστό (μόνο σε κλειστούς 

πληθυσμούς)
2. Επίπτωση-πυκνότητα (κλειστούς και 

ανοιχτούς πληθυσμούς)

 Μπορούν να υπολογιστούν ξεχωριστά τα 
μέτρα συχνότητας στις συγκρινόμενες 
ομάδες

 Μπορούν να υπολογιστούν όλα τα μέτρα 
σχέσης

Μελέτες παρακολούθησης

 Σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις οι 
μελετώμενοι πληθυσμοί είναι κλειστοί

 Σχεδόν πάντα, οι μελετώμενοι 
πληθυσμοί είναι ανοιχτοί, οπότε 
υπολογίζεται η επίπτωση-πυκνότητα 
σε εκτεθειμένους και μη 
εκτεθειμένους

Μελέτες παρακολούθησης
Πλεονεκτήματα 

 Απευθείας υπολογισμός των μέτρων συχνότητας σε εκτεθειμένα 
και μη εκτεθειμένα άτομα

 Λεπτομερής και έγκυρη καταγραφή της πληροφορίας αναφορικά 
με τους προσδιοριστές και τις εκβάσεις 

 Μελέτη περισσότερων του ενός προσδιοριστών

 Μελέτη περισσότερων της μιας εκβάσεων 

 Μελέτη σπάνιων προσδιοριστών 

 Οι πλέον κατάλληλες μη πειραματικές μελέτες για τη διαπίστωση 
αιτιολογικών σχέσεων 
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Μελέτες παρακολούθησης
Μειονεκτήματα 

 Υψηλό κόστος 

 Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων 

 Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διεξαγωγής σε σχέση με τις 
αντίστοιχες μελέτες ασθενών-μαρτύρων

 Απώλειες κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των 
συμμετεχόντων

 Πρακτικά ανέφικτη η μελέτη παθήσεων με μεγάλο χρόνο 
επαγωγής 

 Πρακτικά ανέφικτη η μελέτη σπάνιων παθήσεων

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων
 Επιλέγεται μια ομάδα ατόμων που πάσχουν 
από μια συγκεκριμένη πάθηση (ασθενείς). Οι 
ασθενείς αυτοί μπορεί να είναι εκτεθειμένοι ή 
όχι στον μελετώμενο αιτιολογικό παράγοντα 
(προσδιοριστή)

 Έπειτα, επιλέγεται μια ομάδα ατόμων που δεν 
πάσχουν από τη μελετώμενη πάθηση 
(«μάρτυρες»). Οι «μάρτυρες» αυτοί μπορεί να 
είναι εκτεθειμένοι ή όχι στον μελετώμενο 
αιτιολογικό παράγοντα (προσδιοριστή)
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Σχεδιασμός των μελετών ασθενών-μαρτύρων

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων

 Αναγνωρίζονται πρώτα οι περιπτώσεις πάθησης 
(ή, αλλιώς, ασθενείς) και στη συνέχεια οι 
περιπτώσεις αυτές ταξινομούνται σε 
εκτεθειμένες και μη. Έπειτα (δευτερογενώς) 
ορίζεται ο πληθυσμός από τον οποίο είναι 
δυνατόν να έχουν προέλθει οι περιπτώσεις 
αυτές 

 Αυτός ο πληθυσμός-πηγή (που έχει οριστεί 
δευτερογενώς) ονομάζεται «καλυπτόμενος 
πληθυσμός» (catchment population) των 
περιπτώσεων της πάθησης (που έχουν οριστεί 
πρωτογενώς)

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθοριστεί επακριβώς ο 
«καλυπτόμενος πληθυσμός», καθώς οι ασθενείς 
επιλέγουν κλινικές ανάλογα με τη γεωγραφική τους 
θέση και τη φήμη που έχουν για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων παθήσεων

 Π.χ., ένας καρκινοπαθής που διαμένει μόνιμα στην 
επαρχία θα προτιμούσε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας» που θεωρείται πιο εξειδικευμένο στην 
αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων σε σχέση 
με τα νοσοκομεία της επαρχίας 

 Η μη ύπαρξη ενός σαφώς καθορισμένου «καλυπτόμενου 
πληθυσμού» καθιστά εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και 
αδύνατη, την επιλογή «μαρτύρων» χωρίς την εισαγωγή 
συστηματικού σφάλματος
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Μελέτες ασθενών-μαρτύρων

 ΜΑΜ που διερευνά τη σχέση μεταξύ καπνιστικής συνήθειας και 
καρκίνου του πνεύμονα 

 Οι ασθενείς αποτελούνται από νοσηλευόμενους (μόνιμους 
κατοίκους της Κοζάνης) στο νοσοκομείο της Κοζάνης

 Η πλέον κατάλληλη σειρά «μαρτύρων» θα αποτελείται από 
νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο της Κοζάνης για παθήσεις 
που δεν σχετίζονται, όμως, αιτιολογικά με την καπνιστική 
συνήθεια. Αποκλείονται δηλαδή από «μάρτυρες», ασθενείς με 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ασθενείς με καρκίνο 
του οισοφάγου κ.ο.κ.

 Π.χ., οι «μάρτυρες» μπορούν να είναι ασθενείς με 
ορθοπαιδικά προβλήματα ή ασθενείς που προσέρχονται στα 
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου με κλινική εικόνα γρίπης

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων
 Θεωρητικά οι «μάρτυρες» αντανακλούν τον 
πληθυσμο-χρόνο παρακολούθησης των 
ατόμων του πληθυσμού-πηγή των ασθενών

 Η έγκυρη επιλογή της σειράς των 
«μαρτύρων» καθορίζεται από το βαθμό στον 
οποίο η κατανομή του μελετώμενου 
προσδιοριστή στη σειρά των «μαρτύρων» 
είναι παρόμοια με την κατανομή του 
προσδιοριστή στον πληθυσμό-πηγή 

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων
 Οι μελετώμενοι πληθυσμοί είναι πάντοτε ανοιχτοί

 Τα μέτρα συχνότητας δεν μπορούν να υπολογιστούν ξεχωριστά 
στους εκτεθειμένους και τους μη εκτεθειμένους

 Μπορεί να υπολογιστεί μόνο ο λόγος των μέτρων συχνότητας 
στους εκτεθειμένους σε σχέση με τους μη εκτεθειμένους

