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Streszczenie

Summary

Celem pracy by³o zbadanie zale¿noœci pomiêdzy parametrami
meteorologicznymi (temperatura, wilgotnoœæ powietrza, ciœnienie atmosferyczne) a dolegliwoœciami chorych na chorobê zwyrodnieniow¹ stawów kolanowych i/lub biodrowych (CHZS).
W badaniu wziê³o udzia³ 50 chorych na CHZS leczonych ambulatoryjnie, pochodz¹cych ze œrodowiska wielkomiejskiego (Warszawa
i okolice). Badanie wstêpne obejmowa³o: badanie ogólnolekarskie
i uk³adu ruchu oraz podstawowe badania laboratoryjne. Nastêpnie
chorzy przez 14 dni, codziennie wieczorem, wype³niali kwestionariusz oceniaj¹cy nasilenie bólu stawów, ich sztywnoœæ oraz stopieñ
trudnoœci przy wykonywaniu codziennych czynnoœci. Dolegliwoœci
chorych korelowano z danymi uzyskanymi w IMiGW. Wyniki przeanalizowano w warunkach statycznych i dynamicznych.
Stwierdzono, ¿e chorzy na CHZS mieli wiêksze bóle stawów, gdy
temperatura powietrza by³a ni¿sza od œredniej w badanym okresie. Bóle stawów nasila³y siê oraz narasta³y trudnoœci w wykonywaniu czynnoœci dnia codziennego w okresie wiêkszych zmian
zarówno temperatury, jak i wilgotnoœci oraz ciœnienia atmosferycznego. Odczucie sztywnoœci stawów wyd³u¿a³o siê przy wiêkszych zmianach temperatury i wilgotnoœci oraz przy stabilnym ciœnieniu atmosferycznym.
Zaobserwowane zale¿noœci pozwalaj¹ na przewidywanie okresów nasilenia dolegliwoœci u chorych na CHZS, a co za tym idzie
– zastosowanie œrodków zapobiegawczych.

The aim of the present work was to study the correlation between
meteorological parameters (temperature, air humidity, atmospheric
pressure) and complaints of patients suffering from osteoarthritis
(OA); gonarthrosis and/or coxarthrosis. The investigation
comprised 50 outpatients from Warsaw and its suburbs. Baseline
examination included: physical examination and that of the
locomotor system and basic laboratory tests. Then, every evening
for a fortnight, patients filled questionnaire, estimating pain
intensity, stiffness of joints and degree of difficulties in performing
everyday activities. Patients’ complaints were correlated with the
data obtained from Meteorology Institute. The results obtained in
static and dynamic conditions were analyzed.
OA patients experienced greater joint pains when air temperature
was lower. Pains of joints and difficulties in performing everyday
activities increased when the changes of temperature, humidity
and atmospheric pressure were greater. The stiffness of joints
elongated during greater changes of temperature and humidity
and during constant atmospheric pressure.
The inter-relations observed can help to foresee periods of
intensified complaints from OA patients, and, consequently, to
use preventive measures.
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Cz³owiek w œrodowisku atmosferycznym podlega oddzia³ywaniu wielu ró¿norodnych elementów meteorologicznych o charakterze bodŸcowym. Wed³ug badañ Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ok. 50–70%
Polaków jest wra¿liwych na panuj¹ce warunki atmosferyczne, przy czym wœród tych osób w przedziale wiekowym 45–50 lat przewa¿aj¹ kobiety, natomiast w grupie
po 50. roku ¿ycia znacznie wiêcej meteoropatów jest
wœród mê¿czyzn [1]. Biometeorolodzy meteoropat¹ nazywaj¹ osobê, która w trakcie zmiany pogody skar¿y siê na
z³e samopoczucie, pogorszenie nastroju, zmniejszenie
sprawnoœci fizycznej i psychofizycznej, a tak¿e nasilenie
objawów istniej¹cych chorób przewlek³ych.
Objawy meteorotropowe nie wystêpuj¹ u wszystkich ludzi, jedynie u osób wra¿liwych na zmiany pogody. Schorzenia, których objawy pojawiaj¹ siê lub ulegaj¹ zaostrzeniu w zwi¹zku z dzia³aniem aktywnych meteorotropowo sytuacji pogodowych, nazywane s¹ chorobami meteorotropowymi. Choroby reumatyczne nale¿¹ do schorzeñ, w których najwczeœniej i najwyraŸniej
wykazano zwi¹zek z pogod¹ [2].
Choroba zwyrodnieniowa stawów (CHZS) jest najczêstsz¹ chorob¹ stawów u cz³owieka. Z punktu widzenia klinicznego najwiêksze znaczenie ma zwyrodnienie
stawów biodrowych, kolanowych i krêgos³upa, poniewa¿ ich postêpuj¹ce uszkodzenie powoduje ograniczenie sprawnoœci chorych, a nawet kalectwo.
Celem pracy by³a ocena wp³ywu temperatury, wilgotnoœci i ciœnienia atmosferycznego na dolegliwoœci
chorych na chorobê zwyrodnieniow¹ stawów.

