
Τα νοσήματα δεν εμφανίζονται τυχαία· εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα είχαμε δουλειά! 
Για κάθε νόσημα υπάρχει ένα μοτίβο, κι εμείς πρέπει απλώς να το ανακαλύψουμε.

Για να βρούμε τη συμπεριφορά κάθε νοσήματος, πρέπει να απαντήσουμε τα 
ακόλουθα ερωτήματα:

  Ποιο είναι το πρόβλημα;
  Ποιος εκδήλωσε το νόσημα;
  Πού επικεντρώνεται το νόσημα; 
  Πότε εκδηλώνεται το νόσημα;

Η απάντηση όλων αυτών των ερωτημάτων (η ουσία της επιδημιολογίας 
είναι η περιγραφή νοσημάτων στους πληθυσμούς) πρέπει να μας οδηγήσει στην 
απάντηση του τελικού ερωτήματος για το συγκεκριμένο νόσημα (γιατί εκδηλώ-
θηκε;) και να μας επιτρέψει να το προλάβουμε.

Ορισμός περιστατικού
Η καλύτερη ερμηνεία του πραγματικού περιεχομένου του όρου «ορισμός» σε 
ό,τι αφορά την επιδημιολογία προέρχεται από τον συνδυασμό δύο σημασιών 
του «ορισμού»: (1) ενός ακριβούς καθορισμού ή περιγραφής της φύσης, του 
σκοπού, ή της σημασίας ενός πράγματος, και (2) του βαθμού διακριτότητας στη 
σκιαγράφηση ενός αντικειμένου (Oxford Dictionaries online)1. Επομένως, όσο 
προσεκτικότερα περιγράφουμε τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη διακριτότητα 
επιτυγχάνουμε. Όταν δίνεται ο ορισμός λέξεων, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 
άλλης ομόρριζης λέξης με αυτήν που ορίζεται. Όταν ορίζεται το περιστατικό, 
ο ορισμός τείνει να είναι πιο ολοκληρωμένος και ακριβής όταν ακολουθείται ό 
ίδιος κανόνας και δεν χρησιμοποιούνται λέξεις με την ίδια ρίζα.

Παράδειγμα
Στον ορισμό ενός διαρροϊκού ασθενούς, η απλή αναφορά ότι πρόκειται για σκύλο με 
διάρροια δεν προσδίδει αρκετή διακριτότητα στο περιστατικό. Εάν όμως ορίσουμε 
τον διαρροϊκό ασθενή ως σκύλο με όχι καλά σχηματισμένα κόπρανα που είναι 
αδύνατον να συλλεχθούν χωρίς να αφήσουν αποτύπωμα στο έδαφος, δίνουμε ένα 
διακριτό χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να κατηγοριοποιήσει 
έναν ασθενή μεταξύ αυτών με ή χωρίς διάρροια.

ΠΠΠΠΠεριγραφή της υγείας εριγραφή της υγείας εριγραφή της υγείας εριγραφή της υγείας εριγραφή της υγείας 
και του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματος
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Παράδειγμα
Μια μελέτη για τη δυσπλασία του ισχίου (HD) σε σκύλους (Paster et al. 2005) έδειξε 
ότι η συμπερίληψη του ουραίου καμπυλόγραμμου οστεόφυτου (CCO, caudal 
curvilinear osteophyte) στον ορισμό της δυσπλασίας του ισχίου του σκύλου άλλαζε 
σημαντικά τη διάγνωση για μεγάλο αριθμό σκύλων, δίνοντας συνήθως υψηλότερη 
βαθμολογία έντασης αλλά ενίοτε και χαμηλότερη βαθμολογία έντασης της 
δυσπλασίας (Εικόνα 1.1).

Γράφημα 1.1 Κατανομή (συχνότητα [αριθ.]) των υποκειμενικών βαθμών δυσπλασίας 
του ισχίου χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς ορισμούς (Paster, E.R., LaFond, E., 
Biery, D.N., Iriye, A., Gregor, T.P., Shofer, F.S., και Smith, G.K. (2005). Estimates of 
prevalence of hip dysplasia in golden retrievers and Rottweilers and the influence of 
bias on published figures. Journal of the American Veterinary Medical Association, 
226(3):387–392. © AVMA).

