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veterinaarepidemioloogiasseveterinaarepidemioloogiasse
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VeterinaVeterinaaarepidemiolrepidemiolooogogiaia

DefinitsioonDefinitsioon
Tuntud Tuntud nnääide: ide: koolera koolera ja John Snowja John Snow
Epidemioloogiline Epidemioloogiline põhjendaminepõhjendamine
Epidemioloogia distsipliinidEpidemioloogia distsipliinid
Epidemioloogia rakendusedEpidemioloogia rakendused
Epidemioloogia vahendidEpidemioloogia vahendid

33

Mis onMis on epidemiolepidemiolooogogiaia??

Kui haiguste levik populatsioonis oleks Kui haiguste levik populatsioonis oleks 
ttääiesti juhuslik, ei oleks iesti juhuslik, ei oleks 
epidemioloogia jepidemioloogia jäärele vajadust!rele vajadust!

44

Mis onMis on epidemiolepidemiolooogogiaia??

EPIDEMIOLOOGIA = teadus (logos) 
sellest, mis on üle (epi) 
populatsioonide (demos)

Definitsioon: epidemioloogia on Definitsioon: epidemioloogia on teadusteadus
haigustehaiguste tekkimisetekkimise ja ja levikuleviku
seaduspseaduspäärasustestrasustest populatsioonidespopulatsioonides..

55

Mis onMis on epidemiolepidemiolooogogiaia??

Definitsioon
– "Andmete kogumine haiguste ja haiguste 

determinantide kohta populatsioonides, 
nende andmete tõlgendamine ning 
bioloogiliste järelduste tegemine selle 
põhjal.” (Thrusfield)

– “teadus haiguse ja tervise 
determinantidest, nende esinemise 
sagedusest ja levikust populatsioonides”
(Martin, Meek & Willeberg)

66

Mis onMis on epidemiolepidemiolooogogiaia??

Definitsioon

– Haiguse determinandid (määravad 
tegurid) on tegurid, mille muutumisel 
muutub haiguse esinemissagedus või 
haiguse tunnused.

– Populatsioon on ükskõik milline isendite 
grupp või kooslus, kus haigus esineb.
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Tuntud nTuntud nääideide!!

Suured koolera puhangud Londonis 1850. Suured koolera puhangud Londonis 1850. 
aastatelaastatel
Kooleraga seotud surmajuhtude arv Kooleraga seotud surmajuhtude arv üületas letas 
10.000 piiri10.000 piiri
Koolera tekitaja ei olnud teadaKoolera tekitaja ei olnud teada
Koolera edasikandumise viis oli samuti Koolera edasikandumise viis oli samuti 
teadmatateadmata

88

Tuntud nTuntud nääideide!!

Arst, loomult teadlane, Arst, loomult teadlane, 
John John SnowSnow, elas , elas 
Londoni Londoni üühes enam hes enam 
tabandunudtabandunud piirkonnas piirkonnas 
–– SohosSohos –– ning sai ning sai 
seetõttu uuringuid viia seetõttu uuringuid viia 
llääbi koheselt ja bi koheselt ja 
kohapeal!kohapeal!

(1813(1813--1858)1858)
ArstArst--anestesiolooganestesioloog

99

Tuntud nTuntud nääideide!!

John Snow :John Snow :
Formuleeris hFormuleeris hüüpoteesi koolera põhjustajast ja poteesi koolera põhjustajast ja 
edasikandumisestedasikandumisest
vaatles haigusjuhtusid ja tegi oma vaatles haigusjuhtusid ja tegi oma 
vaatlustest loogilisi jvaatlustest loogilisi jääreldusireldusi
testis oma htestis oma hüüpoteesi sekkumise kaudupoteesi sekkumise kaudu

1010

Tuntud nTuntud nääideide!!

HHüüpoteespotees

Koolerat põhjustab toksiline aine, mille Koolerat põhjustab toksiline aine, mille üülekanne lekanne 
toimub saastunud veegatoimub saastunud veega

1111

Tuntud nTuntud nääideide!!

