267

THE INFLUENCE OF WEATHER ON THE OCCURRENCE OF CEREBRAL
STROKE
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In this paper a set of medical and meteorological data for
the period of years 19851987 is elaborated and statistically
evaluated in order to find correlations between daily occurrence of ischemic and haemoragic forms of cerebral stroke
and particular biotropic types of weather. For tracing we
gathered clinical medical data from eight health  service
institutions in Bratislava. We compared both annual and seasonal courses of biometeorological types of weather in the
investigated period with annual and seasonal courses of the
followed sickness rate. We have found that the most unfavourable weather type is the central low pressure area with
transition of the frontal system. The most favourable athmospheric type is a sunny weather in the warm high pressure area without surface inversion. (Tab. 2, Fig. 4, Ref. 10.)
Key words: ischemic and haemoragic forms of cerebral stroke, meteorosensibility, biotropic type of weather.

V práci je spracovaný a vyhodnotený súbor medicínskych a meteorologických dát za obdobie rokov 19851987 za úèelom zistenia korelácie medzi denným výskytom náhlych cievnych mozgových príhod (ischemických i hemoragických) a jednotlivými
biotropnými typmi poèasia. Sledovali sme klinické medicínske
údaje z ôsmich zdravotníckych zariadení v Bratislave, prièom sa
porovnával aj roèný a sezónny chod biometeorologických typov
poèasia za uvedené obdobie s roèným a sezónnym chodom sledovanej chorobnosti. Zistili sme, e najnepriaznivejím typom
poèasia je oblas centrálnej cyklóny s prechodom frontálneho
systému. Najpriaznivejím poveternostným typom je slneèné poèasie v teplej oblasti tlakovej výe bez prízemnej inverzie. (Tab.
2, obr. 4, lit. 10.)
K¾úèové slová: ischemická a hemoragická forma mozgovej príhody, meteorosenzibilita, biotropický typ poèasia.

V poslednom èase sa opisuje pribúdanie poètu meteorosenzitívnych ¾udí. Niektorí autori predpokladajú ich poèet 3040 %,
iní 5070 % z celkovej populácie (Matouek, 1988). Pri niektorých chorobách sa vplyv poèasia zistil, pri niektorých je jeho
spoluúèas pravdepodobná (Kolesár, 1989; Èabajová a spol., 1986;
Èernáèek a spol., 1971).
V prípade náhlych cievnych mozgových príhod (ischemických
i hemoragických) sa súvislos meteorologických zmien s ich zaèiatkom a priebehom predpokladá (Matouek a Kvìtoò, 1976).
Z meteorologických faktorov, ktoré vplývajú na výskyt náhlych
cievnych mozgových príhod (NCMP), autori povaujú najmä
zmenu atmosférického tlaku a teplotu vzduchu (Pavlík a spol.,
1980). Ïalím faktorom, ktorý môe v tomto prípade vplýva na

