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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Θα πρέπει να μελετήσουμε «τα οφέλη των ιατρικών παρεμβάσεων σε σχέση με τους κινδύνους και το 
κόστος τους».

—Kerr L. White  
1992

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
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Ένας άνδρας 51 ετών ζήτησε να σας επισκεφθεί, διότι 
είχε έναν πόνο στο στήθος που νόμιζε ότι ήταν «δυσπε-
ψία». Αισθανόταν καλά έως και πριν από 2 εβδομάδες 
περίπου, όταν ένιωσε ξαφνικά ένα σφίξιμο στο κέντρο 
του στήθους του μετά από ένα πλούσιο γεύμα και καθώς 
περπατούσε ανηφορίζοντας. Το σφίξιμο σταμάτησε μετά 
από 2 με 3 λεπτά ξεκούρασης. Μια παρόμοια δυσφορία 
εμφανίστηκε αρκετές φορές από τότε, μερικές φορές 

κατά τη διάρκεια άσκησης και μερικές φορές κατά τη 
διάρκεια ξεκούρασης. Διέκοψε το κάπνισμα (κάπνιζε 
ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα) τρία χρόνια πριν και 
του είχαν πει ότι είχε «ελαφρώς αυξημένη αρτηριακή 
πίεση». Κατά τα άλλα είναι καλά και δεν παίρνει φάρμακα, 
αλλά ανησυχεί για την υγεία του, ιδίως για καρδιακές 
παθήσεις. Έχασε τη δουλεία του 6 μήνες πριν και δεν 
έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η κλινική εξέταση και το ηλε-
κτροκαρδιογράφημα ηρεμίας ήταν φυσιολογικά, εκτός 
από την αρτηριακή του πίεση που ήταν 150/96 mm Hg.
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Κλινικές ερωτήσεις και κλινική 
επιδημιολογία
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Αποτελέσματα στην υγεία
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Πίνακας 1.1

Κλινικά θέματα και ερωτήσεις

Θέμα Ερώτηση

Η Συχνότητα  
(Κεφάλαιο 2)

Πόσο συχνά συμβαίνει μια ασθένεια;

Η Ανωμαλία  
(Κεφάλαιο 3)

Ο ασθενής είναι άρρωστος ή καλά;

Ο Κίνδυνος  
(Κεφάλαια 5 και 6)

Ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται 
με τον αυξημένο κίνδυνο της νόσου;

Η πρόγνωση  
(Κεφάλαιο 7)

Ποιες είναι οι συνέπειες από μια ασθένεια;

Η Διάγνωση  
(Κεφάλαιο 8)

Πόσο ακριβή είναι τα τεστ που 
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της 
νόσου;

Η Θεραπεία  
(Κεφάλαιο 9)

Πώς αλλάζει η θεραπεία την πορεία της 
νόσου;

Η Πρόληψη 
(Κεφάλαιο10)

Μπορεί μια παρέμβαση σε υγιείς 
ανθρώπους να εμποδίσει την ασθένεια; 
Μπορεί η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία 
να βελτιώσει την πορεία της νόσου;

Η Αιτία  
(Κεφάλαιο12)

Ποιες προϋποθέσεις οδηγούν στην 
ασθένεια; Ποια είναι η προέλευση της 
νόσου;

Τέσσερα κεφάλαια –Κίνδυνος: Βασικές Αρχές (4), Πιθανότητα (11), Συστημα-
τικές ανασκοπήσεις (13) και Διαχείριση Γνώσης (14)– αφορούν σε όλα αυτά 
τα ζητήματα.
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Πίνακας 1.2

Τα αποτελέσματα της νόσου (τα 5 D) 

Ο θάνατος (Death) Μια κακή έκβαση.

Η ασθένεια (Disease) Ένα σύνολο από συμπτώματα, 
φυσικά σημεία και εργαστηριακές 
ανωμαλίες.

Η δυσφορία (Discomfort) Συμπτώματα όπως ο πόνος,η 
ναυτία, η δύσπνοια, ο κνησμός και 
οι εμβοές.

Η αναπηρία Η μειωμένη δυνατότητα να 
συνεχίσουν με τις συνήθεις 
δραστηριότητες στο σπίτι, στην 
εργασία ή στην αναψυχή.

Η δυσαρέσκεια 
(Disability)

Η συναισθηματική αντίδραση στην 
ασθένεια και στη φροντίδα της, 
όπως λύπη ή θυμός.

Ίσως υπάρχει και ένα έκτο D, η εξαθλίωση (Destitution), που ανήκει σε αυτόν 
τον κατάλογο, γιατί το οικονομικό κόστος της ασθένειας (για μεμονωμένους 
ασθενείς ή για το σύνολο) είναι μια σημαντική συνέπεια της νόσου.
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Η συχνότητα εμφάνισης του σακχαρώδους διαβήτη τύ-
που 2 αυξάνεται δραματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 
κίνδυνος θανάτου των διαβητικών από καρδιακή νόσο 
είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερος από ό,τι 
των ατόμων χωρίς διαβήτη, ενώ και οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις φτάνουν το 70%, περίπου, του συνόλου των 
θανάτων σε διαβητικούς ασθενείς. Νέες φαρμακολογικές 
προσπάθειες για τον έλεγχο του διαβήτη έχουν παράγει 
μια κατηγορία φαρμάκων (θειαζολιδινεδιόνες) που αυξά-
νει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, τόσο στους μυς όσο 
και στο λίπος και στο ήπαρ. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι 
ελαττώνουν τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαι-
ρίνης σε διαβητικούς ασθενείς. Ένα τέτοιο φάρμακο, η 
ροσιγλιταζόνη, εγκρίθηκε για χρήση το 1999. Ωστόσο, 
όλα αυτά τα χρόνια, διάφορες μελέτες που ακολούθησαν 
απέδειξαν παραδόξως ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν 
το φάρμακο ήταν πιθανόν να βιώσουν περισσότερα, 
όχι λιγότερα, προβλήματα καρδιάς και ότι οι καρδιακές 
προσβολές, η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επει-
σόδια και η καρδιακή θνησιμότητα από κάθε αιτία(1–3) 
είχαν αυξηθεί. Επειδή πολλές από τις μελέτες που απο-
δεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα του φαρμάκου στα 
επίπεδα γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να εξετάζουν μακροπρό-
θεσμα καρδιαγγειακά αποτελέσματα, οι περισσότερες 
μελέτες παρακολούθησης δεν ήταν αυστηρές. Παρ’ όλα 
αυτά, το 2010, εκφράστηκε φόβος, με αποτέλεσμα η 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α να απα-
γορεύσει τη χρήση της ροσιγλιταζόνης και στην Ευρώπη 
οι πωλήσεις του φαρμάκου να ανασταλούν.
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Πίνακας 1.3

Αλλοι παράγοντες μη τεκμηριωμένης ιατρικής που 
μπορεί να επηρεάσουν τις κλινικές αποφάσεις

Ιατρική βασιζόμενη στην 
υπεροχή

Γηραιότεροι συνάδελφοι που 
πιστεύουν ότι η εμπειρία υπερέχει 
των αποδείξεων.

Ιατρική βασιζόμενη στην 
ορμή

Βασίζεται στην υποκατάσταση 
του όγκου και στην ιατρική 
τραχυφωνία, αντί για τις 
αποδείξεις.

Ιατρική βασιζόμενη στην 
ευγλωττία (ή κομψότητα)

Κομψότητα και ιατρικά βασισμένη 
λεκτική ευφράδεια.