Βαθμολογία με CCO

Βαθμολογία χωρίς CCO
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Καλός

Μέτριος
Οριακός

Ήπια HD

Μέτρια HD

Σοβαρή HD

Υποκειμενικός βαθμός

Ένα άλλο παράδειγμα προέρχεται από μια μελέτη για τη διάγνωση 
σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων σε ένα κτηνιατρικό νοσοκομείο (Geraghty et 
al. 2013). Στη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθηκε η φαινοτυπική εμφάνιση των 
βακτηριακών καλλιεργειών ή η γονιδιακή ανάλυση για να προσδιοριστεί το είδος 
των σταφυλόκοκκων που απομονώθηκαν από κάθε ζώο. Στο Γράφημα 1.2 όπου 
παρουσιάζεται μια σύνοψη των δεδομένων που δημοσιεύτηκαν, υπάρχει μεγάλη 
αναντιστοιχία μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων.

(συνεχίζεται)
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Ο ορισμός του περιστατικού είναι κεφαλαιώδους σημασίας σε καταστάσεις 
για τις οποίες υπάρχει ένα εύρος πιθανών αποτελεσμάτων. Συνηθέστερα αυτό 
αφορά αποτελέσματα που βαθμονομούνται σε κλίμακα και χρησιμοποιούνται 
όταν δεν υπάρχει απόλυτα μετρήσιμος παράγοντας ώστε να καθοριστεί η σχετική 
ένταση του αποτελέσματος. 

Παράδειγμα
Σε μία μελέτη για τα γαστρικά έλκη σε άλογα ιππασίας (Niedzwiedz et al. 2013), 
οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν σύστημα βαθμονόμησης για να καθορίσουν 
τη βαρύτητα των αλλοιώσεων στο στομάχι. Το σύστημα βαθμονόμησης που 
περιέγραψαν φαίνεται στο Γράφημα 1.3. Προσέξτε ότι με την περιγραφή αυτή θα 
ήταν δυνατή η αναπαραγωγή της μελέτης με το ίδιο σύστημα βαθμονόμησης και 
συνεπώς η παραγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων μεταξύ των μελετών. Πιθανό 
πρόβλημα θα ήταν η ερμηνεία των όρων «μικρές» και «μεγάλες» αλλοιώσεις – 
δηλ., η χρήση ενός ορίου διαμέτρου της αλλοίωσης με βάση το οποίο θα γινόταν 
ο χαρακτηρισμός της αλλοίωσης ως μικρής ή μεγάλης. Γι’ αυτό, είναι πάντα 
προτιμότερο να χρησιμοποιούνται αντικειμενικά χαρακτηριστικά στον ορισμό των 
περιστατικών ή των κλιμάκων βαθμονόμησης.

Kocuria rosea
S. xylosus

S. warneri/pasteuri
S. succinus
S. simulans

S. saprophyticus
S. pseudintermedius

S. felis
S. equorum

S. epidermidis
S. chromogenes

S. carnosus/simulans
S. carnosus

S. aureus
Κανένα αποτέλεσμα

Γράφημα 1.2 Κατανομή των απομονωθέντων σταφυλοκοκκικών ειδών μετά από 
ταυτοποίηση με φαινοτυπικές ή γονιδιακές μεθόδους (πηγή στοιχείων Geraghty, 
L., Booth, M., Rowan, N., και Fogarty, A. (2013). Investigations on the efficacy of 
routinely used phenotypic methods compared to genotypic approaches for the 
identification of staphylococcal species isolated from companion animals in Irish 
veterinary hospitals. Irish Veterinary Journal, 66(1): 7–15).

Φαινοτυπική Γονιδιακή

(συνεχίζεται)
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Βαθμός βαρύτητας βλάβης Περιγραφή

0 Καθόλου αλλοιώσεις

Ι  Οι αλλοιώσεις εμφανίζονται ως επιφανειακές μόνο  
(μόνο απώλεια βλεννογόνου)

ΙΙ Μικρές, μονήρεις ή πολυεστιακές διαβρώσεις ή έλκη

ΙΙΙ  Μεγάλα, μονήρη ή πολυεστιακά έλκη ή εκτεταμένες 
διαβρώσεις και εσχαροποίηση

ΙV Ενεργός αιμορραγία ή προσκολλημένος θρόμβος αίματος

Γράφημα1.3 Περιγραφή της κλίμακας βαθμονόμησης της βαρύτητας των 
αλλοιώσεων στο στομάχι αλόγων ιππασίας (Niedzwiedz, Α., Kubiak, K., και Nicpon, 
J. (2013). Endoscopic findings of the stomach in pleasure horses in Poland. Acta 
Veterinaria Scandinavica.55;45–55).