fyziologické procesy organizmu je vlhkos vzduchu, oblaènos,
slneèný svit a vietor. Veobecne komplexné pôsobenie dejov poèasia mono vyjadri pomocou charakteristických synoptických
situácií alebo typov poèasia (Èabajová a spol., 1989).
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Metodika a materiál
Vyhodnotili sme výskyt chorobnosti v súvislosti s biotropnými typmi poèasia pod¾a Bucherovej typizácie. Biometeorologické typy klasifikácie:
Typ 1: Teplá oblas tlakovej výe so silnou prízemnou inverziou.
Typ 2: Pekné poèasie v teplej oblasti tlakovej výe s dostatoènou výmenou vzduchu pri zemi.
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Typ 3: Konèiace sa pekné poèasie s monosou výskytu teplého vetra s nízkou relatívnou vlhkosou (föhn).
Typ 4: Predná strana tlakovej níe s monosou prechodu teplého frontu.
Typ 5: Teplá oblas cyklóny.
Typ 6: Stred tlakovej níe, náhla zmena poèasia, prechod teplého a studeného frontu.
Typ 7: Zadná strana tlakovej níe  studený front (podruný
front).
Typ 8: Cyklonálna juhovýchodná alebo východná situácia.
Typ 9: Zvlnený studený front.
Typ 10: Usta¾ovanie poèasia, prechod k slneènému poèasiu
v chladnej oblasti tlakovej výe.
Typ 11: Slneèné poèasie v chladnej oblasti tlakovej výe, stredne pekné poèasie.
Typ 12: Prechod k slneènému poèasiu v teplej oblasti tlakovej výe  výbeok azorskej tlakovej výe.
Vzh¾adom na geografickú polohu a orografické podmienky
Slovenska sa ukázalo potrebné rozdeli typ 3 ete na dva podtypy
poèasia. Pomocou uvedených typov sme otypovali kadý deò 3roèného pozorovacieho obdobia 19851987. Za toto obdobie sme
sledovali výskyt cerebrovaskulárnych ochorení, a to náhlych cievnych mozgových príhod (ischemických) i hemoragických na ôsmich bratislavských klinikách a zdravotníckych zariadeniach. Zaznamenávali sme deò vzniku ochorenia (hospitalizácie), pohlavie
a vek pacientov. Za sledované obdobie sme zaznamenali 2353 prípadov. Brali sme do úvahy len tých pacientov, ktorí mali bydlisko
v týchto obciach: Bratislava I, II, III, IV, V, Jur pri Bratislave, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Bernolákovo, Ivánka pri Dunaji,
Zálesie, Malinovo, Most pri Ostrove, Rovinka, Nové Koariská,
Marianka, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Jarovce, Rusovce, alebo sa v nich v èase postihnutia NCMP zdriavali.
Pri zisovaní korelácie medzi meteorologickými a biologickými
javmi (v naom prípade ilo o súvislos medzi biotypmi poèasia
(biotropnými oblasami) a výskytom sledovanej chorobnosti) sme
pouili de Rudderov ukazovate¾ meteorotropizmu a Gaussovo
kritérium.
Výsledky a hodnotenie
Za sledované trojroèné obdobie (tab. 1 a 2) sme zaznamenali
2353 prípadov NCMP. V tabu¾ke 1 sú uvedené absolútne poèetnosti výskytu NCMP a poèetnosti výskytu jednotlivých biotropných typov poèasia pod¾a nemeckej klasifikácie.
Z naich výsledkov vyplynulo, e vzh¾adom na sledovanú
chorobnos najnepriaznivejie sú biometeorologické typy poèasia
6 a 4 (tab. 1); t.j. urèité poveternostné situácie cyklonálneho typu.
Za priaznivé typy poèasia mono povaova typy 2, resp. aj 10
a 12; t.j. urèité poveternostné situácie anticyklonálneho typu.
Obrázok 1 udáva sezónny chod NCMP a nepriaznivých meteorologických typov poèasia za obdobie 19851987, obrázok 2
ich roèný chod. Obrázok 3 udáva sezónny chod NCMP a priaznivých meteorologických typov poèasia za sledované obdobie, obrázok 4 ich roèný chod.
Zistili sme (obr. 1, 3), e pri NCMP je tatisticky potvrdené
nerovnomerné rozdelenie výskytu ochorení poèas sezón so tatisticky významným maximom výskytu na jar (odchýlka od oèakávanej hodnoty je tatisticky významná p<0,001) a minimom vý-

Tab. 1. Number of occurrences of biotropic types in accordance with
german classification and chosen sickness rates in the years 1985
1987.
Tab. 1. Poèetnos výskytu biotropných typov pod¾a nemeckej klasifikácie a vybranej chorobnosti v rokoch 19851987.
Typ
Typ

Number of
occurrences
Poèet
výskytu

1
2
3
3a
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Number of DeRudd.Test Gauss.Test Level of
cases
importance
Poèet
prípadov
DeRudd.Test Gauss.Test Hl.význ.