VaatlusandmedVaatlusandmed

1854. aasta kooleraepideemia ajal kogus John 1854. aasta kooleraepideemia ajal kogus John 
Snow jSnow jäärgmisi andmeid:rgmisi andmeid:
Kliiniliste juhtude arvKliiniliste juhtude arv
Koolerasse nakatunud ja mittenakatunud Koolerasse nakatunud ja mittenakatunud 
isikute arv kõigis isikute arv kõigis SohoSoho piirkonna piirkonna 
majapidamistesmajapidamistes

1212

Tuntud nTuntud nääideide!!
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1313

Tuntud nTuntud nääideide! ! 

VaatlusandmedVaatlusandmed

Lisaks kogus John Snow informatsiooni Lisaks kogus John Snow informatsiooni 
veevarustusfirmade kohta Londonis: veevarustusfirmade kohta Londonis: 

Kus asusid nende veevõtupunktid Kus asusid nende veevõtupunktid ThemsiThemsi jões? jões? 
Pumpade asukoht, kuhu vesi neist suunati?Pumpade asukoht, kuhu vesi neist suunati?

1414

Tuntud nTuntud nääideide!!

1515

Tuntud nTuntud nääideide!!

VaatlusandmedVaatlusandmed

Lõpuks kogus John Lõpuks kogus John SnowSnow infot selle kohta:infot selle kohta:

Millised pumbad varustasid erinevaid Millised pumbad varustasid erinevaid 
majapidamisi veega?majapidamisi veega?

1616

Tuntud nTuntud nääideide!!

1717

Tuntud nTuntud nääideide!!

John Snow John Snow suutis tõestada, etsuutis tõestada, et
majapidamistes, mis said oma vee majapidamistes, mis said oma vee 
veevarustusjaamast, mille veevõtupunkt asus veevarustusjaamast, mille veevõtupunkt asus 
Londonit lLondonit lääbiva biva ThamesThames’’ii jõe jõe alumisesalumises osas osas 
(Vauxhall Water Company)(Vauxhall Water Company),, esines oluliselt esines oluliselt 
rohkem koolera juhte kui majapidamistes, mis rohkem koolera juhte kui majapidamistes, mis 
said oma vee veevarustusjaamast, mille said oma vee veevarustusjaamast, mille 
veevõtupunkt asus veevõtupunkt asus ThamesThames’’ii jõe jõe üülemiseslemises ((ja ja 
puhtamaspuhtamas) ) osas.osas.

1818

Tuntud nTuntud nääideide!!

SekkumineSekkumine!!

John Snow John Snow lasi eemaldada klasi eemaldada kääepideme epideme 
Broad StreetBroad Street’’i pumbalt ning hoidis seeli pumbalt ning hoidis seelääbi bi 
edukalt edukalt äära uute koolerajuhtude ra uute koolerajuhtude 
tekkimisetekkimise!!
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1919

Tuntud nTuntud nääideide!!

2020

Tuntud nTuntud nääideide!!

Neid koolerajuhtusid, mida hNeid koolerajuhtusid, mida hüüpoteesiga poteesiga 
otseselt ei saanud seostada, uuriti ning neile otseselt ei saanud seostada, uuriti ning neile 
leiti ka rahuldavad seletused. leiti ka rahuldavad seletused. 
See veenis John Snow kaasaegseid selles, et See veenis John Snow kaasaegseid selles, et 
tal oli õigus arvates, et koolera kandub edasi tal oli õigus arvates, et koolera kandub edasi 
saastunud veega.saastunud veega.

2121

Tuntud nTuntud nääideide!!

MidaMida John Snow John Snow aga ei teadnudaga ei teadnud, , oli see, et ta oli see, et ta 
oli maailma esimene oli maailma esimene epidemioloogepidemioloog!!

Tuginedes oma kogemustele, kirjutas Tuginedes oma kogemustele, kirjutas John John 
Snow Snow teoseteose --““Koolera Koolera üülekandeviisidestlekandeviisidest”” ((On On 
the Mode of Communication of Cholerathe Mode of Communication of Cholera))

Mille võib leidaMille võib leida: : 
http://www.ph.ucla.edu/epi/snow.htmlhttp://www.ph.ucla.edu/epi/snow.html

2222

Mis onMis on epidemiolepidemiolooogogiaia??
(j(jäätkub)tkub)

EpidemiolEpidemiolooogogiaia on terve mõistuse on terve mõistuse 
ssüüstemaatiline rakendaminestemaatiline rakendamine lläähtudes htudes 
bioloogilisest perspektiivistbioloogilisest perspektiivist!!