Ποιος προσβάλλεται;
Αναζητούμε μοτίβα του τρόπου εκδήλωσης του νοσήματος, οπότε το ερώτημα 
είναι εάν προσβάλλεται εξίσου όλος ο πληθυσμός ή προσβάλλονται περισσό-
τερο κάποιες συγκεκριμένες υποομάδες του. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
διερευνηθεί κάθε συγκεκριμένη υποομάδα όπως διακρίνεται ανάλογα με: την 
ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το περιβάλλον, τη χρήση (κύρια χρήση για συντροφιά, 
αγώνες, κυνήγι, ή άλλη), τη δίαιτα, κ.λπ. Συνεχίζοντας το παράδειγμα της παρ-
βοΐωσης, γνωρίζουμε ότι συνηθέστερα προσβάλλονται τα κουτάβια και οι νεαροί 
σκύλοι. Μεταξύ των νεαρών σκύλων συχνότερα προσβάλλονται οι αρσενικοί, 
γεγονός που θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη τάση που έχουν να 
περιφέρονται ελεύθεροι σε σύγκριση με τους θηλυκούς.

Ένα παράδειγμα περιβαλλοντικών διαφορών στη συχνότητα προσβολής εί-
ναι στη λευχαιμία της γάτας∙ ένα νόσημα που εκδηλώνεται συχνότερα μεταξύ 
γατών σε σπίτια που έχουν πολλές γάτες και μεταξύ γατών που τους επιτρέπεται 
η έξοδος από το σπίτι.

Θα μπορούσες κι εσύ να βρεις παραδείγματα για διαφορετικές δίαιτες, φυλές 
κ.λπ.

Πού επικεντρώνεται το νόσημα;
Ο καθορισμός της κατανομής στον χώρο των περιστατικών του νοσήματος ίσως 
βοηθήσει στον εντοπισμό των παραγόντων επικινδυνότητας και της συμπερι-
φοράς του. Παράγοντας επικινδυνότητας είναι κάθε χαρακτηριστικό που αυ-
ξάνει την επικινδυνότητα μετάβασης ενός ζώου σε συγκεκριμένη κατάσταση. 
Για παράδειγμα, ποια άλογα μολύνονται, αυτά που βόσκουν έξω ή αυτά που 
παραμένουν στον στάβλο; Μεταδίδεται το νόσημα μεταξύ διπλανών παχνιών 
ή η κατανομή των παχνιών με μολυσμένα ζώα εμφανίζεται ως «τυχαία»; Έχουν 
προσβληθεί και γειτονικές εκτροφές; Μήπως τα προσβεβλημένα ζώα ζουν σε 
συγκεκριμένες περιοχές όπως στο κέντρο πόλεων (με αιθαλομίχλη), ή κοντά 
σε υγροβιότοπους;
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Ημέρες

Ημέρες

Γράφημα 1.4 Καμπύλες επιδημιών: από την κοινή πηγή (άνω), μεταδιδόμενη (κάτω).
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Παράδειγμα
Σε μια μελέτη των παραγόντων επικινδυνότητας για δυστοκία σε σκύλους Μπόξερ 
(Linde Forsberg και Persson, 2007), οι συγγραφείς δείχνουν ένα γράφημα (Γράφημα 
1.5) με δύο διαφορετικές αναλογίες που υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τα ίδια 
ζώα στον αριθμητή αλλά διαφορετικά στον παρονομαστή. Οι ανοιχτόχρωμες ράβδοι 
δείχνουν την αναλογία των θηλυκών σκύλων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία (αριθμητής) 
μεταξύ όλων των τοκετών (παρονομαστής, n = 253), ενώ οι σκούρες ράβδοι δείχνουν 
την αναλογία των θηλυκών σκύλων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία (αριθμητής) μεταξύ 
των τοκετών που εμφάνισαν δυστοκία (παρονομαστής, n = 70). Αυτό δεν είναι σαφές 
από το γράφημα, αλλά ξεκαθαρίζεται όταν διαβαστεί το κείμενο.