 Συνήθως, υπολογίζεται ο λόγος των οιονεί επιπτώσεων-
πυκνοτήτων που αποτελεί πολύ καλή εκτίμηση του λόγου των 
πραγματικών επιπτώσεων-πυκνοτήτων (που θα προέκυπτε από 
την αντίστοιχη μελέτη παρακολούθησης)

 Σπανιότερα υπολογίζεται ο λόγος των πραγματικών 
επιπτώσεων-πυκνοτήτων και ο λόγος των πραγματικών 
επιπτώσεων-ποσοστών
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Μελέτες ασθενών-μαρτύρων
Πλεονεκτήματα

 Κατάλληλες για τη μελέτη σπάνιων παθήσεων

 Κατάλληλες για τη μελέτη παθήσεων με μεγάλο χρόνο επαγωγής

 Μικρότερο κόστος σε σχέση με τις αντίστοιχες μελέτες 
παρακολούθησης

 Μικρότερο χρονικό διάστημα διεξαγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες 
μελέτες παρακολούθησης και κατ’ επέκταση γρηγορότερα 
αποτελέσματα

 Συνήθως απαιτείται μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων σε σχέση με 
τις υπόλοιπες μη πειραματικές επιδημιολογικές μελέτες

 Είναι δυνατή η ταυτόχρονη μελέτη διαφόρων προσδιοριστών

 Σχετικά απλές στην πραγματοποίησή τους

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων
Μειονεκτήματα

 ∆εν είναι δυνατός ο απευθείας υπολογισμός των μέτρων 
συχνότητας σε εκτεθειμένα και μη εκτεθειμένα άτομα

 Συστηματικό σφάλμα ανάκλησης όταν η πληροφορία για τους 
προσδιοριστές στηρίζεται στη συνέντευξη των συμμετεχόντων

 Συστηματικό σφάλμα επιλογής των ασθενών

 ∆υσκολίες στην επιλογή της κατάλληλης σειράς «μαρτύρων»

 Υστερούν έναντι των αντίστοιχων μελετών παρακολούθησης στη 
διαπίστωση αιτιολογικών σχέσεων

 Η πληροφορία αναφορικά με τους συγχυτές καθορίζεται από τα 
διαθέσιμα αρχεία και τον βαθμό έγκυρης ανάκλησης των 
συμμετεχόντων

Κλινικές δοκιμές
 Είναι γνωστές και ως τυχαιοποιημένες 
μελέτες θεραπευτικής παρέμβασης 
(randomized studies of therapeutic 
intervention)

 Τα μελετώμενα άτομα είναι πάσχοντες 

 ∆ιερευνούν την αποτελεσματικότητα μιας 
παρέμβασης (φαρμάκου, χειρουργικής 
παρέμβασης, δίαιτας κ.ά.)
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Κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ
 Αποτελούν το τελευταίο βήμα για τη σχεδιασμένη 

αξιολόγηση του νέου φαρμακευτικού σκευάσματος προτού 
εγκριθεί η κυκλοφορία του από τον αρμόδιο κρατικό 
οργανισμό

 Σχεδόν πάντα, οι κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ αποτελούν 
τυχαιοποιημένες μελέτες θεραπευτικής παρέμβασης οι οποίες 
συχνά είναι πολυκεντρικές και στις οποίες συμμετέχουν 300 
έως αρκετοί χιλιάδες πάσχοντες

 Επισημαίνεται ότι οι κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ αποτελούν 
ουσιαστικά τις κλινικές δοκιμές στις οποίες εστιάζεται το 
ενδιαφέρον των ερευνητών στην επιδημιολογία 

 ∆ιερευνάται η αποτελεσματικότητα του νέου φαρμακευτικού 
σκευάσματος έναντι του καθιερωμένου

 Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που ολοκληρώνουν επιτυχώς 
τις κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ λαμβάνουν έπειτα την 
απαραίτητη έγκριση κυκλοφορίας

Κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ
 Πρωταρχικός σκοπός: σύγκριση της νέας θεραπείας με 

την υπάρχουσα, διερεύνηση νέων ενδείξεων, διερεύνηση 
της δράσης του φαρμάκου σε υπο-ομάδες, όπως π.χ. 
ηλικιωμένους, ασθενείς με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια 
κ.ά.

 Πληθυσμός: ασθενείς
 Αριθμός συμμετεχόντων: >500
 Εκτιμάται: αποτελεσματικότητα, τοξικότητα, επιβίωση, 

ποιότητα ζωής κ.ά.
 Τελικά σημεία: θάνατος, δείκτης ποιότητας ζωής κ.ά.
 ∆ιάρκεια: 2-5 έτη
 Ποσοστό αποτυχίας: >30%

Σχεδιασμός των κλινικών δοκιμών
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Κλινικές δοκιμές
 Μέσω της τυχαιοποίησης (randomization) επιτυγχάνεται ο 

περιορισμός της σύγχυσης στον μικρότερο δυνατό βαθμό

 Αποτελούν την καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο 
εκτίμησης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 
των θεραπευτικών παρεμβάσεων

 Απλά «τυφλή» μελέτη: η κατανομή της θεραπευτικής 
παρέμβασης είναι άγνωστη μόνο στους πάσχοντες

 ∆ιπλά «τυφλή» μελέτη: η κατανομή της θεραπευτικής 
παρέμβασης είναι άγνωστη τόσο στους πάσχοντες όσο και 
στους θεράποντες ιατρούς

Κλινικές δοκιμές
 Η ομοιότητα των συγκρινόμενων ομάδων (που 

επιτυγχάνεται με την τυχαιοποίηση) είναι δυνατόν να 
ανατραπεί, αν οι πάσχοντες που ανήκουν στις ομάδες 
αυτές ή οι ιατροί που αξιολογούν τα αποτελέσματα των 
συγκρινόμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων 
διαφοροποιούν συνειδητά ή υποσυνείδητα τη 
συμπεριφορά τους (οι πάσχοντες) ή την κρίση τους (οι 
ιατροί), ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν οι 
πάσχοντες 

 Για να αποφευχθούν οι συνέπειες από τις 
υποκειμενικές προκαταλήψεις ή αντιδράσεις των 
πασχόντων ή των ιατρών, οι κλινικές δοκιμές 
διεξάγονται κατά κανόνα με τρόπο «διπλά τυφλό»
(double-blind study)

Κλινικές δοκιμές
 «Τυφλή» είναι η μέθοδος κατά την οποία η 
κατανομή της θεραπευτικής παρέμβασης είναι 
άγνωστη