czorem o tej samej porze przez kolejne 14 dni. Bezpoœrednio przed rozpoczêciem wype³niania kwestionariuszy chorzy zostali zbadani w celu potwierdzenia rozpoznania (badanie ogólnolekarskie i uk³adu ruchu). Wykonywano jednorazowo podstawowe badanie laboratoryjne w trakcie 14 dni obserwacji. Dolegliwoœci chorych korelowano z danymi meteorologicznymi, które
uzyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura powietrza (w °C), ciœnienie atmosferyczne (w hPa) na poziomie stacji, wilgotnoœæ wzglêdna (w %) by³y mierzone co 3 godz. Badano zale¿noœæ
objawów klinicznych nie tylko od œredniej parametrów
meteorologicznych (tj. w warunkach statycznych), ale
tak¿e od wahañ tych parametrów w dniach obserwacji,
na podstawie pomiarów co 3 godz. (w uk³adzie dynamicznym). W analizie statycznej za punkt odniesienia
przyjêto œrednie wartoœci: temperatury (7,8°C) i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza (79,8%) oraz ciœnienia atmosferycznego (1004,2 hPa), panuj¹ce w ci¹gu ca³ego
okresu obserwacji. W analizie dynamicznej za punkt
odniesienia przyjêto œrednie zmiany (przyrosty lub
spadki): temperatury powietrza o 0,04°C (∆T=-0,04°C),
wilgotnoœci wzglêdnej o 0,97% (∆H=-0,97%) oraz ciœnienia atmosferycznego o 2,0 hPa (∆P=2,0 hPa), które
wyst¹pi³y w okresie obserwacji chorych. W analizie statystycznej wyników zastosowano analizê wariancji
ANOVA. Analizê uzyskanych wyników przeprowadzono
oddzielnie dla warunków statycznych i dynamicznych;
objêto ni¹ ³¹cznie 700 obserwacji chorych (obserwacja
14-dniowa u 50 chorych). Za poziom istotnoœci przyjêto
wartoœæ p<0,05.

Materia³ i metody

Wyniki

W badaniu wziê³o udzia³ 50 osób chorych na zwyrodnienie stawów (29 na chorobê zwyrodnieniow¹ stawów kolanowych i 21 na chorobê zwyrodnieniow¹ stawów biodrowych), pochodz¹cych ze œrodowiska wielkomiejskiego (Warszawa i okolice), leczonych w Centralnej Przychodni Lekarskiej MON od 6 maja 2002 r. do
16 kwietnia 2003 r. Rozpoznanie choroby ustalano na
podstawie kryteriów diagnostycznych ACR [3, 4]. W tej
grupie by³o 37 kobiet (74%) i 13 mê¿czyzn (26%) w wieku 71,4±9 lat, o czasie trwania choroby 7,8±7,5 roku.
W trakcie badania chorzy przyjmowali dotychczasowe
leki i zachowywali siê tak, jak w ka¿dym dniu. W ocenie dolegliwoœci u¿yto skali VAS (0–100 mm) [5], na
której chorzy zaznaczali nasilenie bólu i stopieñ nasilenia sztywnoœci stawów oraz opieraj¹c siê na skali
WOMAC oceniali stopieñ trudnoœci przy wykonywaniu
codziennych czynnoœci (chodzenie, robienie zakupów,
wstawanie, higiena i wykonywanie prac domowych).
Zalecano wype³nianie kwestionariusza codziennie wie-

