
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.

ΠΠΠεριγραφή της υγείας εριγραφή της υγείας εριγραφή της υγείας 
και του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματοςκαι του νοσήματος
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Ποιο είναι το πρόβλημα;
Πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε ποιος εκδήλωσε το νόσημα ή πού επικεντρώνεται το 
νόσημα, πρέπει να ορίσουμε ποια θα θεωρήσουμε ως χαρακτηριστικά του ατόμου 
με το νόσημα· με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε έναν ορισμό του περιστατικού. Αν 
και αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο με την πρώτη ματιά, είναι το σπουδαιότερο 
βήμα σε κάθε μελέτη ή διερεύνηση και, εάν εξεταστεί βαθύτερα, δεν είναι όσο 
αυτονόητο φαίνεται.

Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να διερευνήσουμε αν υπάρχει σε ένα κυνοτροφείο 
πρόβλημα παρβοΐωσης. Πώς θα ορίζατε ένα περιστατικό παρβοΐωσης; Οι 
περισσότεροι θα απαντούσαν ένα κουτάβι με διάρροια. Τα προβλήματα με αυτόν τον 
απλό ορισμό ενός περιστατικού παρβοΐωσης είναι τα ακόλουθα:

   Υπάρχουν κι άλλα αίτια που προκαλούν διάρροια σε κουτάβια, άρα μπορεί να 
υπερεκτιμάτε την πραγματική έκταση της λοίμωξης από παρβοϊό.

   Ζώα με λοίμωξη από παρβοϊό μπορεί να μην εκδηλώσουν συμπτώματα, άρα 
μπορεί να υποεκτιμάτε την έκταση της λοίμωξης.

   Η παρβοΐωση μπορεί να παρουσιαστεί με άλλες κλινικές εκδηλώσεις εκτός 
της διάρροιας, όπως για παράδειγμα λήθαργο, ανορεξία, πυρετό, εμέτους και 
σοβαρή απώλεια βάρους, άρα μπορεί να υποεκτιμάτε την έκταση της λοίμωξης 
επικεντρώνοντας την προσοχή μόνο σε κουτάβια με διάρροια.

   Μέχρι ποια ηλικία ένας σκύλος μπορεί να θεωρείται κουτάβι; Με άλλα λόγια, ποιος 
είναι ο «ορισμός περιστατικού» του κουταβιού;

Για να υπολογιστεί με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία ο αριθμός των πραγματικά 
προσβεβλημένων σκύλων ενός πληθυσμού, πρέπει να ορίσουμε όσο το δυνατόν 
καλύτερα το περιστατικό λοίμωξης από παρβοϊό. Ένα παράδειγμα θα ήταν «σκύλοι 
ηλικίας κάτω των 9 μηνών με θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση κοπράνων με ELISA 
για παρβοϊό». Αυτός ο ορισμός θα ελαχιστοποιούσε τον αριθμό των σκύλων με 
διάρροια άλλης αιτιολογίας (επειδή απαιτείται θετικό αποτέλεσμα στην ELISA) και θα 
ελαχιστοποιούσε επίσης τον αριθμό των σκύλων που θα αποκλείονταν επειδή δεν 
είχαν διάρροια.

Η σημασία του ορισμού του περιστατικού είναι ιδιαίτερα μεγάλη όταν συ-
γκρίνονται μεταξύ τους μελέτες συγκεκριμένου νοσήματος. Εάν δύο μελέτες 
δεν έχουν τον ίδιο ορισμό του περιστατικού, τα αποτελέσματά τους δεν είναι 
απευθείας συγκρίσιμα.
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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).
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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;