 Απλά «τυφλή» μελέτη: η κατανομή της 
θεραπευτικής παρέμβασης είναι άγνωστη μόνο 
στους πάσχοντες

 ∆ιπλά «τυφλή» μελέτη: η κατανομή της 
θεραπευτικής παρέμβασης είναι άγνωστη τόσο 
στους πάσχοντες όσο και στους θεράποντες 
ιατρούς
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Κλινικές δοκιμές

Πλεονεκτήματα:
 ∆υνατότητα 
εξουδετέρωσης των 
συγχυτών (γνωστών 
και άγνωστων)

 Ελαχιστοποίηση των 
σφαλμάτων

 Ιδανικός τύπος 
μελέτης

Μειονεκτήματα:
 Ηθικοί περιορισμοί

 Μεγάλος αριθμός 
συμμετεχόντων

 Υψηλό κόστος

 Μεγάλη χρονική 
διάρκεια

Λειτουργικός ορισμός των 
μεταβλητών

 Σύμφωνα με μελέτη του 2000 στις ΗΠΑ, 
4.000.000 έφηβοι ήταν καπνιστές

 Τι σημαίνει «έφηβος»;;;

 Τι σημαίνει «καπνιστής»;;;
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Λειτουργικός ορισμός των 
μεταβλητών
 Στη συγκεκριμένη μελέτη, ως έφηβοι ορίστηκαν 
τα άτομα ηλικίας 12-17 ετών και ως καπνιστές 
τα άτομα που κάπνισαν έστω και ένα τσιγάρο 
τις τελευταίες 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της 
μελέτης

Επιπλέον:
 Βαρύς καπνιστής: >9 τσιγάρα/ημέρα για >19 
ημέρες τον τελευταίο μήνα

 Μέτριος καπνιστής: 1-9 τσιγάρα/ημέρα για >19 
ημέρες τον τελευταίο μήνα

Λειτουργικός ορισμός των 
μεταβλητών

 Ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζεται 
και μετράται μια μεταβλητή σε μια 
μελέτη

 Είναι καθοριστικής σημασίας 

 Πραγματοποιείται στο στάδιο του 
σχεδιασμού της μελέτης

Λειτουργικός ορισμός των 
μεταβλητών
 Αντικειμενικός ορισμός
 Θάνατος ή όχι
 Θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα βιοψίας

 Υποκειμενικός ορισμός
 Τι σημαίνει μια σκιά στην ακτινογραφία θώρακα 

(καλοήθης ή κακοήθης όγκος, φυσιολογικό εύρημα);;;
 Πως ορίζεται η υπέρταση;;;
 Πως ορίζεται η ποιότητα ζωής;;;
 Πως ορίζεται η επαγγελματική εξουθένωση;;;
 Πως ορίζεται το stress;;;
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Λειτουργικός ορισμός των 
μεταβλητών
 Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει τη 

δυνατότητα να οριστούν απλούστερα, ευκολότερα και με 
μεγαλύτερη σαφήνεια οι διάφορες μεταβλητές

 Για παράδειγμα, αναφορικά με τον δείκτη μάζας σώματος 
υπάρχουν σαφώς καθορισμένες κατηγορίες από τον ΠΟΥ

 <18,5 kg/m2: λιποβαρής ενήλικας
 18,5-25 kg/m2: φυσιολογικός ενήλικας
 25-30 kg/m2: υπέρβαρος ενήλικας
 >30 kg/m2: παχύσαρκος ενήλικας

Ονομαστικές μεταβλητές
 Αποτελούν την απλούστερη και περισσότερο συνηθισμένη 

μορφή δεδομένων

 Τα αντικείμενα μιας ορισμένης κατηγορίας διασπώνται και 
εντάσσονται σε διάφορες ομάδες με τους αριθμούς να 
αποτελούν ουσιαστικά ονόματα ή χαρακτηρισμούς τάξεων 
και χωρίς να έχουν αριθμητικό νόημα

 Πρέπει (α) οι τάξεις να μην έχουν κοινά στοιχεία, δηλαδή να 
έχουν σαφώς προσδιορισμένο πλάτος, ώστε να αποκλείεται 
να ανήκει ένα στοιχείο σε περισσότερες από μια τάξεις και 
(β) η κατανομή των τάξεων να εξαντλεί την περιοχή που 
αναλύεται

 Όταν οι ονομαστικές μεταβλητές μπορούν να λάβουν μόνο 
μια από δυο συγκεκριμένες τιμές, όπως άνδρες και γυναίκες, 
τότε καλούνται διχοτόμες 



36

∆ιατάξιμες μεταβλητές

 Η σειρά ή, αλλιώς, η διάταξη μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών έχει σημασία, έτσι ώστε οι μεγαλύτερες 
αριθμητικές τιμές να αντιπροσωπεύουν την παρουσία 
ενός χαρακτηριστικού σε μεγαλύτερο βαθμό και οι 
μικρότερες την παρουσία του ίδιου χαρακτηριστικού σε 
μικρότερο βαθμό

 Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα μιας ορισμένης 
κατηγορίας όχι μόνο διασπώνται και εντάσσονται σε 
διάφορες κατηγορίες ή τάξεις, αλλά είναι δυνατή και η 
διάταξη των τάξεων αυτών με τρόπο που επιτρέπει τις 
μεταξύ τους συγκρίσεις

 Ο βαθμός εγκαύματος λαμβάνει συνήθως τιμές 1-4 με 
τις υψηλότερες τιμές να αντιπροσωπεύουν σοβαρότερη 
μορφή εγκαύματος 

Μεταβλητές διαστηματικής κλίμακας 
 Έχει σημασία τόσο η διάταξη όσο και το μέγεθος με τους 

αριθμούς να αντιπροσωπεύουν πραγματικές μετρήσιμες 
ποσότητες και όχι ονόματα ή χαρακτηρισμούς τάξεων

 Τα διαστήματα που χωρίζουν την μια τιμή της μεταβλητής από 
την άλλη έχουν διαφορετική βαρύτητα στα διάφορα σημεία 
της κλίμακας

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλίμακα μέτρησης της 
έντασης των σεισμών ή, αλλιώς, κλίμακα Ρίχτερ στην οποία οι 
τιμές της μεταβλητής μπορεί να απέχουν μεταξύ τους κατά ίση 
αριθμητική διαφορά, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται κιόλας ότι οι 
διαφορές αυτές είναι ισοδύναμες