Jak wynika z ryc. 1., chorzy na CHZS odczuwali wiêksze bóle stawów w temperaturze ni¿szej od œredniej
temperatury badanego okresu, a zale¿noœæ ta by³a
istotna statystycznie (p=0,03). By³y one równie¿ wiêksze podczas wystêpowania wilgotnoœci wzglêdnej oraz
ciœnienia atmosferycznego wy¿szych od œrednich wartoœci okresu badanego, ale te zale¿noœci by³y nieznamienne statystycznie.
Stopieñ nasilenia sztywnoœci stawów (ryc. 2.) by³
d³u¿szy w czasie temperatury powietrza wy¿szej od
œredniej, wilgotnoœci wzglêdnej oraz ciœnienia atmosferycznego ni¿szych od wartoœci œrednich, ale zale¿noœci
te nie by³y istotne statystycznie.
Trudnoœci przy wykonywaniu codziennych czynnoœci (ryc. 3.) by³y wiêksze podczas wystêpowania temperatury powietrza i wilgotnoœci ni¿szych od œrednich
wartoœci oraz ciœnienia atmosferycznego wy¿szego od
œredniego w badanym okresie. Zale¿noœci te nie spe³nia³y warunków istotnoœci statystycznej.
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Ryc. 1. Œrednie wartoœci nasilenia bólu stawów
wg skali VAS w zale¿noœci od parametrów meteorologicznych (p<0,05 – znamiennoœæ statystyczna; p>0,05 – nieznamiennoœæ statystyczna).
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Ryc. 2. Œrednie wartoœci nasilenia sztywnoœci
stawów wg skali VAS w zale¿noœci od parametrów meteorologicznych.
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Badania dotycz¹ce wp³ywu pogody na choroby reumatyczne trwaj¹ na ca³ym œwiecie od pocz¹tku XX w.,
jednak nadal trudno jest doszukaæ siê tu jednoznacznych wniosków. Wyniki przedstawianego badania potwierdzaj¹ powszechne przekonanie, ¿e chorzy na chorobê zwyrodnieniow¹ stawów wykazuj¹ wra¿liwoœæ na
pogodê. Nowoœci¹ tego badania jest przeprowadzenie
analizy nie tylko w warunkach statycznych, ale i dynamicznych. Analiza statyczna wskazuje na pewn¹ zale¿noœæ dolegliwoœci ze strony uk³adu ruchu (ból, sztywnoœæ stawów, trudnoœci przy wykonywaniu czynnoœci
dnia codziennego) od panuj¹cych warunków atmosferycznych, natomiast analiza dynamiczna w sposób wyraŸniejszy uwidacznia wspomniane zale¿noœci. Znamiennoœæ statystyczn¹ obserwowano w³aœnie g³ównie
w analizie dynamicznej.
W warunkach statycznych wykazano, ¿e chorzy na
CHZS odczuwali wiêksze bóle stawów wówczas, gdy
temperatura powietrza by³a ni¿sza od œredniej temperatury okresu badanego. Natomiast nasilenie bólu
stawów nie zale¿a³o od wilgotnoœci oraz ciœnienia atmosferycznego. Nie znaleziono równie¿ zale¿noœci pomiêdzy sztywnoœci¹ stawów i trudnoœciami przy wykonywaniu czynnoœci dnia codziennego a temperatur¹, wilgotnoœci¹ wzglêdn¹ i ciœnieniem atmosferycznym powietrza.
Oceniaj¹c warunki dynamiczne wykazano natomiast, ¿e niezale¿nie od kierunku zmian pogody
zmienia³y siê równie¿ dolegliwoœci chorych. Ból stawów wyraŸnie nasila³ siê w okresie wiêkszych zmian
wszystkich badanych parametrów meteorologicznych. Podobnie sztywnoœæ stawów by³a wiêksza
w okresie wiêkszych zmian temperatury i wilgotnoœci
wzglêdnej, nasila³o j¹ tak¿e stabilne ciœnienie atmosferyczne. Równie¿ w okresie wiêkszych zmian warunków atmosferycznych chorzy zg³aszali wiêkszy stopieñ trudnoœci przy wykonywaniu czynnoœci dnia codziennego.
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wiêkszych ni¿ œrednia zmian temperatury powietrza,
wilgotnoœci wzglêdnej oraz ciœnienia atmosferycznego.
Zale¿noœci te by³y wysoce istotne statystycznie (ryc. 4.).
Sztywnoœæ stawów (ryc. 5.) by³a d³u¿sza w okresie
wiêkszych zmian temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej
oraz sta³ego ciœnienia atmosferycznego. Zale¿noœci te
by³y wysoko znamienne statystycznie.
Zmiany wszystkich parametrów meteorologicznych
nasila³y równie¿ stopieñ trudnoœci w wykonywaniu codziennych czynnoœci; zale¿noœci te by³y istotne statystycznie (ryc. 6.).
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Ryc. 3. Œrednie wartoœci stopnia trudnoœci
w wykonywaniu codziennych czynnoœci wg
skali WOMAC w zale¿noœci od parametrów meteorologicznych.
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Ryc. 4. Œrednie wartoœci nasilenia bólu stawów
wg skali VAS w zale¿noœci od wielkoœci zmian