Π
οσ

οσ
τό

 (%
)

Ηλικία (έτη)

Γράφημα 1.5 Αναλογία κουταβιών κατά ηλικιακή κατηγορία σε μελέτη με Μπόξερ 
(Linde Forsberg, C. και Persson, G. [2007]). A survey of dystocia in the boxer breed. 
Acta Veterinaria Scandinavica. 49:8).

Αντίθετα, σε μια μελέτη για τον ρυθμό προσβολής του προκαλούμενου από 
εμβόλιο σαρκώματος της γάτας (Dean et al. 2013), οι συγγραφείς προσδιορίζουν 
με λεπτομέρεια ότι χρησιμοποίησαν τρεις διαφορετικούς παρονομαστές για να 
υπολογίσουν τον ρυθμό προσβολής από όγκους αυτού του είδους (Εικόνα 1.6).

Παρονομαστής 1. Ο συνολικός αριθμός των γατών που ήταν 
καταγεγραμμένες στα αρχεία των κτηνιατρικών 
κλινικών στο τέλος του 2007.

Παρονομαστής 2. Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων/εξετάσεων σε 
γάτες εντός του 2007, για τις οποίες υπήρχε κωδικός 
στο σύστημα καταγραφής (π.χ. αρχική επίσκεψη, 
επόμενες επισκέψεις κ.λπ.) των κτηνιατρικών κλινικών 
που συμμετείχαν.

Παρονομαστής 3. Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων γατών για 
εμβολιασμό εντός του 2007 για τις οποίες υπήρχε 
κωδικός στο σύστημα καταγραφής (π.χ. αναμνηστική 
δόση, αρχική σειρά εμβολιασμών κ.λπ.) των 
κτηνιατρικών κλινικών που συμμετείχαν.

Γράφημα 1.6 Περιγραφή των παρονομαστών που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό του ρυθμού προσβολής γατών από σάρκωμα προκαλούμενο από 
εμβολιασμό (Dean, R.S., Pfiffer, D.U., και Adams, V.J., [2013]. The incidence of feline 
injection site sarcomas in the United Kingdom. BMC Veterinary Research, 9;17–19).
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Ρυθμοί
Ο ρυθμός (rate) αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται κάτι. Ο 
ρυθμός συγκρίνει μία υποομάδα με όλη την ομάδα των ζώων κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Συνεπώς, είναι σαν να βλέπουμε μια αναλο-
γία στην οποία περιλαμβάνεται η χρονική διάρκεια στην οποία κάθε άτομο του 
πληθυσμού ήταν σε επικινδυνότητα να αναπτύξει κάτι.

Ο τύπος υπολογισμού του ρυθμού είναι:

 Α
 (Α+Β) χρόνος (1.3)

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του ρυθμού, που τον διαχωρίζει από την 
αναλογία, είναι ότι συμπεριλαμβάνει τη χρονική διάρκεια στην οποία κάθε άτομο 
του πληθυσμού ήταν σε επικινδυνότητα να αναπτύξει κάτι. 

Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι 2 γάτες μένουν επί 1 εβδομάδα σε ξενοδοχείο ζώων, 3 
άλλες γάτες μένουν επί 5 ημέρες και 1 γάτα μένει 2 μόνο ημέρες. Κάθε γάτα έχει 
διαφορετική επικινδυνότητα να της συμβεί κάτι στο ξενοδοχείο ζώων επειδή το 
χρονικό διάστημα της παραμονής σε αυτό διαφέρει.

Εάν μία από αυτές παρουσίαζε αναπνευστική νόσο, μπορούσαμε να πούμε ότι 1 
από τις 6 γάτες ή το 16,7% νόσησε κατά τη διάρκεια της παραμονής στο ξενοδοχείο 
ζώων. Αυτό όμως δεν μας δίνει αρκετές πληροφορίες, επειδή δεν εκτέθηκαν όλες οι 
γάτες στον δυνητικά παθογόνο μικροοργανισμό την ίδια χρονική διάρκεια.