 Στην περίπτωση της κλίμακας Ρίχτερ, η διαφορά της έντασης 
μεταξύ δυο σεισμών 4 και 5 Ρίχτερ δεν είναι ισοδύναμη με τη 
διαφορά μεταξύ δυο σεισμών 7 και 8 Ρίχτερ

Μεταβλητές διαστηματικής κλίμακας

 Είναι μαθηματικά αξιοποιήσιμες, αλλά 
δεν υφίσταται η σχέση του 
πολλαπλασιασμού μεταξύ των τιμών 
τους

 Σημειώνεται πως στην πράξη, στις 
επιστήμες υγείας, τα δεδομένα 
διαστηματικής κλίμακας 
χρησιμοποιούνται ελάχιστα 
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Μεταβλητές κλίμακας λόγου 
 Υπερέχουν έναντι των μεταβλητών 
διαστηματικής κλίμακας στο ότι διαθέτουν ένα 
φυσικό μηδενικό σημείο έναρξης της μέτρησης

 Οι περισσότερες μεταβλητές (όπως το βάρος, το 
ύψος, η αρτηριακή πίεση, η ηλικία, το 
εισόδημα, οι δαπάνες υγείας κ.ά.) ανήκουν στις 
μεταβλητές κλίμακας λόγου

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόσθεση, η 
αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση 
των δεδομένων

Συνεχείς και ασυνεχείς μεταβλητές
 Οι ασυνεχείς μεταβλητές περιορίζονται στο να λαμβάνουν μόνο 

ακέραιες τιμές, που διαφέρουν μεταξύ τους κατά συγκεκριμένες 
ποσότητες, ενώ οι συνεχείς μεταβλητές μπορούν να λάβουν 
οποιαδήποτε τιμή ακόμη και δεκαδική 

 Οι περισσότερες μεταβλητές διαστηματικής κλίμακας και κλίμακας 
λόγου αποτελούν συνεχείς μεταβλητές γεγονός που διευκολύνει 
σημαντικά τη στατιστική ανάλυση

 Παραδείγματα ασυνεχών μεταβλητών αποτελούν ο αριθμός των 
τροχαίων ατυχημάτων, ο αριθμός των γεννήσεων μιας γυναίκας και 
ο αριθμός των νέων περιπτώσεων μιας πάθησης που καταγράφηκαν 
σε μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.ά.

 Παραδείγματα συνεχών μεταβλητών αποτελούν το βάρος, το ύψος, 
η ηλικία, το εισόδημα, ο χρόνος, η θερμοκρασία, η αρτηριακή πίεση 
κ.ά. 

Αντικείμενο των επιδημιολογικών 
μελετών
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Εξαρτημένη 
μεταβλητή 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή

ΈκβασηΠροσδιοριστής

Συγχυτές
Τροποποιητές 

Μονομεταβλητή ανάλυση
 Στην περίπτωση των ονομαστικών 
μεταβλητών αφορά την παράθεση των 
απόλυτων και των σχετικών 
συχνοτήτων

 Στην περίπτωση των ποσοτικών 
μεταβλητών αφορά την παράθεση των 
κατάλληλων μέτρων θέσης και 
διασποράς
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Μονομεταβλητή ανάλυση

 Ιδιαίτερη περίσκεψη απαιτείται στην περίπτωση των 
διατάξιμων μεταβλητών όπου είναι δυνατή η παράθεση 
τόσο των απόλυτων και των σχετικών συχνοτήτων όσο 
και των μέτρων θέσης και διασποράς

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των διατάξιμων 
μεταβλητών, η παράθεση των μέτρων θέσης και 
διασποράς έχει νόημα μόνο εφόσον οι μεταβλητές 
αυτές αντιμετωπιστούν από τους ερευνητές ως 
μεταβλητές κλίμακας λόγου. Από στατιστικής 
απόψεως, η προσέγγιση αυτή δεν είναι η πλέον 
ενδεδειγμένη, αλλά εφόσον επιλεγεί πρέπει να 
αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της 

Μέτρα θέσης
 Τα μέτρα θέσης (measures of location) 
ή, αλλιώς, μέτρα κεντρικής τάσης 
(measures of central tendency) 
αφορούν τις τιμές αυτές γύρω από τις 
οποίες οι παρατηρήσεις τείνουν να 
συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό

 Τα σημαντικότερα μέτρα θέσης είναι ο 
μέσος, η διάμεσος και η επικρατούσα 
τιμή

Μέτρα διασποράς
 Τα μέτρα διασποράς (measures of 

dispersion) ή, αλλιώς, μέτρα 
μεταβλητότητας (measures of variability) 
δηλώνουν τον βαθμό στον οποίο 
διασπείρονται οι παρατηρήσεις

 Τα σημαντικότερα μέτρα διασποράς είναι το 
εύρος, το ενδοτεταρτημοριακό εύρος, η 
διασπορά, η τυπική απόκλιση και ο 
συντελεστής μεταβλητότητας
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Ποσοτικές μεταβλητές
 Στην περίπτωση των ποσοτικών 
μεταβλητών που ακολουθούν την 
κανονική κατανομή θα πρέπει να 
παρουσιάζονται ο μέσος και η τυπική 
απόκλιση, ενώ στην περίπτωση που δεν 
ακολουθούν την κανονική κατανομή θα 
πρέπει να παρουσιάζονται η διάμεσος και 
το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (ή το 
εύρος) 

«Καθαρισμός» της βάσης δεδομένων

Λανθασμένα 
δεδομένα

«Καθαρισμός» της βάσης 
δεδομένων

Statistics

Φύλο

N Valid 20

Missing 0

Φύλο

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Γυναίκα 15 75,0 75,0 75,0

Άντρας 4 20,0 20,0 95,0

10,00 1 5,0 5,0 100,0

Total 20 100,0 100,0
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Αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων με το SPSS

∆ιμεταβλητή ανάλυση
 ∆ιερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ προσδιοριστή 

και έκβασης

 Παρουσιάζεται το αδρό μέτρο σχέσης (crude measure 
of association) που δηλώνει τη σχέση μεταξύ 
προσδιοριστή και έκβασης

 Για την εκτίμηση του τυχαίου σφάλματος στον 
υπολογισμό του μέτρου σχέσης, παρουσιάζεται η τιμή p
της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου και το αντίστοιχο 
διάστημα εμπιστοσύνης

 Για την εκτίμηση του τυχαίου σφάλματος, είναι 
προτιμότερη η χρήση των διαστημάτων εμπιστοσύνης 
έναντι των τιμών p