2323

EpidemioloEpidemiolooogilgilineine põhjendaminepõhjendamine

Epidemioloogiline meetodEpidemioloogiline meetod-- 3 3 
etappietappi

1)1) Probleemi mProbleemi määääratlemine ning ratlemine ning 
hhüüpoteesi ppoteesi püüstitamine selle stitamine selle 
põhjuste suhtespõhjuste suhtes

2424

MisMis juhtusjuhtus??
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MisMis juhtusjuhtus??

2626

Epidemioloogiline meetodEpidemioloogiline meetod-- 3 etappi3 etappi

2) Seose otsimine haigusjuhtude 2) Seose otsimine haigusjuhtude 
(s(süündmuse) ja võimalike tegurite ndmuse) ja võimalike tegurite 
(determinantide) vahel: (determinantide) vahel: 

–– Vaatlusandmete kogumine Vaatlusandmete kogumine 
(vaatlusuuringud)(vaatlusuuringud)

–– VVäälili-- või laborkatsedvõi laborkatsed
–– Andmete analAndmete analüüüüs: statistiline seos + s: statistiline seos + 

bioloogiline põhjendatus ja vastavus bioloogiline põhjendatus ja vastavus 
muudele põhjuslikkuse muudele põhjuslikkuse 
kriteeriumidele kriteeriumidele 

2727

MiksMiks juhtusjuhtus??

2828

Epidemioloogiline meetodEpidemioloogiline meetod-- 3 etappi3 etappi

3)3)HHüüpoteesi testimine sekkumise poteesi testimine sekkumise 
kaudu või eksperimendi abilkaudu või eksperimendi abil
–– Haiguse võimaliku determinandi Haiguse võimaliku determinandi 

mõju tõkestamine reaalses mõju tõkestamine reaalses 
olukorras olukorras 

–– VVäälili-- või laborkatsedvõi laborkatsed

2929

EpidemioloEpidemioloooggiaia distsipliiniddistsipliinid

Kvantitatiivne epidemioloogiaKvantitatiivne epidemioloogia
–– ppüüüüab arvuliselt mab arvuliselt määääratleda haiguse ja sellega ratleda haiguse ja sellega 

seotud tegurite levikut populatsioonis pidades seotud tegurite levikut populatsioonis pidades 
silmas nii geograafilist kui ajalist aspekti silmas nii geograafilist kui ajalist aspekti 

–– ppüüüüab leida põhjuslikke seoseid erinevate ab leida põhjuslikke seoseid erinevate 
tegurite ja haiguse vahel. tegurite ja haiguse vahel. 

Kaks tasandit:Kaks tasandit:
–– kirjeldav kirjeldav 
–– analanalüüüütiline .tiline .

3030

EpidemioloEpidemioloooggiaia distsipliiniddistsipliinid

Kirjeldav epidemioloogiaKirjeldav epidemioloogia
–– Haiguse levik ajas ja ruumis,Haiguse levik ajas ja ruumis,

levimuse uuringud, sõeluuringud, seirelevimuse uuringud, sõeluuringud, seire

AnalAnalüüüütiline epidemioloogia tiline epidemioloogia 
põhjuslikud seosed haiguse ja riskitegurite põhjuslikud seosed haiguse ja riskitegurite 
vahel vahel 

–– llääbilõikebilõike--, kohort, kohort-- ja juhtkontrolluuringudja juhtkontrolluuringud

–– Eksperimentaalne epidemioloogiaEksperimentaalne epidemioloogia
kliinilised katsed ja modelleeriminekliinilised katsed ja modelleerimine



6

3131

EpidemioloEpidemioloooggiaia distsipliiniddistsipliinid

ÖÖkoloogiline epidemioloogia e. koloogiline epidemioloogia e. 
veterinaar/meditsiini veterinaar/meditsiini öökoloogiakoloogia
–– keskendub keskendub 

tegurite mõistmisele, mis mõjutavad haigusetekitajate tegurite mõistmisele, mis mõjutavad haigusetekitajate 
üülekandumist ja slekandumist ja sääilimist keskkonnas.ilimist keskkonnas.