Ιατρική βασιζόμενη στην 
πρόνοια

Η απόφαση είναι καλύτερα 
να αφεθεί στα χέρια του 
Παντοδύναμου.

Ιατρική βασιζόμενη στην 
ατολμία

Πολύ δειλοί για να πάρουν 
οποιαδήποτε ιατρική απόφαση.

Ιατρική βασιζόμενη στη 
νευρικότητα

O φόβος των νομικών ευθυνών 
είναι ένα ισχυρό κίνητρο για 
υπερεξέταση και υπερθεραπεία.

Ιατρική βασιζόμενη στην 
αυτοπεποίθηση

Iατρική με ψευτοπαλληκαρισμούς.

Προσαρμοσμένο από τον Isaacs D. Fitzgerald D. Eφτά εναλλακτικές λύσεις 
για τεκμηριωμένη ιατρική. BMJ 1999·319:1618.
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Στη δεκαετία του 1980, οι κλινικοί ιατροί στο Σαν Φραν-
σίσκο είχαν παρατηρήσει ασυνήθιστες μολύνσεις και 
καρκίνους σε ομοφυλόφιλους άνδρες, καταστάσεις που 
προηγουμένως είχαν εμφανιστεί μόνο σε βαθύτατα ανο-
σοκατεσταλμένους ασθενείς. Το νέο σύνδρομο ονομά-
στηκε «σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκει-
ας» (AIDS). Οι επιδημιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι άνδρες 
που πάσχουν από μια μεταδοτική ασθένεια επηρεάζουν 
τόσο άνδρες όσο και γυναίκες και ότι η ασθένεια μετα-
δίδεται όχι μόνο μέσω της σεξουαλικής δραστηριότη-
τας, αλλά και από την κοινή χρήση συρίγγων ή από τα 
προϊόντα του αίματος. Οι εργαστηριακοί επιστήμονες 
εντόπισαν τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV) και έχουν αναπτύξει φάρμακα που στοχεύουν ει-
δικά στη δομή και στον μεταβολισμό αυτού του ιού. 
Πολλά υποσχόμενα φάρμακα, που συχνά αναπτύχθηκαν 
με βάση την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, 
έχουν ελεγχθεί για την αποτελεσματικότητά τους σε κλι-
νικές δοκιμές. Μια νέα κλινική ειδικότητα, η φροντίδα 
των ασθενών με λοίμωξη από τον ιό HIV, έχει προκύψει. 
Οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία έχουν προωθήσει τις 
ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές και άλλα προγράμμα-
τα για την πρόληψη της λοίμωξης HIV. Έτσι, οι κλινικοί 
ιατροί, οι επιδημιολόγοι, οι εργαστηριακοί επιστήμονες 
και οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας έχουν όλοι συμ-
βάλλει στον έλεγχο αυτής της νέας νόσου, ιδίως στις 
πιο αναπτυγμένες χώρες, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση της επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των HIV-μολυσμένων ατόμων.
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Πίνακας 2.1

Χαρακτηριστικά επίπτωσης κι επιπολασμού

Α. Χαρακτηριστικό Β. Επίπτωση C. Επιπολασμός 

Αριθμητής Νέα περιστατικά νόσου που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας 
χρονικής περιόδου σε μια ομάδα ελεύθερη από τη νόσο 

Υφιστάμενα ήδη περιστατικά νόσου σε 
χρονικό σημείο ή χρονική περίοδο 

Παρονομαστής Σύνολο ευαίσθητων ατόμων της ομάδας, χωρίς νόσο στην αρχή της 
περιόδου παρατήρησης 

Σύνολο εξετασθέντων ατόμων της 
ομάδας που περιλαμβάνει ασθενείς και μη 
ασθενείς 

Χρόνος Διάρκεια χρονικής περιόδου Συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή περίοδος 

Τρόπος μέτρησης Μελέτη κοόρτης (Βλ. Κεφάλαιο 5) Μελέτη επιπολασμού (συγχρονική) 
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Η επίπτωση και ο επιπολασμός της ελκώδους κολίτιδας 
εκτιμήθηκαν στην επαρχία Olmstead της Minnesota από 
το 1984 έως και το 1993 (5). Η επίπτωση ανέρχεται σε 
8,3/100.000 άτομα-έτη και ο επιπολασμός σε 229/100.000 
άτομα. Επομένως η μέση διάρκεια αυτής της ασθένειας 
μπορεί να υπολογισθεί ως ο λόγος του 229/100.000 προς 
το 8.3/100.000, δηλαδή ως 28 έτη. Συνεπώς, η ελκώδης 
κολίτιδα είναι μια χρόνια νόσος συνδυασμένη με μακρό 
προσδόκιμο επιβίωσης. Η εκτίμηση της σταθερής κατά-
στασης δηλώνει ότι τα δεδομένα αυτής της μελέτης απέ-
δειξαν ότι η επίπτωση της νόσου άλλαξε ελάχιστα κατά 
το διάλειμμα της έρευνας. Αν και τα ποσοστά διαφέρουν 
στις διαφορές περιοχές του κόσμου και αλλάζουν μόνο 
κατά τη διάρκεια επιμήκυνσης των χρονικών περιόδων, 
όλα τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν μια χρόνια νόσο.
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Πίνακας 2.2

Συνήθως χρησιμοποιούμενοι δείκτες

Δείκτης θνητότητας περιστατικού Ποσοστό ασθενών που καταλήγουν εξαιτίας νόσου .

Δείκτης εμφάνισης επιπλοκών Ποσοστό ασθενών που υποφέρουν από επιπλοκές νόσου. 

Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας Αριθμός θανάτων, ανά έτος, βρεφών ηλικίας <1 έτους 

Αριθμός γεννήσεων ζώντων στο ίδιο έτος. 

Δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (κατά WHO—
World Health Organization definition) 

Αριθμός θνησιγενών εμβρύων και εμβρύων που πεθαίνουν την πρώτη εβδομάδα 
της ζωής τους, ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων.

Δείκτης μητρικής θνησιμότητας  Αριθμός θανάτων μητέρων, σχετιζόμενων με γεννήσεις σε ένα δεδομένο έτος.

Αριθμός γεννήσεων ζώντων στον ίδιο πληθυσμό, κατά τη διάρκεια του ίδιο έτους.
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Εικόνα 2.2 �  Σχεδιασμός της μελέτης επιπολασμού.