Για να ληφθούν υπ’ όψιν οι διαφορετικές χρονικές διάρκειες κατά τις οποίες 
οι γάτες είχαν επικινδυνότητα ανάπτυξης αναπνευστικής νόσου, υπολογίζουμε 
τις «γατο-ημέρες», όπου μία γατο-ημέρα είναι κάθε ημέρα κατά την οποία η 
γάτα διέμενε στο ξενοδοχείο ζώων. Ο συνολικός αριθμός των γατο-ημερών του 
παραδείγματος υπολογίζεται ως εξής:

   2 γάτες συνεισφέρουν 7 ημέρες η κάθε μία: 2 γάτες × 7 ημέρες = 14 γατο-ημέρες
   3 γάτες συνεισφέρουν 5 ημέρες η κάθε μία: 3 γάτες × 5 ημέρες = 15 γατο-ημέρες
   1 γάτα συνεισφέρει 2 ημέρες: 1 γάτα × 2 ημέρες = 2 γατο-ημέρες
Σύνολο = 31 γατοημέρες.

Άρα, ο ρυθμός προσβολής από αναπνευστική νόσο στο ξενοδοχείο ζώων είναι:

1 νοσούσα γάτα

31 γατο-ημέρες

Οι ρυθμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί όταν αναφέρονται σε δυναμικούς πλη-
θυσμούς όπου με την πάροδο του χρόνου ζώα εισέρχονται και εξέρχονται του 
πληθυσμού. Ίσως τώρα σκεφθήκατε ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν όπου εργάζεστε: 
στην κλινική σας, σε κυνοτροφείο, στο τοπικό καταφύγιο ζώων, σε ιππόδρομο 
κ.λπ., και έχετε δίκιο. Αυτός είναι ο λόγος που η επιδημιολογία είναι τόσο σημα-
ντική στον κλινικό κτηνίατρο, και γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλά 
αυτό το είδος μέτρησης. Όποτε δύο ζώα εκτίθενται για διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα σε δυνητικό παράγοντα επικινδυνότητας, πρέπει να λαμβάνουμε 
υπ’ όψιν αυτές τις διαφορές στην «επικινδυνότητα ανάπτυξης του νοσήματος».
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Παράδειγμα B
Τώρα ας υποθέσουμε ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για τις πρώτες 4 εβδομάδες της 
περιόδου (Γράφημα 1.8). Το προσαρμοσμένο διάγραμμα θα ήταν έτσι:

Το ποσοστό προσβολής από το αναπνευστικό νόσημα στη διάρκεια της περιόδου 
των 4 εβδομάδων είναι το ακόλουθο:

1ο περιστατικό

υποτροπές

Όνομα ζώου
Skywalker

Alexa
Tahoe

Waylon
Xena

Mystic
Shamara
Midnight

Silver
Dante
Salem

Dynamite
Marengo
Thunder

Saab

Εβδομάδα στον χώρο

Γράφημα1.8 Γραφική αναπαράσταση του υπολογισμού του ποσοστού προσβολής 
(Παράδειγμα Β).

   Αριθμητής: σύνολο περιστατικών του αναπνευστικού νοσήματος = 5 νέα + 
1 υποτροπή = 6 (μέτρησε όλα τα τρίγωνα)

   Παρονομαστής: συνολικός αριθμός των ζώων στις εγκαταστάσεις οποιαδήποτε 
στιγμή στη διάρκεια της περιόδου ενδιαφέροντος = 11 (μέτρησε τις οριζόντιες 
ράβδους, όχι τα ονόματα των ζώων!)

Ποσοστό προσβολής = 6/11 = 0,545 = 54,5%

Επειδή το ποσοστό προσβολής εκφράζεται επί τοις εκατό, το ποσοστό 
προσβολής από το αναπνευστικό νόσημα στις εγκαταστάσεις αυτές στη διάρκεια των 
4 πρώτων εβδομάδων ήταν 54,5%. 

