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EPIDEMIOLÓGIA FOGALMA

„Az epidemiológia meghatározott populáció(k)ban az egészséggel kapcsolatos 

állapotok, jelenségek és az előfordulásukat befolyásoló tényezőknek az 

eloszlását és különböző hatásokra bekövetkező változását azzal a céllal 

vizsgáló tudományterület, hogy eredményeit felhasználja az egészségfejlesztés, 

a megelőzés, a gyógyítás érdekében.”



ESET-KONTROLL VIZSGÁLAT
Jellemzői:

• A csoportokban esély számítható, abból esélyhányados

• Több és különböző szintű expozíciót képes vizsgálni

• Relatíve olcsó és gyors (hatékony)

• Ritka betegségeknél jól közelíthető a relatív kockázat az esélyhányadossal

• Hosszú időszak is feldolgozható

• Kezelés biztonságosságának vizsgálatában hasznos

• Kezelés hatékonyságának vizsgálatára nem alkalmas

• A vizsgálatban abszolút kockázat (incidencia) nem mérhető

• Torzító tényező lehet az expozícióra való visszaemlékezés szelektív pontossága

A vizsgálat retrospektív vizsgálja egy adott betegség kockázati tényezőhöz való 
relációját, relevanciáját, kontroll csoporttal szemben. Így vizsgálható egy adott 
tényező hatása a megbetegedésre.



KERESZTMETSZETI VIZSGÁLAT

• A populáció egy meghatározott időpontbeli állapotáról ad – keresztmetszeti –

képet.

• Egy populációhoz tartozó minden egyes egyén esetében egyszerre vizsgálja, a 

betegség és annak egy vagy több adott kiváltó tényezőjének meglétét.

• Etiológiai kérdések vizsgálatára a keresztmetszeti vizsgálatok nem alkalmasak, mert 

csak az adott időpillanatban nézik a kockázati tényezőt és a betegséget.

• Prevalenciát határoz meg



KOHORSZ VIZSGÁLAT

• Jellemzői:

• Az expozíciót már a betegség kialakulása 
előtt vizsgálja

• Egy expozícióra több végpont vizsgálható

• Prospektív vizsgálat

• Incidenciát határoz meg

• Az incidenciákból relatív és járulékos 
kockázat számítható

• Fokozottan idő- és költségigényes vizsgálat

• Kohorszok követése nehéz, az 
együttműködés változó, gyakori a 
lemorzsolódás a vizsgálatból

A kohorsz vizsgálat egy analitikus epidemiológiai vizsgálat ami 
egy betegség és a kockázati tényezők összefüggését vizsgálja 
prospektíven, még a betegség kialakulása előtt. Ehhez 
kohorszokat hoznak létre melyben külön vizsgálják az adott 
tényező szempontjából exponáltnak illetve nem exponáltnak 
tekinthető egyedeket. 

Legismertebb ilyen vizsgálat a Framingham Study , melynek 
indításakor egy földrajzilag és demográfiailag jól 
meghatározott populációban az ischaemiás szívbetegségek 
kialakulásának vizsgálatát tűzték ki célul, de a hosszú távú 
követés során egyéb betegségek és a feltételezett kockázati 
tényezők összefüggésének elemzésére is kiterjesztették.