�������	
 
�������


������

�������
� 
���������	

���

���

������	����������
������

���	��������	�!
��	��������	




��� � �����	
����������������������	
�������	�������

���������	�
�	���	�����������������������
���������
�	����������������������	��	��������
�������
�����
�������������������������	��������������� ��������
��������	������ ����������������	��!�	�"������	�������
#������$�������	��	�������� 	�	�������
������	�
��
�����%��������	����

&����������	���������	��	��	���������
������
�
	��	�����	����������������������������	��������"���
'�������	����!���$�����������������	���������� -
�	���������	������ ����������(
�����$������)���	��

���������

Ο παγκόσμιος πληθυσμός υποφέρει από επιδημία πα-
χυσαρκίας. Ποιος είναι ο επιπολασμός μη κανονικού 
βάρους στις Η.Π.Α; Κάτι τέτοιο εξαρτάται από το πώς 
καθορίζεται η έννοια του μη κανονικό βάρος. Η Εικό-
να 2.4 δείχνει την κατανομή του δείκτη μάζας σώματος 
(Body Mass Index- ΒΜΙ, μια μέθοδο εκτίμησης του βαθ-
μού παρουσίας παχυσαρκίας η οποία λαμβάνει υπ* όψιν 
τη μέτρηση βάρους και ύψους) σε άνδρες και γυναίκες 
των Η.Π.Α από 40 έως 59 ετών, κατά το χρονικό διάστημα 
2007 έως 2008. Το Εθνικό Iνστιτούτο Υγείας των Η.Π.Α 
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν προτείνει μια 
ταξινόμηση του ΒΜΙ (Πίνακας 2.3). Σύμφωνα με αυτή την 
ταξινόμηση, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ανερχόταν 
στο 33,8%, ενώ ο επιπολασμός των υπέρβαρων ανερχό-
ταν στο 68%. Μια σημαντική αναλογία του πληθυσμού, 
περίπου το 5%, κατατάχθηκε στην πλέον ακραία κατά-
σταση (τύπου ΙΙΙ, «νοσογόνος παχυσαρκία»).
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Εικόνα 2.4 �  Ο επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων ανδρών, 2007–2008. (Δεδομένα από Flegal KM, Carroll MD, 
Ogden CL, et. al. prevalence and trends in obesity among US adults, 1999–2008. JAMA 2010;303(3):235–241)

Πίνακας 2.3

Ταξινόμηση παχυσαρκίας κατά το Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας των Η.Π.Α και τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας

Κατάταξη Δείκτης μάζας σώματος  
(kg/m2) 

Ελλιποβαρής <18,5

Κανονικό βάρος 18,5–24,9

Υπέρβαρος 25,0–29,9

Παχυσαρκία
 Παχυσαρκία τύπου I
 Παχυσαρκία τύπου II
  Παχυσαρκία τύπου III 

(«σοβαρή», «υπερβολική»  
ή «νοσογόνος»)

≥ 30,0
30,0–34,9
35,0–39,9
≥ 40
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Εικόνα 2.5 �  Η επίπτωση εξαρτάται από την ένταση της προσπάθειας να βρεθούν περιστατικά. Επίπτωση καρκίνου του 
προστάτη στις Η.Π.Α. κατά την ευρεία εφαρμογή του προσυμπτωματικού ελέγχου με PSA (επανασχεδίαση μετά από άδεια από Wolf 
AMD, Wender RC, Etzioni RB et al. American Cancer Society guideline for the early detection of prostate cancer: Update 2010. CA 
Cancer Journal for Clinicians 2010·60:70–98.)

�

���������

Πολλές περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη παραμέ-
νουν μη εμφανείς και δεν διαγιγνώσκονται κατά τη διάρ-
κεια του βίου. Με τη χρήση του ειδικού αντιγόνου του 
προστάτη (PSA), μιας εξέτασης αίματος για τον έλεγχο 
του καρκίνου του προστάτη, οι περισσότερες από τις 
αφανείς περιπτώσεις διαγιγνώσκονται. Το τεστ είναι σχε-
τικά ευαίσθητο και οδηγεί σε βιοψίες προστατικού αδένα 
που αποκαλύπτουν αδιάγνωστους, αλλιώς,καρκίνους. Το 
αποτέλεσμα της ευρείας διάδοσης του ελέγχου PSA στις 
Η.Π.Α οδήγησε στην απότομη άνοδο στην αναφερόμενη 
επίπτωση του προστατικού καρκίνου, με διπλασιασμό 
σε μερικά χρόνια (11) (Εικόνα 2.5). Η άνοδος της επί-
πτωσης πιθανόν δεν αντικατοπτρίζει μια αύξηση στην 
πραγματική επίπτωση του καρκίνου του προστάτη στον 
πληθυσμό, επειδή εμφανίσθηκε πολύ γρήγορα και επει-
δή παρόμοιες αυξητικές τάσεις δεν παρατηρηθήκαν σε 
χώρες όπου ο έλεγχος PSA δεν είναι τόσο συχνός. Η 
επίπτωση του καρκίνου, επομένως, έχει μειωθεί κατά κά-
ποιον τρόπο, δεδομένου του ότι η δεξαμενή παρουσίας 
του καρκίνου η οποία αποκαλύφθηκε με τη χρήση του 
τεστ έχει εξαντληθεί. Παρ’ όλα αυτά, η επίπτωση του καρ-
κίνου του προστάτη δεν έχει μειωθεί σε επίπεδα, όπως 
πριν τη χρήση της εξέτασης PSA, και φαίνεται ότι έχει 
φτάσει σε ένα ανώτατο επίπεδο, γεγονός που σημαίνει 
ότι νέα περιστατικά διαγιγνώσκονται πιο συχνά από τότε 
που χρησιμοποιείται η εξέταση PSA.

Τι είναι ο πληθυσμός;  
Διευκρινίζοντας τον παρονομαστή
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Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις και 
σημειώστε τις σωστές απαντήσεις.
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Α.



��� � �����	
����������������������	
�������	�������

������ !"#�"



70    Κλινική Επιδημιολογία: Βασικές ουσιώδεις γνώσεις

της ομάδας πρέπει να έχει μια άθικτη μήτρα). Με την 
είσοδο στη μελέτη, τα άτομα της ομάδας κατηγοριοποι-
ούνται σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά (πιθανοί 
παράγοντες κινδύνου) τα οποία μπορεί να σχετίζονται 
με το αποτέλεσμα. Για κάθε πιθανό παράγοντα κινδύνου, 
μέλη της κοόρτης κατηγοριοποιούνται είτε ως εκτεθειμέ-
να (που κατέχουν τον εν λόγω παράγοντα, π.χ. την υπέρ-
ταση), είτε ως μη εκτεθειμένα. Όλα τα μέλη της κοόρτης, 
τότε, παρακολουθούνται για καιρό, έτσι ώστε να γίνει 
σαφές το ποια από αυτά θα βιώσουν το αποτέλεσμα, π.χ. 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι τιμές των αποτελεσμάτων 
συγκρίνονται στις εκτεθειμένες και μη εκτεθειμένες ομά-
δες. Είναι τότε δυνατό να δούμε αν οι πιθανοί παράγοντες 
κινδύνου σχετίζονται με τα αποτελέσματα. Άλλα ονόμα-
τα για τις μελέτες κοόρτης είναι: μελέτες επίπτωσης, οι 
οποίες τονίζουν το να παρακολουθούνται οι ασθενείς 
στον χρόνο, προοπτικές μελέτες, στις οποίες φαίνεται η 
μελλοντική κατεύθυνση που παίρνει η παρακολούθηση 
των ασθενών και οι μακροπρόθεσμες/σε βάθος χρόνου 
μελέτες, οι οποίες τονίζουν τη βασική πράξη της εκδή-
λωσης της νόσου με τη πάροδο του χρόνου. 

Το ακόλουθο παράδειγμα είναι η περιγραφή μιας 
κλασικής προοπτικής έρευνας η οποία έχει συνεισφέρει 
σημαντικά στην κατανόηση των παραγόντων κινδύνου 
για καρδιαγγειακά νοσήματα και στις μοντέρνες μεθό-
δους διεξαγωγής προοπτικής έρευνας (μελέτη κοόρτης). 