–– tekitajatekitaja--peremeesperemees--keskkond triaadkeskkond triaad

haiguse(tekitajahaiguse(tekitaja) ) öökoloogia (koloogia (naturalnatural historyhistory of of thethe
diseasedisease))

–– uus suund uus suund öökoloogilises epidemioloogias koloogilises epidemioloogias ––
molekulaarepidemioloogiamolekulaarepidemioloogia..

3232

EpidemioloEpidemioloooggiaia distsipliiniddistsipliinid

EtioloogilineEtioloogiline epidemioloogiaepidemioloogia
–– tegeleb põhjuslike seoste uurimisega tegeleb põhjuslike seoste uurimisega 

haiguste võimalike tekitajate haiguste võimalike tekitajate 
(riskitegurite) ja haiguse vahel. (riskitegurite) ja haiguse vahel. 

VVääliepidemioloogialiepidemioloogia -- puhangupuhangu--uuringud.uuringud.

–– Paljupõhjuseliste haiguste riskitegurite Paljupõhjuseliste haiguste riskitegurite 
suhtelise olulisuse hindamine.suhtelise olulisuse hindamine.

3333

EpidemioloEpidemioloooggiaia distsipliiniddistsipliinid

Karjatervishoid/ ennetav Karjatervishoid/ ennetav 
veterinaarmeditsiinveterinaarmeditsiin
–– kasutab eeltoodud uuringutes kogutud kasutab eeltoodud uuringutes kogutud 

informatsiooni haiguste tõrje ja informatsiooni haiguste tõrje ja 
ennetamise optimaalsete strateegiate ennetamise optimaalsete strateegiate 
kujundamisekskujundamiseks

3434

EpidemioloEpidemioloooggiaia distsipliiniddistsipliinid

Kliiniline epidemioloogia Kliiniline epidemioloogia 
–– rakendab epidemioloogia meetodeid krakendab epidemioloogia meetodeid küüsimuste simuste 

lahendamiseks, mis on otseselt seotud praktilise lahendamiseks, mis on otseselt seotud praktilise 
meditsiiniga indiviidi või karja tasandil.meditsiiniga indiviidi või karja tasandil.

–– vastused neile kvastused neile küüsimustele on koheselt simustele on koheselt 
rakendatavad diagnoosi panemisel, rakendatavad diagnoosi panemisel, 
terviseriskide hindamisel, ravi mterviseriskide hindamisel, ravi määääramisel ja ramisel ja 
selle tulemuslikkuse prognoosimiselselle tulemuslikkuse prognoosimisel

3535

Epidemioloogilised Epidemioloogilised 
probleemidprobleemid

Norm / anomaaliaNorm / anomaalia
–– Mis on normaalsuse piirid? Mis on normaalsuse piirid? 
–– Millised kõrvalekalded normist on seotud Millised kõrvalekalded normist on seotud 

haigusega?haigusega?

DiagnoosDiagnoos
–– Kui tKui tääpsed on diagnostilised testid ja psed on diagnostilised testid ja 

diagnoosimise protseduurid haiguse diagnoosimise protseduurid haiguse 
avastamiseks?avastamiseks?

3636

Epidemioloogilised Epidemioloogilised 
probleemidprobleemid

EsinemissagedusEsinemissagedus
–– Mis on haigusjuhu definitsioon? Mis on haigusjuhu definitsioon? 
–– Kui sage on iga sKui sage on iga süümptom?mptom?
–– Milline on haiguse levik populatsioonis, ajas ja Milline on haiguse levik populatsioonis, ajas ja 

ruumis?ruumis?

Risk / ennetamineRisk / ennetamine
–– Millised tegurid suurendavad tõenMillised tegurid suurendavad tõenääosust osust 

haigestuda?haigestuda?
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Epidemioloogilised Epidemioloogilised 
probleemidprobleemid

PrognoosPrognoos
–– Mis on haigestumise tagajMis on haigestumise tagajäärjed?rjed?
–– Millised tegurid suurendavad ja vMillised tegurid suurendavad ja väähendavad tervistumise hendavad tervistumise 

tõentõenääosust?osust?