parametrów meteorologicznych (∆T – wahania
temperatury, ∆H – wahania wilgotnoœci wzglêdnej, ∆p – wahania ciœnienia atmosferycznego).
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Ryc. 5. Œrednie wartoœci nasilenia sztywnoœci
stawów wg skali VAS w zale¿noœci od wielkoœci
zmian parametrów meteorologicznych (∆T –
wahania temperatury, ∆H – wahania wilgotnoœci wzglêdnej, ∆p – wahania ciœnienia atmosferycznego).
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Ryc. 6. Œrednie wartoœci stopnia trudnoœci przy
wykonywaniu codziennych czynnoœci wg skali
WOMAC w zale¿noœci od wielkoœci zmian parametrów meteorologicznych (∆T – wahania temperatury, ∆H – wahania wilgotnoœci wzglêdnej,
∆p – wahania ciœnienia atmosferycznego).
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Doniesienia w piœmiennictwie na temat wp³ywu warunków atmosferycznych na dolegliwoœci stawowe chorych na chorobê zwyrodnieniow¹ s¹ czêsto odmienne,
równie¿ w porównaniu z wynikami przedstawionej pracy.
Aikman [6] podczas badania, które przeprowadzono
w œrodkowej Australii zaobserwowa³a, ¿e najwiêkszy
wp³yw na chorych z CHZS ma temperatura i wilgotnoœæ
powietrza, przy czym ból stawów nasila³ siê oraz wyd³u¿a³o siê nasilenie sztywnoœci stawów podczas spadku
temperatury i wzrostu wilgotnoœci. Chorzy mieli mniejsze
dolegliwoœci wówczas, gdy temperatura wynosi³a powy¿ej 20°C, a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza poni¿ej 40%.
W 2002 r. Strusberg i wsp. [7] przedstawili ciekawe
rezultaty badania, które wykonano w Argentynie. Zaobserwowali, ¿e chorzy na CHZS odczuwali wiêksze bóle
stawów wtedy, gdy temperatura obni¿a³a siê i ros³a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza. Wilgotnoœæ powietrza by³a tym parametrem meteorologicznym, który najbardziej wp³ywa³ na dolegliwoœci chorych. Guedj i Weinberger [8] wykazali, ¿e chorzy na CHZS odczuwali wiêksze
bóle stawów podczas wzrostu temperatury powietrza
i wilgotnoœci wzglêdnej, wg nich tak¿e nasila³y siê one
w wy¿szych wartoœciach ciœnienia atmosferycznego.
W ich materiale bardziej wra¿liwe by³y kobiety. Hollander [9], badaj¹c 12 chorych w komorze klimatycznej wykaza³, ¿e mieli oni zaostrzenie dolegliwoœci w warunkach kilkugodzinnego przebywania w zwiêkszonej wilgotnoœci i obni¿onym ciœnieniu. Sta³e ciep³o przy ma³ej
wilgotnoœci zmniejsza³o dolegliwoœci. Tromp [wg 2]
stwierdzi³, ¿e u 80% chorych na choroby reumatyczne
zaostrzenie bólu stawów wystêpowa³o z nadejœciem
ch³odnych frontów, przy spadku ciœnienia atmosferycznego i temperatury, jak równie¿ przy silnym wietrze,
przy czym wyraŸniej zaznaczone by³y zale¿noœci miêdzy
bólami w stawach a pogod¹ u mê¿czyzn ni¿ u kobiet.
W piœmiennictwie nie znaleziono natomiast prac
analizuj¹cych dynamikê zmian warunków atmosferycznych, która wydaje siê najistotniejsza w aspekcie przepowiadania pogody. Dla uzyskanych przez nas wyników, wskazuj¹cych na œcis³y zwi¹zek dolegliwoœci
z szybkoœci¹ zmian pogody, nie znajdujemy zatem precyzyjnego porównania w piœmiennictwie.
Jednak wiêkszoœæ autorów widzi zwi¹zek pomiêdzy
nasileniem dolegliwoœci stawowych a zmianami warunków atmosferycznych. Odmiennoœci wyników uzyskanych przez ró¿nych autorów mo¿na interpretowaæ
w ró¿ny sposób. Prace dotycz¹ odmiennych obszarów
geograficznych, a wiêc trudno odnosiæ uzyskane wyniki, np. do naszej strefy klimatycznej i zaaklimatyzowanej w niej populacji. Pogoda wp³ywa na organizm cz³owieka jako zespó³ parametrów atmosferycznych i bardzo trudno jest zbadaæ wp³yw poszczególnych bodŸców
meteorologicznych.
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Wnioski
1. Chorzy na chorobê zwyrodnieniow¹ stawów wykazuj¹ wra¿liwoœæ na panuj¹ce warunki atmosferyczne.
2. Dolegliwoœci bólowe nasilaj¹ siê u nich w niskiej
temperaturze.
3. Du¿e zmiany temperatury, wilgotnoœci i ciœnienia atmosferycznego, niezale¿nie od ich kierunku, nasilaj¹
bóle stawów oraz trudnoœci przy wykonywaniu codziennych czynnoœci.
4. Odczucie sztywnoœci stawów wyd³u¿a siê przy wiêkszych zmianach temperatury i wilgotnoœci oraz przy
stabilnym ciœnieniu.
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