Προοπτικές μελέτες μέλλοντος 
και παρελθόντος
Οι μελέτες κοόρτης μπορούν να διεξαχθούν με δύο τρό-
πους (Εικόνα 5.2). Η κοόρτη μπορεί είτε να συσταθεί στο 
παρόν και να παρακολουθηθεί στο μέλλον (προοπτικές 
μελέτες κοόρτης) είτε να αναγνωριστεί από παρελθοντι-

Εικόνα 5.1   Σχέδιο μιας μελέτης κοόρτης για τον κίνδυνο. Άτομα χωρίς ασθένεια χωρίζονται σε δύο ομάδες: σε αυτούς που 
έχουν εκτεθεί σε παράγοντα κινδύνου και σε αυτούς που δεν έχουν εκτεθεί. Και οι δύο ομάδες ακολουθούνται μέσα στον χρόνο για 
να καθοριστεί το ποσοστό της κάθε ομάδας που θα εκδηλώσει τη νόσο.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χρόνος

Μη	εκτεθειμένοι

Εκτεθειμένοι

ΚΟΟΡΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΟΡΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΣΟΣ

Παράδειγμα

Η μελέτη Framingham (1) ξεκίνησε το 1949 για να ανα
γνωρίσει παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίν
δυνο για στεφανιαία νόσο (ΣΝ). Ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα από 5.209 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 30 έως 50 
ετών, επιλέχθηκε από περίπου 10.000 άτομα αυτής της 
ηλικίας που ζούσαν στο Framingham, μια μικρή πόλη 
κοντά στη Βοστώνη. Από αυτούς, οι 5.127 ήταν υγιείς 
ως προς τη ΣΝ όταν πρωτοεξετάστηκαν και, συνεπώς, 
διέτρεχαν τον κίνδυνο να αναπτύξουν ΣΝ. Αυτά τα άτομα 
εξετάζονταν πάλι ανά διετία για ευρήματα ΣΝ. Η μελέτη 
κράτησε 30 χρόνια και τώρα συνεχίζει ως Framingham 
Off spring Study (2). Έδειξε ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης ΣΝ 
σχετίζεται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση, την υψη
λή χοληστερόλη στον ορό, το κάπνισμα, τη δυσανεξία 
στη γλυκόζη και την υπερτροφία δεξιάς κοιλίας. Υπήρξε 
μια μεγάλη διαφορά στον κίνδυνο για ΣΝ ανάμεσα σε 
εκείνους με κανένα και σε εκείνους με όλους τους πα
ράγοντες κινδύνου. Ο συνδυασμός των παραγόντων 
κινδύνου που αναγνωρίστηκαν σε αυτή τη μελέτη δη
μιούργησε ένα από τα πιο ευρύτατα χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία πρόβλεψης κινδύνου στην κλινική ιατρική – το 
Framingham Risk Score για καρδιαγγειακά νοσήματα.

κά αρχεία και να ακολουθηθεί από εκείνη τη στιγμή μέχρι 
το παρόν (αναδρομικές ή ιστορικές μελέτες κοόρτης). 
Η Μελέτη Framingham αποτελεί ένα παράδειγμα μιας 
προοπτικής μελέτης μέλλοντος. Χρήσιμες προοπτικές 
μελέτες παρελθόντος εμφανίζονται όλο και περισσότερο 
στην ιατρική βιβλιογραφία, λόγω της διαθεσιμότητας 
μεγάλης ιατρικής βάσης δεδομένων στους υπολογιστές. 
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Προοπτικές μελέτες κοόρτης
Οι προοπτικές μελέτες κοόρτης μπορούν να αξιολογή-
σουν υποτιθέμενους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι, 
συνήθως, δεν γίνονται αντιληπτοί σε ιατρικά αρχεία, συ-
μπεριλαμβανομένων πολλών συμπεριφορών υγείας, μορ-
φωτικού επιπέδου και κοινωνικοοικονομικής θέσης τα 
οποία έχει βρεθεί ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
υγεία. Όταν η μελέτη σχεδιάζεται πριν συγκεντρωθούν 
δεδομένα, οι ερευνητές μπορούν σίγουρα να συλλέξουν 
πληροφορίες σχετικά με πιθανούς συγχυτικούς παρά-
γοντες. Τελικά, όλες οι πληροφορίες σε μια προοπτική 
μελέτη κοόρτης μπορούν να συλλεγούν με τυποποιημένο 
τρόπο ο οποίος μειώνει την πιθανότητα για συστηματικό 
σφάλμα στη μέτρηση. 

Ιστορικές μελέτες κοόρτης  
που χρησιμοποιούν ιατρικές βάσεις δεδομένων
Οι ιστορικές μελέτες κοόρτης μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν τις ιατρικές βάσεις δεδομένων στους υπολογιστές 
και στα αρχεία πληθυσμών που χρησιμοποιούνται, κυ-
ρίως, για τη φροντίδα ασθενών ή για την ανίχνευση της 
υγείας του πληθυσμού. Το κύριο πλεονέκτημα των ιστορι-
κών μελετών κοόρτης, σε σχέση με τις κλασικές προοπτι-
κές μελέτες κοόρτης, είναι ότι παίρνουν λιγότερο χρόνο, 
είναι λιγότερο ακριβές και είναι πιο εύκολο να γίνουν. 
Ωστόσο, αυτές δεν μπορούν να διεξάγουν μελέτες παρα-
γόντων που δεν έχουν καταγραφεί σε βάσεις δεδομένων 
υπολογιστών, άρα ο τρόπος ζωής,η κοινωνική θέση,η εκ-
παίδευση και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας 
δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις μελέτες. Επίσης, οι 
πληροφορίες σε πολλές βάσεις δεδομένων, ιδιαιτέρως οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με την ιατρική φροντίδα, 

Εικόνα 5.2   Προοπτικές και αναδρομικές μελέτες κοόρτης. Οι κοόρτεις για προοπτικές μελέτες συγκεντρώνονται στο παρόν 
και ακολουθούνται στον χρόνο. Από την άλλη πλευρά, οι κοόρτεις για αναδρομική μελέτη φτιάχνονται πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο 
και συγκεντρώνοντας την ομάδα, π.χ., από ιατρικά αρχεία, και μετέπειτα ακολουθώντας την ομάδα μέχρι το παρόν. 

Παράδειγμα

Πόση σωματική άσκηση χρειαζόμαστε στον ελεύθερο 
χρόνο μας, για να πετύχουμε οφέλη για την υγεία; Πολλές 
κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν ένα διάστημα 30 
λεπτών την ημέρα 5 φορές την εβδομάδα, αλλά οι πε
ρισσότεροι άνθρωποι δεν ακολουθούν αυτή την οδηγία. 
Μπορεί λιγότερη σωματική άσκηση να αποδώσει οφέ
λη υγείας; Μια προοπτική μελέτης μέλλοντος διεξήχθη 
ανάμεσα σε περισσότερους από 415.000 ενήλικες, οι 
οποίοι απάντησαν σε ένα τυποποιημένο ερωτηματο
λόγιο σχετικά με τη σωματική τους δραστηριότητα και 
ακολουθήθηκαν για έναν μέσο όρο 8 ετών (3). Τα απο
τελέσματα έδειξαν ότι η αυξημένη δραστηριότητα στον 
ελεύθερο χρόνο συσχετίζεται με μειωμένη θνησιμότητα 
από οποιονδήποτε λόγο και αυξημένο προσδόκιμο ζωής, 
σε σύγκριση με αυτούς που δήλωσαν μηδενική δραστη
ριότητα. Ακόμα και ένα διάστημα 15 λεπτών δραστηριό
τητας τη μέρα συσχετίζεται με μειωμένη θνησιμότητα 
κατά 14% και με αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά 3 
χρόνια, ακόμα και αν λάβουμε υπ’ όψιν μας το μορφωτι
κό επίπεδο, τη σωματική εργασία στη δουλειά τους και 
άλλες συνθήκες υγείας.