Ravi / tõrjeRavi / tõrje
–– Kui efektiivne on ravistrateegia ja kuidas see mõjutab Kui efektiivne on ravistrateegia ja kuidas see mõjutab 

haiguse edasist kulgu?haiguse edasist kulgu?
–– Kuidas on võimalik vKuidas on võimalik väähendada haigestumise riski ja leviku hendada haigestumise riski ja leviku 

kiirust? kiirust? 
–– Kui tõhusad on olemasolevad diagnoosimise, ravi, tõrje ja Kui tõhusad on olemasolevad diagnoosimise, ravi, tõrje ja 

ennetamise vahendid?ennetamise vahendid?

3838

Epidemioloogilised Epidemioloogilised 
probleemidprobleemid

PõhjusPõhjus
–– Mis on haiguse Mis on haiguse etioloogilineetioloogiline tegur? Milline on selle elutstegur? Milline on selle elutsüükkel? kkel? 
–– Millised tingimused mõjutavad selle patogeensust ja virulentsustMillised tingimused mõjutavad selle patogeensust ja virulentsust??
–– Millised tegurid mMillised tegurid määääravad looma vastuvõtlikkuse ja resistentsuse ravad looma vastuvõtlikkuse ja resistentsuse 

haiguse suhtes?haiguse suhtes?
–– Millised tingimused tõstavad populatsiooni soodumust puhangu Millised tingimused tõstavad populatsiooni soodumust puhangu 

tekkimisele  selles.tekkimisele  selles.

Allikas / Allikas / üülekannelekanne
–– Mis on haigusetekitajate allikas ja Mis on haigusetekitajate allikas ja üülekande mehhanism? lekande mehhanism? 
–– Millised on haiguse leviku perioodid? Millised on haiguse leviku perioodid? 
–– Kuidas tekitaja levib nakatunud isendilt vastuvõtlikule isendileKuidas tekitaja levib nakatunud isendilt vastuvõtlikule isendile? ? 

Milline on nakatumise tee (nakkuse vMilline on nakatumise tee (nakkuse väärav)?rav)?

HindHind
–– Milline on haiguse mõju fMilline on haiguse mõju füüüüsilises ja majanduslikus mõttes?silises ja majanduslikus mõttes?

3939

EpidemioloEpidemioloooggiaia rakendusedrakendused

Loomatervishoiualane jLoomatervishoiualane jäärelevalve relevalve –– siseriiklik ja siseriiklik ja 
rahvusvahelinerahvusvaheline
Veterinaarne rahvatervishoid ja toiduohutusVeterinaarne rahvatervishoid ja toiduohutus
RiskianalRiskianalüüüüss
Haiguse esinemise majanduslike tagajHaiguse esinemise majanduslike tagajäärgede rgede 
analanalüüüüss
Kliiniline veterinaarmeditsiinKliiniline veterinaarmeditsiin-- tõendatusel põhinev tõendatusel põhinev 
meditsiin (meditsiin (evidenceevidence basedbased medicinemedicine EBM)EBM)

4040

Tõendatusel põhinev Tõendatusel põhinev 
meditsiinmeditsiin

ssüüstemaatiline ajakohase teadusliku stemaatiline ajakohase teadusliku 
informatsiooni otsimine ja kriitiline informatsiooni otsimine ja kriitiline 
hindamine ning selle kasutamine hindamine ning selle kasutamine 
kliiniliste otsuste tegemise alusena.kliiniliste otsuste tegemise alusena.

4141

Epidemioloogia Epidemioloogia vahendidvahendid

+ x ( (

/ -
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4242

JulgustuseksJulgustuseks

““Epidemioloogia on aidanud pEpidemioloogia on aidanud päääästa sta 
rohkem elusid kui teised, vrohkem elusid kui teised, vääliselt liselt 
ssääravamad meditsiiniharud.ravamad meditsiiniharud.””

TraynorTraynor BB
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KKüüsimusedsimused??