Πολυμεταβλητή ανάλυση
 ∆ιερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ προσδιοριστή και 

έκβασης λαμβάνοντας υπόψη και τη δράση συγχυτών και 
τροποποιητών

 Παρουσιάζεται το διορθωμένο ή, αλλιώς, σταθμισμένο 
μέτρο σχέσης (adjusted measure of association) που 
δηλώνει τη σχέση μεταξύ προσδιοριστή και έκβασης, 
εξουδετερώνοντας τη δράση των συγχυτών και 
λαμβάνοντας υπόψη τη δράση των τροποποιητών

 Για την εκτίμηση του τυχαίου σφάλματος στον υπολογισμό 
του μέτρου σχέσης, παρουσιάζεται η τιμή p της κατάλληλης 
στατιστικής μεθόδου και το αντίστοιχο διάστημα 
εμπιστοσύνης
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∆ιμεταβλητή ανάλυση

Πολυμεταβλητή ανάλυση

Μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
 Σ’ έναν έλεγχο υπόθεσης, πρέπει να καθορίζονται η 

μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση, καθώς και οι 
τιμές που θα λάβουν τα σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ 

 Η μηδενική υπόθεση (γνωστή και ως υπόθεση της μη 
διαφοράς) υποστηρίζει πως δεν υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στον προσδιοριστή και τη συχνότητα 
εμφάνισης της έκβασης και διατυπώνεται με σκοπό να 
αναιρεθεί

 Η συμπληρωματική της μηδενικής υπόθεσης καλείται 
εναλλακτική υπόθεση και σύμφωνα με αυτή υπάρχει 
σχέση μεταξύ προσδιοριστή και συχνότητα εμφάνισης 
της έκβασης
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Μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
 Με βάση το στατιστικό έλεγχο που πραγματοποιείται, 

η μηδενική υπόθεση είτε απορρίπτεται είτε όχι

 Εφαρμόζοντας τον κατάλληλο στατιστικό προκύπτει 
και μια τιμή p (ή, αλλιώς, τιμή του παρατηρούμενου 
επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας)

 Εάν η τιμή p που προκύπτει με βάση τα δεδομένα 
μιας μελέτης είναι μικρότερη από την τιμή α, τότε 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, ενώ εάν η τιμή p
είναι μεγαλύτερη από την τιμή α, τότε δεν 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση

Μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
 Σχεδόν πάντα, η τιμή α ορίζεται ίση με 0,05

 Επομένως, όταν προκύπτει p<0,05, απορρίπτεται η 
μηδενική υπόθεση και προκύπτει το συμπέρασμα πως 
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
προσδιοριστή και έκβασης

 Ενώ, όταν προκύπτει p>0,05 δεν απορρίπτεται η 
μηδενική υπόθεση και προκύπτει το συμπέρασμα πως 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
προσδιοριστή και έκβασης

Τιμές p
 Προκύπτουν έπειτα από την εφαρμογή 
των κατάλληλων στατιστικών ελέγχων

 Χρησιμοποιούνται για την απόρριψη ή 
όχι της μηδενικής υπόθεσης και τη 
διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι 
στατιστικά σημαντικών σχέσεων
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Τιμές p
 Τα μέτρα σχέσης εκφράζουν την κλινική 

σημαντικότητα, ενώ οι τιμές p εκφράζουν τη 
στατιστική σημαντικότητα

 Οι τιμές p εξαρτώνται άμεσα από τον αριθμό των 
συμμετεχόντων σε μια μελέτη κάτι που δεν συμβαίνει με 
τα μέτρα σχέσης

 Σε μια μελέτη με 100 ασθενείς, ο λόγος των επιπτώσεων-
πυκνοτήτων ήταν ίσος με 4 (τιμή p=0,12). Εάν η ίδια 
ακριβώς μελέτη διεξάγονταν με 300 παρόμοιους 
ασθενείς, τότε το μέτρο σχέσης θα παρέμενε ίσο με 4, 
αλλά η τιμή p θα προέκυπτε <0,12

Τιμή α και τιμή p
Τιμή α

 Προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
 Καθορίζεται από τους ερευνητές πριν από την έναρξη της 

μελέτης
 Σχεδόν πάντα ορίζεται ίση με 0,05

Τιμή p
 Παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
 Υπολογίζεται έπειτα από την ολοκλήρωση της μελέτης, 

χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο στατιστικό έλεγχο
 Συγκρίνεται με την τιμή α και έπειτα απορρίπτεται ή όχι η 

μηδενική υπόθεση και εξάγεται το συμπέρασμα της ύπαρξης 
ή όχι στατιστικής σημαντικότητας

Στατιστικοί έλεγχοι
 Η επιλογή του κατάλληλου στατιστικού 
ελέγχου καθορίζεται από το είδος των 
μεταβλητών και την κατανομή των 
δεδομένων

 Πολυάριθμοι στατιστικοί έλεγχοι 
(έλεγχος x2, έλεγχος t, έλεγχος των 
Mann-Whitney, ακριβής έλεγχος του 
Fisher, έλεγχος των Kolmogorov-
Smirnov κ.ά.)
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Σημειακή εκτιμήτρια
 Η σημειακή εκτιμήτρια ενός μέτρου 
σχέσης (ή ενός μέτρου συχνότητας) 
αποτελεί μία μόνο τιμή και δεν είναι 
δυνατόν να εκφράσει τη στατιστική 
μεταβλητότητα, ή διαφορετικά, το τυχαίο 
σφάλμα που υπεισέρχεται στην εκτίμηση 

∆ιαστήματα εμπιστοσύνης
 Εάν το μέγεθος του δείγματος σε μια μελέτη είναι 

μεγάλο, τότε η εκτίμηση ενός μέτρου σχέσης είναι 
σχετικά ακριβής και το τυχαίο σφάλμα που 
υπεισέρχεται στην εκτίμηση είναι μικρό

 Εάν, ωστόσο, το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό, 
τότε η εκτίμηση είναι λιγότερο ακριβής και το τυχαίο 
σφάλμα είναι μεγαλύτερο

 Για τη διαπίστωση του μεγέθους του τυχαίου 
σφάλματος σε μια εκτίμηση πρέπει να χρησιμοποιείται 
το διάστημα εμπιστοσύνης και όχι η τιμή p