δεν συλλέγονται με τυποποιημένο τρόπο, πράγμα το 
οποίο οδηγεί στην πιθανότητα συστηματικού σφάλματος 
στα αποτελέσματα. Οι μεγάλες βάσεις δεδομένων υπο-
λογιστών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη μελέτη πιθανών 
παραγόντων κινδύνου και αποτελεσμάτων υγείας που 
είναι πιθανόν να καταγραφούν σε αυτές με έναν, κάπως, 
τυποποιημένο τρόπο: π.χ. οι διαγνώσεις και οι θεραπείες.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ	 ΠΑΡΟΝ	 ΜΕΛΛΟΝ

Αναδρομική 
(ιστορική) 

κοόρτη

Προοπτική 
κοόρτη

Παρακολούθηση

Παρακολούθηση

Συγκέντρωση	
κοόρτης

Συγκέντρωση	
κοόρτης
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Εικόνα 6.1 n Σχεδιασμός μελετών ασθενών-μαρτύρων.

Εικόνα 6.2 n Μια μελέτη ασθενών μαρτύρων για τη χρήση κράνους και για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε σκιέρ και 
αθλητές του σνόουμπορντ (Σύναψη από Sulheim S, Holme I, Ekeland A, et al. Helmet use and risk of head injuries in alpine skiers 
and snowboarders. JAMA 2006·295:919-924.)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ/ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΝΑΙ

Χρόνος

(Έχουν τη νόσο)

(∆εν έχουν τη νόσο)

Έρευνα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ

Ηλικία, Φύλο
Εθνικότητα

Επίπεδο γνώσης σκι
Εξοπλισµός

Παρακολούθηση σχολής σκι
Ιδιόκτητος ή νοικιασµένος 

εξοπλισµός

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εκτίμηση σχετικού 
κινδύνου

Χρήση κράνους

Αθλητές σκι και σνόουμπορντ 
σε 8 μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα 

στη Νορβηγία

Χρήση κράνους

Μη χρήση
κράνους

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μη χρήση
κράνους

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Τραύμα 
κεφαλής

Όχι τραύμα 
κεφαλής

ΜΑΡΤΥΡΕΣ
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νω την επίδραση παραγόντων που δεν σχετίζονται με 
το ερευνητικό ερώτημα. Στο παρόν κεφάλαιο, ο όρος 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα που δεν 
παρουσιάζουν το νόσημα ή το αποτέλεσμα υπό μελέτη.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Η εγκυρότητα των μελετών ασθενών-μαρτύρων έγκειται 
στην προσοχή με την οποία γίνεται η επιλογή ασθενών 
και μαρτύρων, στην ακριβή μέτρηση της έκθεσης και 
στην εξουδετέρωση συγχυτικών επιδράσεων.

Επιλογή ασθενών
Οι ασθενείς που επιλέγονται στη μελέτη πρέπει να είναι 
νέες περιπτώσεις (περιστατικά επίπτωσης) και όχι παλαι-
ότερες (περιστατικά επιπολασμού). Οι λόγοι βασίζονται 
στις αρχές που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2. Ο επιπο-
λασμός ενός νοσήματος εξαρτάται από την επίπτωση 
και τη μέση χρονική διάρκεια του νοσήματος. Η διάρκεια 
με τη σειρά της καθορίζεται από τον βαθμό κατά τον 
οποίο οι ασθενείς εγκαταλείπουν την κατάσταση ασθέ-

νειας, λόγω ίασης ή θανάτου, και από τον βαθμό κατά 
τον οποίο παραμένουν σε κατάσταση ασθένειας, λόγω 
αργής εξέλιξης ή ικανοποιητικής παρηγορικής φροντίδας. 
Όπως προκύπτει από τις σχέσεις αυτές, οι παράγοντες 
κινδύνου για τη διαδεδομένη ασθένεια που επιπολάζει 
μπορεί να είναι παράγοντες κινδύνου για την επίπτωση, 
για τη διάρκεια ή και για τις δύο. Η συνεισφορά καθεμίας 
ξεχωριστά δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Για παράδειγμα, 
σε μία μελέτη υπολογισμού των περιστατικών που υφί-
στανται (prevalent cases) μία έκθεση που προκάλεσε μια 
ταχέως θανατηφόρο μορφή της νόσου θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε λιγότερες αναφερθείσες περιπτώσεις, μειώ-
νοντας τον σχετικό κίνδυνο και με αυτόν τον τρόπο υπο-
δηλώνοντας ότι η έκθεση είναι λιγότερο επιβλαβής από 
ό,τι πραγματικά είναι ή ακόμα ότι δρα προστατευτικά.

Στην καλύτερη περίπτωση, μια μελέτη ασθενών-μαρ-
τύρων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις 
ή ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των πε-
ριπτώσεων που προκύπτουν σε έναν ορισμένο πληθυ-
σμό. Για παράδειγμα, στη μελέτη για τα διφωσφονικά 
περιλαμβάνονται όλοι οι κάτοικοι της Σουηδίας το 2008 
και σε αυτή για τα κράνη όλοι οι αθλητές σκι και σνό-
ουμπορντ σε οκτώ μεγάλα θέρετρα στη Νορβηγία (που 
αντιπροσωπεύει το 55% του συνόλου των χιονοδρομικών 
κέντρων στη χώρα).

Ορισμένες μελέτες ασθενών-μαρτύρων, ιδιαίτερα πα-
λαιότερες, έχουν εντοπίσει περιπτώσεις σε νοσοκομεία 
και κέντρα αναφοράς όπου σπάνιες ασθένειες είναι πιο 
πιθανόν να βρεθούν. Αυτός ο τρόπος επιλογής περιπτώ-
σεων είναι βολικός, αλλά δημιουργεί προβλήματα εγκυ-
ρότητας. Τα κέντρα αυτά μπορούν να προσελκύσουν 
ιδιαίτερα σοβαρές ή άτυπες περιπτώσεις ή τα άτομα με 
ασυνήθιστες εκθέσεις –λάθος δείγμα, εάν το αντικείμενο 
της έρευνας αφορά τα πιο συνηθισμένα περιστατικά και 
εκθέσεις.

Επίσης, είναι δύσκολο σε αυτή την κατάσταση να 
διασφαλισθεί ότι η ομάδα ελέγχου που έχει επιλεγεί είναι 
πραγματικά παρόμοια με τα περιστατικά της νόσου καθ’ 
όλους τους τρόπους, πέρα από την έκθεση, ένα στοιχείο 
κρίσιμο για την εγκυρότητα αυτού του είδους της μελέτης 
(δες Επιλογή Ομάδας Ελέγχου). Ευτυχώς, αυτό σπάνια 
είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές βάσεις 
δεδομένων που καθιστούν δυνατή την πραγματική δειγ-
ματοληψία πληθυσμού.

Ωστόσο, με όποιον τρόπο και αν εντοπισθούν τα πε-
ριστατικά, θα πρέπει τόσο τα άτομα αυτά όσο και τα 
άτομα της ομάδας ελέγχου να έχουν τη δυνατότητα να 
εκτίθενται στον παράγοντα κινδύνου και να βιώνουν 
το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη ασθε-
νών-μαρτύρων της άσκησης και του αιφνίδιου θανάτου, 
και οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι εξίσου σε θέση να 
ασκηθούν για να είναι επιλέξιμες.