Ρυθμός προσβολής
Ο ρυθμός προσβολής (incidence) είναι ρυθμός που περιγράφει την ταχύτητα με 
την οποία ένας συγκεκριμένος πληθυσμός αποκτά ή αναπτύσσει μια ορισμένη 
πάθηση. Για να υπολογιστεί ο ρυθμός προσβολής, στον αριθμητή περιλαμβάνεται 
μόνο ο αριθμός των νέων περιστατικών που προκύπτουν κατά την αξιολογού-
μενη χρονική περίοδο, ενώ στον υπολογισμό του παρονομαστή λαμβάνεται υπ’ 
όψιν η διάρκεια του χρόνου κατά την οποία κάθε ζώο είναι σε επικινδυνότητα 
να νοσήσει. Αυτό είναι σημαντικό επειδή μόλις ένα ζώο αποκτήσει τη συγκε-
κριμένη «νόσο» (π.χ. στειρωθεί, αποβάλει, ή αναπτύξει διαβήτη), δεν έχει πλέ-
ον την επικινδυνότητα να ξαναεμφανίσει «για πρώτη φορά» αυτή τη «νόσο», 
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1ο περιστατικό

υποτροπές

Όνομα ζώου
Skywalker

Alexa
Tahoe

Waylon
Xena

Mystic
Shamara
Midnight

Silver
Dante
Salem

Dynamite
Marengo
Thunder

Saab

Εβδομάδα στον χώρο

Εικόνα 1.9 Γραφική αναπαράσταση του υπολογισμού του ρυθμού προσβολής 
(Παράδειγμα Γ, προσέξτε τα χρώματα που έχουν αλλάξει).

τουλάχιστον κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου. Για παράδειγμα, 
ένα θηλυκό ζώο μπορεί να αποβάλει πολλές φορές αλλά μόνο όταν είναι έγκυο.

Ο τύπος υπολογισμού του ρυθμού προσβολής είναι ο εξής:

Ρυθμός προσβολής =                     Αριθ. νέων περιστατικών
  Συνολική διάρκεια κατά την οποία τα ζώα του        

πληθυσμού είναι σε επικινδυνότητα να νοσήσουν 

(1.5)

Επειδή ο ρυθμός προσβολής είναι ρυθμός, πρέπει να εκφραστεί με τις κα-
τάλληλες χρονικές μονάδες (γατο-ημέρες, αλογο-εβδομάδες, κ.λπ.). Συνήθως, 
εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς (χωρίς δεκαδικά ψηφία), αν και αυτό δεν 
είναι υποχρεωτικό. Με άλλα λόγια, ρυθμός προσβολής 0,25 περιστατικών ανά 
αγελαδο-ημέρα συνήθως εκφράζεται ως 25 περιστατικά ανά 100 αγελαδο-ημέρες.

Παράδειγμα Γ
Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα των γάτων σε τοπικό καταφύγιο ζώων ή των 
αλόγων στον ιππόδρομο (Γράφημα 1.7).

Ο ρυθμός προσβολής από το αναπνευστικό νόσημα στο σύνολο των 12 
εβδομάδων είναι ο εξής:
   Αριθμητής: μόνο νέα περιστατικά αναπνευστικού νοσήματος = 6 (μέτρησε μόνο 

τα πράσινα τρίγωνα)
   Παρονομαστής: σύνολο εβδομάδων σε επικινδυνότητα νόσησης μέχρι ένα ζώο να 

εκδηλώσει το νόσημα για πρώτη φορά (μέτρησε τα σκούρα κελιά για κάθε ζώο). 
Αυτό γίνεται εύκολα ορατό εάν αλλαχθεί το χρώμα των εβδομάδων μόλις ένα 
ζώο εκδηλώσει το νόσημα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.9. Μετρούμε μόνο τα 
σκούρα κελιά (Γράφημα 1.9).

(συνεχίζεται)
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Γράφημα 1.11 Διάγραμμα Venn για την αναπαράσταση ειδικών μετρήσεων νόσου.

Συνολικός πληθυσμός

Ασθενείς

Θάνατοι

1 Η νοσηρότητα αναπαρίσταται ως η διαίρεση του κύκλου με το ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο.

2 Θνησιμότητα: το τρίγωνο διαιρούμενο με το παραλληλόγραμμο.
3 Ειδική του νοσήματος θνησιμότητα: το τμήμα του κύκλου που συμπεριλαμ-

βάνεται και στο τρίγωνο, διαιρούμενο με το παραλληλόγραμμο.
4 Ειδική θνητότητα: το τμήμα του κύκλου που συμπεριλαμβάνεται και στο 

τρίγωνο, διαιρούμενο με τον κύκλο.

Σημείωση
1http://www.oxforddictionaries.com/.