∆ιαστήματα εμπιστοσύνης
 Ιδανικά, η ανάλυση των δεδομένων και η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέτρα σχέσης και 
τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης, μέσω 
των οποίων δηλώνεται η ακρίβεια της μέτρησης

 Οι δύο αυτές απαραίτητες πληροφορίες 
παρέχονται μέσω της διαδικασίας της 
στατιστικής εκτίμησης 
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∆ιαστήματα εμπιστοσύνης

 Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι ένα 
εύρος τιμών γύρω από ένα μέτρο 
σχέσης που υπολογίζεται σε μια 
μελέτη και δείχνει το βαθμό 
στατιστικής ακρίβειας της εκτίμησης 

∆ιαστήματα εμπιστοσύνης

 Ένα ευρύ διάστημα εμπιστοσύνης 
υποδηλώνει μικρότερη ακρίβεια, ενώ 
ένα στενότερο διάστημα εμπιστοσύνης 
υποδηλώνει μεγαλύτερη ακρίβεια 

∆ιαστήματα εμπιστοσύνης
 Ένα 95% ∆Ε σημαίνει πως εάν επιλεγόταν τυχαία 100 

δείγματα (με την πραγματοποίηση αντιστοίχως 100 
παρόμοιων μελετών) από τον πληθυσμό και 
χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό 100 ∆Ε για ένα 
μέτρο σχέσης, τότε τα 95 από τα 100 ∆Ε θα περιείχαν 
την πραγματική τιμή του μέτρου σχέσης για το 
συγκεκριμένο πληθυσμό, ενώ τα 5 δεν θα την 
περιείχαν

 Τονίζεται πως 95% ∆Ε δεν σημαίνει πως τα 95% όρια 
εμπιστοσύνης που έχουν προκύψει από μια μελέτη 
περιέχουν την πραγματική τιμή του μέτρου σχέσης με 
πιθανότητα ίση με 95% 
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Έλεγχος x2

 Ανεξάρτητα «δείγματα»

 Σχέση μεταξύ δυο ονομαστικών 
μεταβλητών

 Σχέση μεταξύ φύλου και 
οικογενειακής κατάστασης

Έλεγχος x2 για τάση 

 Ανεξάρτητα «δείγματα»

 Σχέση μεταξύ δυο διατάξιμων μεταβλητών ή 
μεταξύ μιας ονομαστικής και μιας διατάξιμης 
μεταβλητής

 Σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου 
(κατώτερο, μέσο και ανώτερο) και μηνιαίου 
εισοδήματος (<1000 ευρώ, 1000-2000 
ευρώ, >2000 ευρώ)
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Έλεγχος t

 Ανεξάρτητα «δείγματα»

 Σχέση μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής με μια 
διχοτόμο μεταβλητή

 Η ποσοτική μεταβλητή ακολουθεί την κανονική 
κατανομή στις δυο κατηγορίες της διχοτόμου 
μεταβλητής

 Σχέση μεταξύ δείκτη μάζας σώματος και φύλου 

Ανάλυση διασποράς μιας κατεύθυνσης 
(ANOVA)

 Ανεξάρτητα «δείγματα»

 Σχέση μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής με μια 
ποιοτική μεταβλητή με >2 κατηγορίες

 Η ποσοτική μεταβλητή ακολουθεί την κανονική 
κατανομή στις κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής

 Σχέση μεταξύ εισοδήματος και εκπαιδευτικού επιπέδου 
(κατώτερο, μέσο και ανώτερο)

Έλεγχος των Mann-Whitney

 Ανεξάρτητα «δείγματα»

 Σχέση μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής με μια 
διχοτόμο μεταβλητή

 Η ποσοτική μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική 
κατανομή στις δυο κατηγορίες της διχοτόμου 
μεταβλητής

 Σχέση μεταξύ δείκτη μάζας σώματος και φύλου 
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Έλεγχος των Kruskal-Wallis

 Ανεξάρτητα «δείγματα»

 Σχέση μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής με μια 
ποιοτική μεταβλητή με >2 κατηγορίες

 Η ποσοτική μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική 
κατανομή στις κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής

 Σχέση μεταξύ εισοδήματος και εκπαιδευτικού επιπέδου 
(κατώτερο, μέσο και ανώτερο)

Συντελεστής συσχέτισης του Pearson

 Σχέση μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών που 
ακολουθούν την κανονική κατανομή

 Σχέση μεταξύ δείκτη μάζας σώματος και μηνιαίου 
εισοδήματος

 ∆ιάγραμμα σημείων (scatter plot)

Συντελεστής συσχέτισης του Spearman

 Σχέση μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών που η μια 
τουλάχιστον δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή

 Σχέση μεταξύ μιας ποσοτικής και μιας διατάξιμης 
μεταβλητής

 Σχέση μεταξύ δυο διατάξιμων μεταβλητών

 Σχέση μεταξύ δείκτη μάζας σώματος και μηνιαίου 
εισοδήματος

 ∆ιάγραμμα σημείων (scatter plot)
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Λογιστική παλινδρόμηση
 Το μέτρο σχέσης που υπολογίζεται είναι ο λόγος 
των odds (odds ratio, OR)

 Επιπλέον, υπολογίζεται και το αντίστοιχο 
διάστημα εμπιστοσύνης για την εκτίμηση της 
ακρίβειας

 Χρησιμοποιείται κυρίως στις μελέτες «ασθενών-
μαρτύρων», στις οποίες ο λόγος των odds
αποτελεί πολύ καλή εκτίμηση του λόγου των 
οιονεί επιπτώσεων-πυκνοτήτων
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Ερμηνεία του odds ratio

 Η χορήγηση ανταγωνιστών Η2 αύξανε την πιθανότητα 
εμφάνισης νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (ΝΕΚ) στα πρόωρα 
νεογνά

 Το odds της εμφάνισης της ΝΕΚ ήταν 4,75 φορές 
μεγαλύτερο στα νεογνά που χορηγήθηκαν ανταγωνιστές Η2 
σε σχέση με τα νεογνά που δεν χορηγήθηκαν ανταγωνιστές 
Η2 (odds ratio=4,75, 95% ∆Ε =1,62 έως 13,96, p=0,005)

 Ουσιαστικά, η εμφάνιση της ΝΕΚ ήταν 4,75 φορές 
συχνότερη στα νεογνά που χορηγήθηκαν ανταγωνιστές Η2 
σε σχέση με τα νεογνά που δεν χορηγήθηκαν ανταγωνιστές 
Η2 