Είναι αυτονόητο ότι η διάγνωση θα πρέπει να επι-
βεβαιώνεται με αυστηρότητα για τους ασθενείς (και να 
αποκλείεται για τους μάρτυρες), καθώς και τα κριτήρια να 

Παράδειγμα

Οι κακώσεις της κεφαλής είναι σχετικά συχνές μεταξύ 
των αθλητών του σκι και του σνόουμπορντ. Ειδικά κράνη 
θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτούς τους τραυματι-
σμούς, αλλά οι επικριτές επισημαίνουν ότι τα κράνη θα 
μπορούσαν επίσης και να αυξήσουν τα ατυχήματα, κα-
θώς μειώνουν το οπτικό πεδίο, αλλοιώνουν την ακοή και 
δίνουν στους αθλητές μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Για 
να μελετήσουν τις πραγματικές επιπτώσεις της χρήσης 
κράνους στα ατυχήματα, ερευνητές στη Νορβηγία πραγ-
ματοποίησαν μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων (Εικόνα 
6.2) (2). Ασθενείς και μάρτυρες επιλέχθηκαν από τους 
επισκέπτες σε οκτώ μεγάλα νορβηγικά χιονοδρομικά 
κέντρα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου του 
2002. Ως ασθενείς θεωρήθηκαν όλα τα 578 άτομα με 
τραύματα στο κεφάλι που αναφέρθηκαν από τις αρχές. 
Η ομάδα ελέγχου ήταν ένα δείγμα των ατόμων που πε-
ριμέναν στην ουρά στο κάτω μέρος του σκι λιφτ. Και 
στις δύο περιπτώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν άλλους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σχέση 
μεταξύ της χρήσης του κράνους και του τραυματισμού 
στο κεφάλι, όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, ο τύ-
πος του εξοπλισμού, η προηγούμενη παρακολούθηση 
σε σχολή σκι, ο ιδιόκτητος ή μισθωμένος εξοπλισμός, 
και η ικανότητα του σκι. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 
συγχυτικούς παράγοντες, διαπιστώθηκε ότι η χρήση 
κράνους συσχετίστηκε με 60% μείωση του κινδύνου 
τραυματισμού στο κεφάλι.
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είναι σαφή. Στη μελέτη για τα διφωσφονικά, οι ερευνητές 
συμφώνησαν σε σαφή κριτήρια για την άτυπη εμφάνιση 
του κατάγματος του μηριαίου οστού και αξιολόγησαν όλες 
τις ακτινογραφίες, όχι μόνο για το έντυπο διάγνωσης που 
τις συνοδεύει, ώστε να χαρακτηρίσουν τον τύπο του κα-
τάγματος. Ένας ερευνητής, στη συνέχεια, εξέτασε τυχαίο 
δείγμα των ακτινογραφιών για δεύτερη φορά, χωρίς να 
γνωρίζει πώς είχαν ταξινομηθεί, και υπήρξε πλήρης συμ-
φωνία μεταξύ της αρχικής και της δεύτερης ταξινόμησης.

Επιλογή ομάδας ελέγχου (μάρτυρες)
Πάνω απ’ όλα, η εγκυρότητα των μελετών ασθενών-μαρ-
τύρων βασίζεται στη συγκρισιμότητα των ασθενών και 
των μαρτύρων. Για να είναι συγκρίσιμοι, οι περιπτώσεις 
(οι ασθενείς) και οι μάρτυρες πρέπει να ανήκουν στην 
ίδια πληθυσμια κή βάση και να έχουν μια ίση πιθανότητα 
να εκτεθούν. Η καλύτερη προσέγγιση για την αντιμε-
τώπιση αυτών των απαιτήσεων είναι να εξασφαλίζεται 
ότι οι μάρτυρες αποτελούν ένα τυχαίο δείγμα όλων των 
μη-ασθενών στον ίδιο πληθυσμό ή στην κοόρτη που πα-
ρήγαγε τους ασθενείς.

Προσέγγιση του πληθυσμού
Μελέτες στις οποίες οι ασθενείς και οι μάρτυρες αποτε-
λούν ένα πλήρες ή ένα τυχαίο δείγμα ενός καθορισμένου 
πληθυσμού ονομάζονται πληθυσμιακές μελέτες ασθε-
νών-μαρτύρων (population-based case-control studies) 
Στην πράξη, οι πληθυσμοί αυτοί έχουν δυναμικότητα, 
δηλαδή είναι συνεχώς εξελισσόμενοι, με τα άτομα να 
μετακινούνται εντός και εκτός του πληθυσμού, –όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 (3). Αυτό θα μπορούσε να 
επιφέρει σφάλμα στο αποτέλεσμα, ειδικά εάν η συλλογή 
των ασθενών και των μαρτύρων γίνεται για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, με την έκθεση να μεταβάλλεται ραγδαία 
στην πορεία του χρόνου. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί 
πρόβλημα για τις μελέτες στις οποίες η εναλλαγή του 
πληθυσμού είναι τόσο μικρή, ώστε να μην επηρεάζει 
τα αποτελέσματα της μελέτης ή όταν η εξομοίωση των 
ασθενών-μαρτύρων γίνεται σε ημερολογιακό χρόνο, δη-
λαδή όταν ο χρόνος επιλογής των μαρτύρων ταυτίζε-
ται με τον χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων της νόσου 
στους ασθενείς της μελέτης. 

Η προσέγγιση της κοόρτης 
 Ένας άλλος τρόπος εξασφάλισης της συγκρισιμότητας 
ανάμεσα στους ασθενείς-μάρτυρες είναι η επιλογή από 
την ίδια κοόρτη. Σ αυτή την περίπτωση, η μελέτη ανα-
φέρεται ως ένθετη μελέτη ασθενών-μαρτύρων (nested 
case-control study). 

Στην εποχή των μεγάλων βάσεων δεδομένων και των 
ισχυρών υπολογιστών, γιατί να αναλύουμε τα δεδομένα 
κοόρτης ως μια μελέτη κοόρτης και όχι ως μια μελέτη 
ασθενών-μαρτύρων; Άλλωστε, η αναποτελεσματικότητα 
του να περιλαμβάνουμε πολλά εκτεθειμένα μέλη της 

ομάδας, έστω και αν μόνο μερικά από αυτά θα βιώσουν 
το αποτέλεσμα, θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την υπο-
λογιστική ισχύ. Ο συνήθης λόγος για τις αναλύσεις ασθε-
νών-μαρτύρων των δεδομένων κοόρτης είναι ότι ορισμέ-
νες από τις μεταβλητές της μελέτης, ιδιαίτερα ορισμένες 
συμμεταβλητές, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη βάση 
δεδομένων της ομάδας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν από άλλες πηγές για κάθε ασθενή στη 
μελέτη. Η ανάκτηση των πληροφοριών που λείπουν από 
ιατρικά αρχεία, τα ερωτηματολόγια και τις γενετικές ανα-
λύσεις, καθώς και η σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων, 
μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα. Ως εκ 
τούτου, υπάρχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα στη συγκέ-
ντρωση αυτών των πληροφοριών μόνο για τους ασθενείς 
και για ένα δείγμα μαρτύρων στην ομάδα και όχι για όλα 
τα μέλη της κοόρτης. 

Με ένθετες μελέτες ασθενών-μαρτύρων, υπάρχει μια 
ευκαιρία να αποκτηθούν τόσο μία αδρή εκτίμηση της 
επίπτωσης από την ανάλυση της ομάδας όσο και μια 
ισχυρή εκτίμηση του σχετικού κινδύνου, που να λαμ-
βάνουν υπ’ όψιν μία μεγάλη σειρά από συμπαράγοντες 
από την ανάλυση των ασθενών-μαρτύρων. Με αυτές τις 
πληροφορίες έχει κανείς το σύνολο των κινδύνων που 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 –τον απόλυτο κίνδυνο 
για τα άτομα που εκτέθηκαν και που δεν εκτέθηκαν, 
τον σχετικό κίνδυνο, τον αποδοτέο κίνδυνο και τους 
κινδύνους του πληθυσμού.

To παράδειγμα με τα διφωσφονικά περιγράφει τα 
πλεονεκτήματα της συμπληρωματικής ανάλυσης κοόρ-
της και της ανάλυσης ασθενών-μαρτύρων. Μια ανάλυση 
κοόρτης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο την ηλικία, έδειξε 
ότι η αύξηση σε απόλυτο κίνδυνο των άτυπων καταγμά-
των που σχετίζονται με τη χρήση διφωσφονικών ήταν 
πέντε περιστατικά ανά 10.000 ασθενείς-έτη. Η συλλογή 
δεδομένων για συμμεταβλητές έγινε με τη σύνδεση με 
άλλες βάσεις δεδομένων και ήταν προφανώς αρκετά 
ενδελεχής, για να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Με αυτά τα 
δεδομένα για τους ασθενείς και τους μάρτυρες, ήταν δυ-
νατόν να επιτευχθεί μια πολύ πιο αξιόπιστη εκτίμηση του 
σχετικού κινδύνου. Η εκτίμηση του σχετικού κινδύνου, 
που ήταν ίσος με 33 από την ανάλυση ασθενών-μαρτύ-
ρων, ήταν σύμφωνη με τον αδρό σχετικό κίνδυνο από 
την ανάλυση κοόρτης (χωρίς να υπολογίζεται για πιθα-
νούς συγχυτικούς παράγοντες, εκτός από την ηλικία), ο 
οποίος υπολογίστηκε σε 47. Και στις δύο αναλύσεις, στην 
ανάλυση κοόρτης και στην ανάλυση ασθενών-μαρτύρων, 
οι συγγραφείς θα μπορούσαν να επισημάνουν ότι ο σχε-
τικός κίνδυνος των άτυπων καταγμάτων ήταν μεγάλος, 
αλλά ο απόλυτος κίνδυνος ήταν μικρός.

Μάρτυρες από το νοσοκομείο  
και την κοινότητα
Αν ο η δειγματοληψία δεν είναι δυνατή σε επίπεδο κοό-
ρτης, μια πιθανή λύση είναι η επιλογή μαρτύρων κατά 
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τέτοιον τρόπο, ώστε η επιλογή να παράγει μάρτυρες που 
να είναι συγκρίσιμοι με τα περιστατικά. Για παράδειγμα, 
εάν τα περιστατικά προέρχονται από έναν θάλαμο νοσο-
κομείου, οι μάρτυρες θα μπορούσαν να επιλέγονται από 
ασθενείς με διαφορετικές ασθένειες, προφανώς άσχετες 
με την έκθεση και την ασθένεια που μας ενδιαφέρει, στο 
ίδιο νοσοκομείο. Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, για τους 
περισσότερους παράγοντες κινδύνου και ασθε νειών , με-
λέτες ασθενών-μαρτύρων σε χώρους υγειονομικής περί-
θαλψης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα σφάλματος σε 
σχέση με τη δειγματοληψία από τον γενικό πληθυσμό, 
επειδή οι ασθενείς διαφέρουν από το δείγμα των αν-
θρώπων στην κοινότητα, στους οποίους θα πρέπει στη 
συνέχεια να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα.

Μία άλλη προσέγγιση είναι η επιλογή μαρτύρων από 
την κοινότητα που εξυπηρετείται από το νοσοκομείο. 
Ωστόσο, πολλά νοσοκομεία δεν αντλούν οι ασθενείς απο-
κλειστικά από τη γύρω περιοχή. Ορισμένα άτομα από 
την περιοχή πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, ενώ άλλα 
άτομα από άλλες περιοχές καταλήγουν στο νοσοκομείο 
υπό μελέτη. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς και οι μάρτυρες 
μπορούν να είναι συστηματικά διαφορετικοί με τρόπο 
που στρεβλώνουν τη σχέση έκθεσης-της νόσου.

Πολλαπλές ομάδες ελέγχου 
Εάν καμία από τις διαθέσιμες ομάδες ελέγχου δεν φαί-
νεται ιδανική, κάποιος έχει τη δυνατότητα να δει πώς 
η επιλογή των μαρτύρων επηρεάζει τα αποτελέσματα, 
επιλέγοντας διά φορες ομάδες ελέγχου με φαινομενικά 
συμπληρωματικά επιστημονικά πλεονεκτήματα και μειο-
νεκτήματα. Παρόμοιες εκτιμήσεις των σχετικών κινδύ-
νων που έχουν προκύψει χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
ομάδες ελέγχου ενισχύουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι 
απίθανο οι ίδιες μεταβλητές να επηρεάσουν με άλλον 

τρόπο ανόμοιες ομάδες στην ίδια κατεύθυνση και στον 
ίδιο βαθμό. Εάν οι εκτιμήσεις των σχετικών κινδύνων 
διαφέρουν, είναι ένα σήμα ότι ένας ή περισσότεροι λόγοι 
πρέπει να διερευνηθούν.

Πολλαπλοί μάρτυρες ανά υπόθεση 
Η παρουσία αρκετών ομάδων ελέγχου για κάθε ομά-
δα ασθενών δεν πρέπει να συγχέεται με την παρουσία 
πολλών μαρτύρων για κάθε έναν ασθενή. Εάν ο αριθμός 
των ασθενών είναι μικρός, όπως συμβαίνει στις σπάνιες 
ασθένειες, η μελέτη μπορεί να δώσει περισσότερες πλη-
ροφορίες, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 
από ένας μάρτυρες ανά περιστατικό νόσου. Περισσότεροι 
μάρτυρες βοηθούν στην ικανότητα να ανιχνευθεί η αύ-
ξηση ή η μείωση του κινδύνου, αν υπάρχει, μια ιδιότητα 
μιας μελέτης που ονομάζεται «στατιστική ισχύς» (βλ. 
Κεφάλαιο 11). Μιλώντας πρακτικά, κέρδος υπάρχει όταν 
είναι περίπου τρεις ή τέσσερις μάρτυρες ανά περιστατι-
κό. Μεγαλύτερος αριθμός μαρτύρων δεν έχει φανεί να 
βελτιώνει το αποτέλεσμα.