 Ενδεικτική κατηγορία ήταν η χορήγηση ανταγωνιστών Η2, 
ενώ κατηγορία αναφοράς ήταν η μη χορήγηση 
ανταγωνιστών Η2

Ερμηνεία του odds ratio

 Η χορήγηση ανταγωνιστών Η2 αύξανε την πιθανότητα 
εμφάνισης ΝΕΚ στα πρόωρα νεογνά

 Πλέον, το odds της εμφάνισης της ΝΕΚ ήταν 3,71 φορές 
μεγαλύτερο στα νεογνά που χορηγήθηκαν ανταγωνιστές Η2 
σε σχέση με τα νεογνά που δεν χορηγήθηκαν ανταγωνιστές 
Η2 (odds ratio=3,71, 95% ∆Ε=0,98 έως 14,03, p=0,05)

 Ουσιαστικά, η εμφάνιση της ΝΕΚ ήταν 3,71 φορές 
συχνότερη στα νεογνά που χορηγήθηκαν ανταγωνιστές Η2 
σε σχέση με τα νεογνά που δεν χορηγήθηκαν ανταγωνιστές 
Η2 

 Ενδεικτική κατηγορία ήταν η χορήγηση ανταγωνιστών Η2, 
ενώ κατηγορία αναφοράς ήταν η μη χορήγηση 
ανταγωνιστών Η2
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Εξουδετέρωση της σύγχυσης
 Αδρό OR=4,75

 ∆ιορθωμένο OR=3,71

 Το OR μεταβλήθηκε κατά 22% 
[=(4,75-3,71)/4,75)]
έπειτα από την εξουδετέρωση της σύγχυσης

 Έπειτα από την εξουδετέρωση της σύγχυσης προκύπτει 
και πάλι ισχυρή σχέση (αλλά μικρότερης έντασης) 
μεταξύ ανταγωνιστών Η2 και εμφάνισης ΝΕΚ (κλινικά 
σημαντική σχέση)

Εξουδετέρωση της σύγχυσης
 Αδρό OR=4,75 (p=0,005)

 ∆ιορθωμένο OR=3,71 (p=0,05)

 Έπειτα από την εξουδετέρωση της 
σύγχυσης, βρέθηκε πως δεν υπάρχει πλέον 
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
ανταγωνιστών Η2 και εμφάνισης ΝΕΚ 

 Έτσι, υπάρχει κλινικά σημαντική σχέση 
αλλά όχι και στατιστικά σημαντική σχέση
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 200 ασθενείς με έμφραγμα του 
μυοκαρδίου παρακολουθούνται για 1 
έτος. Στο χρονικό αυτό διάστημα, 20 
από τους ασθενείς πεθαίνουν εξαιτίας 
του εμφράγματος. Υπολογίστε το 
κατάλληλο μέτρο συχνότητας. 

 Επίπτωση-ποσοστό του θανάτου από 
έμφραγμα του μυοκαρδίου = 
θνητότητα από έμφραγμα του 
μυοκαρδίου = 20/200 = 0,1 σε ένα 
έτος
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 Σ’ έναν μαζικό προσυμπτωματικό έλεγχο 1000 ατόμων, 
τα 100 βρέθηκαν να πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. 
Στα επόμενα 10 έτη παρακολούθησης, 40 άτομα 
εμφάνισαν διαβήτη. Μεταξύ των 40 διαβητικών, οι 10 
πέθαναν μέσα στα επόμενα 10 έτη από τη στιγμή της 
διάγνωσής τους εξαιτίας επιπλοκών του διαβήτη. 
Υπολογίστε: (α) τον επιπολασμό του διαβήτη στον αρχικό 
πληθυσμό των 1000 ατόμων, (β) την επίπτωση-ποσοστό 
στο διάστημα των 10 ετών και (γ) τη θνητότητα από 
διαβήτη σε διάστημα 10 ετών.

 (α) επιπολασμός = 100/1000 = 0,1 τη 
στιγμή του μαζικού προσυμπτωματικού 
ελέγχου

 (β) επίπτωση-ποσοστό = 40/900 = 
0,044 σε 10 έτη

 (γ) θνητότητα από διαβήτη = 10/40 = 
0,25 σε 10 έτη

 Ο μέσος πληθυσμός της Ελλάδας την 1η
Ιουλίου 2005 ήταν 10.000.000 άτομα, 
ενώ κατά τη διάρκεια του 2005 
συνέβησαν 130.000 θάνατοι. Υπολογίστε 
τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες στην 
Ελλάδα το 2005. Ποιο είναι το 
προσδόκιμο ζωής για εκείνους που 
γεννήθηκαν στην Ελλάδα το 2005;
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 πληθυσμο-χρόνος = 10.000.000 Χ 1= 
10.000.000 ανθρωπο-έτη

 Θνησιμότητα = 130.000 / 10.000.000 
= 0,013 (έτη)-1 

 Προσδόκιμο ζωής = 1 / 0,013 = 76,9 
έτη

 Σ’ έναν μελετώμενο πληθυσμό 10 καπνιστών και 10 μη 
καπνιστών διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ καπνιστικής 
συνήθειας και συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του 
πνεύμονα για χρονικό διάστημα 40 ετών. Στο παρακάτω 
διάγραμμα παρουσιάζεται η διάρκεια παρακολούθησης 
των συμμετεχόντων. Υπολογίστε το κατάλληλο μέτρο 
συχνότητας στους καπνιστές και στους μη καπνιστές. 
Υπάρχει σχέση μεταξύ της καπνιστικής συνήθειας και της 
συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα; 
Ποιος ήταν ο επιπολασμός της πάθησης τη χρονική 
στιγμή της συμπλήρωσης 12 ετών;
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 Πληθυσμο-χρόνος καπνιστών = 
5+20+5+30+35+25+15+40+25+10 = 210

 Πληθυσμο-χρόνος μη καπνιστών = 
25+5+30+40+20+20+35+10+25+30 = 240

 Περιπτώσεις καρκίνου στους καπνιστές = 5

 Περιπτώσεις καρκίνου στους μη καπνιστές = 1

 Επίπτωση-πυκνότητα στους καπνιστές = 5 / 210 = 0,0238 (έτη)-1

 Επίπτωση-πυκνότητα στους μη καπνιστές = 1 / 240 = 0,00416 
(έτη)-1

 Επίπτωση-πυκνότητα στους καπνιστές / 
Επίπτωση-πυκνότητα στους μη καπνιστές = 
0,0238 / 0,00416 = 5,72

 5,72 φορές είναι συχνότερη η εμφάνιση 
καρκίνου του πνεύμονα στους καπνιστές σε 
σχέση με τους μη καπνιστές

 Επιπολασμός = 2 / 17 = 0,117 χρονική στιγμή 
της συμπλήρωσης 12 ετών

 Σε μια δεκαετή μελέτη παρακολούθησης για τη 
διερεύνηση της σχέσης μεταξύ καπνιστικής συνήθειας και 
εμφράγματος του μυοκαρδίου βρέθηκαν τα δεδομένα του 
παρακάτω πίνακα. Να υπολογιστούν τα δυνατά μέτρα 
σχέσης και να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα.