Εξομοίωση
Αν ορισμένα χαρακτηριστικά φαίνεται να σχετίζονται 
ιδιαί τερα έντονα είτε με την έκθεση είτε με την ασθένεια, 
σε τέτοιον βαθμό ώστε κάποιοι να θέλουν να είναι σίγου-
ροι ότι αυτά εμφανίζονται ομοίως και στους ασθενείς 
και στους μάρτυρες, τότε μπορούν να εξομοιωθούν. Με 
την εξομοίωση, για κάθε περιστατικό με μια σειρά από 
χαρακτηριστικά, η μελέτη περιλαμβάνει έναν ή περισσό-
τερους μάρτυρες που διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 
Οι ερευνητές, συνήθως, εξομοιώνουν με βάση την ηλικία 
και το φύλο, επειδή αυτά συχνά συνδέονται στενά τόσο 
με την έκθεση όσο και με την ασθένεια, αλλά η εξομοίωση 
μπορεί να επεκταθεί πέραν αυτών των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών (π.χ., στο προφίλ κινδύνου ή στη σο-
βαρότητα της νόσου), όταν είναι γνωστό ότι και άλλοι 
παράγοντες συνδέονται στενά με την έκθεση ή το απο-
τέλεσμα. Η εξομοίωση αυξάνει τις χρήσιμες πληροφορίες 
που μπορεί να ληφθούν από ένα σύνολο ασθενών και 
μαρτύρων με τη μείωση των διαφορών μεταξύ των ομά-
δων σε καθοριστικούς παράγοντες της νόσου, εκτός από 
αυτή που εξετάζεται, επιτρέποντας έτσι ένα πιο ισχυρό 
(ευαίσθητο) μέτρο της σύνδεσης.

Μερικές φορές, οι ασθενείς και οι μάρτυρες μπορεί 
καταστούν συγκρίσιμοι με «εξομοίωση ομπρέλας» (um-
brella matching)· η εξομοίωση ομπρέλας είναι η εξομοίω-
ση μιας μεταβλητής, όπως το νοσοκομείο ή η κοινότητα, 
που δρα ως κοινός μεσολαβητής σε πολλές άλλες μετα-
βλητές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στη 
σχέση έκθεσης και νόσου και θα καθιστούσαν δύσκολη 
τη μέτρηση σε έναν χρόνο, αν αυτό ήταν δυνατόν. Παρα-
δείγματα μεταβλητών που μπορούν να μπουν κάτω από 
μια «ομπρέλα» είναι η κοινωνική μειονεξία που σχετίζεται 
με το εισόδημα, η εκπαίδευση, η φυλή, η εθνικότητα, η 

Παράδειγμα

Στο παράδειγμα με τα κράνη και τον τραυματισμό στο 
κεφάλι (2), η κύρια ομάδα ελέγχου αποτελείται από 
άτομα που δεν τραυματίστηκαν κάνοντας σκι ή σνό-
ουμπορντ στους ίδιους λόφους τις ίδιες ημέρες· θα 
μπορούσε κανείς να σκεφτεί κάποια μειονεκτήματα για 
τους μάρτυρες αυτούς, όπως το ότι δεν έχουν παρόμοια 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Για να εξεταστεί η επίδραση 
της επιλογής της ομάδας ελέγχου για τα αποτελέσματα, 
οι ερευνητές επανέλαβαν τις αναλύσεις με μια διαφορε-
τική ομάδα ελέγχου σκιέρ με άλλους τραυματισμούς. Ο 
εκτιμώμενος σχετικός κίνδυνος ήταν παρόμοιος –μείω-
ση του κινδύνου κατά 55% αντί κατά 60%, όπως με την 
αρχική ομάδα ελέγχου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 
επιλογή της ομάδας ελέγχου δεν επηρέασε ουσιαστικά 
τα αποτελέσματα.
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Εικόνα 7.2 n Σχέδιο μελέτης 
ομάδας κινδύνου.
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εμφανή και εξελίσσονται βραδέως) και, ως εκ τούτου, 
είναι μη αναγνωρισμένες στη ζωή.Σε άλλες ασθένειες, 
όπως στην οστεοαρθρίτιδα, στην ήπια κατάθλιψη ή στη 
χαμηλού βαθμού αναιμία, οι άνθρωποι μπορεί να θεωρή
σουν τα συμπτώματά τους ως συνήθεις ταλαιπωρίες της 
καθημερινής ζωής και όχι ως ενδεικτικά για την ύπαρξη 
μίας ασθένειας· ως εκ τούτου δεν αποζητούν ιατρική 
φροντίδα για τη θεραπεία τους.

Παράδειγμα

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι μία κοινή κα-
τάσταση που περιλαμβάνει κοιλιακό άλγος και διατα-
ραγμένες συνήθειες του εντέρου· αυτό δεν προκαλείται 
από άλλες ασθένειες. Πόσο συχνά ασθενείς σε αυτή την 
κατάσταση επισκέπτονται τον ιατρό; Σε μία κοόρτη που 
αποτελούνταν από 3.875 Βρετανούς που δεν είχαν το 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου στην αρχή, το 15% ανέ-
πτυξε (εμφάνισε) το σύνδρομο στα επόμενα 10 χρόνια 
(2). Από αυτούς, μόνο το 17% είχε συμβουλευτεί τον 
ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας σχετικά με τα συμπτώ-
ματα τουλάχιστον μία φορά στα 10 χρόνια και το 4% 
είχε συμβουλευτεί ιατρό τον προηγούμενο χρόνο. Σε 
μια άλλη μελέτη, τα χαρακτηριστικά των κοιλιακών συ-
μπτωμάτων δεν αντιπροσωπεύουν το εάν οι ασθενείς 
με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου θα αναζητήσουν 
ιατρική περίθαλψη για τα συμπτώματά τους.

γεωγραφικό πληθυσμό, αρχίζουν την παρατήρηση σε 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην πορεία της νόσου 
των μελών, παρακολουθούν όλους τους ασθενείς για 
ένα επαρκές διάστημα και μετρούν κλινικά σημαντικά 
αποτελέσματα.

Δείγμα ασθενών
Ο σκοπός της λήψης αντιπροσωπευτικού δείγματος από 
έναν ορισμένο πληθυσμό είναι να διασφαλίσει ότι τα απο
τελέσματα της μελέτης θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
γενίκευση. Μερικές φορές, είναι πιθανόν να μελετηθεί η 
πρόγνωση σε ένα πλήρες δείγμα ασθενών με νέα εμφά
νιση της νόσου σε μεγάλες περιοχές. Σε μερικές χώρες, 
η ύπαρξη εθνικών ιατρικών αρχείων κάνει δυνατές τις 
μελέτες πρόγνωσης που βασίζονται στον πληθυσμό.

Παράδειγμα

Ολλανδοί ερευνητές μελέτησαν τον κίνδυνο επιπλοκών 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 1 (4). Το δείγμα συμπεριελάμβανε 
323 γυναίκες στην Ολλανδία με διαβήτη τύπου 1 που 
έμειναν έγκυες κατά τη διάρκεια ενός έτους και παρακο-
λουθούνταν σε ένα από τα 118 νοσοκομεία της χώρας. 
Οι περισσότερες εγκυμοσύνες ήταν προγραμματισμένες 
και, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι περισσότερες 
γυναίκες έλαβαν συμπληρώματα φυλλικού οξέος και 
είχαν καλό έλεγχο του σακχάρου στο αίμα τους. Παρ’ 
όλα αυτά, τα ποσοστά επιπλοκών στα νεογέννητα ήταν 
πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα στον γενικό πλη-
θυσμό. Αυτή η μελέτη καταλήγει στο ότι μόνο ο καλός 
έλεγχος σακχάρου στο αίμα μόνο δεν είναι αρκετός για 
να αποτρέψει επιπλοκές κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης 
σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Εικόνα 7.2 δείχνει το βασικό σχέδιο μιας μελέτης πρό
γνωσης μίας κοόρτης. Στην καλύτερη περίπτωση, οι με
λέτες πρόγνωσης αφορούν έναν καθορισμένο κλινικό ή 
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