Καπνιστές 
Ναι Όχι Σύνολο

Αριθμός προσωπο-στιγμών στην αρχή της μελέτης 2000 4000 6000
Περιπτώσεις εμφράγματος 65 20 85
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IPκ+ 65/2000=0,0325 σε 10 έτη

IPκ- 20/4000=0,005 σε 10 έτη

IPκ+ - IPκ- 0,0325-0,005=0,0275 σε 10 έτη

IPκ+ / IPκ- 0,0325/0,005=6,5 σε 10 έτη

ΑΚΚ+ = (IPκ+ - IPκ-) / IPκ+ 0,846 ή 84,6% σε 10 έτη

f 65/85=0,76

ΑΚπληθυσμός = ΑΚΚ+ Χ f 0,846x0,76=0,643

 Μελέτες σε πειραματόζωα βρήκαν ότι η 
αυξημένη κατανάλωση πράσινου τσαγιού 
σχετίζεται με μειωμένη συχνότητα εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού. Στους ανθρώπους, ποιο 
είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως είναι το 
καταλληλότερο για τη διερεύνηση της σχέσης 
αυτής; Περιγράψτε συνοπτικά (εντός 100 
λέξεων) τον σχεδιασμό της μελέτης που 
επιλέξατε

 Μελέτη ασθενών-μαρτύρων

 Μελέτη παρακολούθησης



60

 Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως 
είναι το καταλληλότερο για τη διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ της λήψης συμπληρωμάτων 
διατροφής με βιταμίνη C και της χρονικής 
διάρκειας του κοινού κρυολογήματος σε 
πάσχοντες από κοινό κρυολόγημα; 
Περιγράψτε συνοπτικά (εντός 100 λέξεων) 
τον σχεδιασμό της μελέτης που επιλέξατε

 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 
θεραπευτικής παρέμβασης ή, 
απλούστερα, κλινική δοκιμή

 Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως 
είναι το καταλληλότερο για τη διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ της λήψης συμπληρωμάτων 
διατροφής με βιταμίνη C και της συχνότητας 
εμφάνισης καρκίνου του προστάτη; 
Περιγράψτε συνοπτικά (εντός 100 λέξεων) 
τον σχεδιασμό της μελέτης που επιλέξατε
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 Μελέτη ασθενών-μαρτύρων

 Μελέτη παρακολούθησης

 Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως 
είναι το καταλληλότερο για τη διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ της έκθεσης ή όχι στην 
πυρηνική έκρηξη του εργοστασίου της 
Fukushima (Ιαπωνία, 2011) και της 
συχνότητας εμφάνισης λευχαιμίας; 
Περιγράψτε συνοπτικά (εντός 100 λέξεων) 
τον σχεδιασμό της μελέτης που επιλέξατε

 Μελέτη παρακολούθησης



62

 Η επίπτωση-πυκνότητα είναι:
(α) μέτρο σχέσης
(β) μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 
μιας μελέτης 

(γ) μέτρο συχνότητας
(δ) συστηματικό σφάλμα στις 
επιδημιολογικές μελέτες

 Η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του 
μαστού στα επόμενα 10 έτη σε μια γυναίκα 
ηλικίας 40 ετών που έχει έναν 
προδιαθεσικό γενετικό πολυμορφισμό 
(παράγοντα κινδύνου) είναι 87%. Ποιο 
μέτρο συχνότητας εκφράζεται στην 
περίπτωση αυτή;

(α) επίπτωση-ποσοστό
(β) επίπτωση-πυκνότητα
(γ) κίνδυνος
(δ) επιπολασμός

 Ο συγχυτής είναι:
(α) μέτρο σχέσης
(β) μέτρο συχνότητας
(γ) συστηματικό σφάλμα στις 
επιδημιολογικές μελέτες

(δ) μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 
μιας μελέτης
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 Τι είναι, πως εκτιμάται και τι εκφράζει 
ο κίνδυνος στις επιδημιολογικές 
μελέτες;

 Τι είναι, πως υπολογίζεται και τι 
εκφράζει ο λόγος των odds στις 
επιδημιολογικές μελέτες;

 Ποια είναι τα τρία χαρακτηριστικά των 
συγχυτών; Ποιες είναι οι μέθοδοι 
εξουδετέρωσης των συγχυτών στις 
επιδημιολογικές μελέτες; Ποια από τις 
μεθόδους αυτές θεωρείτε πως είναι η 
καλύτερη και γιατί; 
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 Ποιο είδος μελετών θεωρείται ως το 
πλέον κατάλληλο για την 
εξουδετέρωση των συγχυτών και 
γιατί;

 Οι κλινικές δοκιμές χρησιμοποιούνται:
(α) για την εύρεση των αιτιών των νοσημάτων 
(β) για τη μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των 
νοσημάτων

(γ) για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας 
δυο θεραπευτικών παρεμβάσεων

(δ) για τη μέτρηση της θνησιμότητας σε υγιείς 
πληθυσμούς

 Η παλινδρόμηση είναι:
(α) μέτρο συχνότητας 
(β) μέτρο σχέσης
(γ) μέθοδος ανάλυσης των 
δεδομένων μιας μελέτης 

(δ) συστηματικό σφάλμα στις 
επιδημιολογικές μελέτες
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 Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι οι άντρες που κάπνιζαν είχαν 87% 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης εμφράγματος του 
μυοκαρδίου σε σχέση με τους άντρες που δεν κάπνιζαν. 
Βρέθηκε σχέση μεταξύ προσδιοριστή και έκβασης; Εάν βρέθηκε, 
ποιο ήταν το μέγεθος της σχέσης αυτής (μικρή, μέτρια ή ισχυρή 
σχέση);