38
103
85
72
58
22
49
230
44
10
117
175
92

70
201
180
143
171
50
126
504
90
29
227
367
195

Total
Spolu 1095

2353

0,85725
0,90814
0,98548
0,92426
1,37202
1,05764
1,99665
1,01975
0,95188
1,34955
0,90288
0,97593
0,98637

-0,94818
-1,08190
-0,15207
-0,71885
3,11966
0,28651
1,50083
0,41921
-0,34614
1,15720
-1,24055
-0,40727
-0,14972

p<0,003
p<0,04

Ischemic and hemorrhagic forms of cerebral stroke
Period: Year
NCMP
Obdobie: Rok

Tab. 2. Occurrence of ischemic and hemorrhagic forms of cerebral
stroke (NCMP) in particular months and seasons in the period of
years 19851987.
Tab. 2. Výskyt náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP) v jednotlivých mesiacoch a sezónach za obdobie rokov 19851987.
Month
Mesiac
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

NCMP
250
188
221
198
254
206
159
162
198
168
174
175

Spring
Jar
Summer
Leto
Automn
Jeseò
Winter
Zima

613

Year
Rok

2353

673
527
540
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Fig. 1. Seasonal course of ischemic and hemorrhagic forms of cerebral stroke (NCMP) and unfavourable biometeorological types of weather (4+6) during the period 19851987. PP  number of cases,
RO  season of year.
Obr. 1. Sezónny chod náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP)
a nepriaznivých biometeorologických typov poèasia (4+6) za obdobie 19851987. PP  poèet prípadov, RO  roèné obdobie.

Fig. 2. Annual course of ischemic and hemorrhagic forms of cerebral
stroke (NCMP) and unfavourable biometeorological types of weather
(4+6) during the period 19851987. PP  number of cases, M 
month (calendar).
Obr. 2. Roèný chod náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP) a nepriaznivých biometeorologických typov poèasia (4 + 6) za obdobie
1985-1987. PP - poèet prípadov, M - mesiace.

skytu v lete (p<0,002). Tieto výsledky sú v súlade s údajmi uvedenými v prácach (Èabajová a spol., 1990; Eisner a spol., 1990).
Z výsledkov vyplýva aj tatisticky významné nerovnomerné rozdelenie výskytu NCMP poèas roka (obr. 2, 4) s maximom v máji
a minimom v júli a auguste.
Z obrázkov 1 a 2 mono zisti koreláciu medzi chodom nepriaznivých typov poèasia a výskytom NCMP. Ukazuje sa, e èím niia
je chorobnos, tým nií je i poèet výskytu uvedených typov. Pri
priaznivých typoch poèasia (obr. 3 a 4) je to naopak, minimum chorobnosti je pri maxime výskytu priaznivých typov poèasia. Ve¾mi
výrazne sa prejavuje aj prevaha nepriaznivých typov poèasia v prvom polroku, keï sme zaznamenali väèinu zvýení výskytu chorobnosti a priaznivých typov poèasia v druhom polroku, keï pozorujeme prevane zníenie chorobnosti. Z toho mono usudzova
výraznú závislos sledovanej chorobnosti od výskytu priaznivých,
resp. nepriaznivých typov poèasia, ktorých výskyt môe podstatne
ovplyvni sezónny a roèný chod chorobnosti. Analýza výsledkov
ukázala, e najvyí výskyt vzniku loiskových ischémií je na jar.

Nae pozorovania a hodnotenie ukazujú tendenciu sezónneho
a roèného chodu výskytu NCMP v porovnaní s poèetnosou výskytu priaznivých, resp. nepriaznivých typov poèasia. Zo závislostí medzi biometeorologickými typmi poèasia a chorobnosou
vyplýva, e najvýraznejím nepriaznivým typom poèasia je typ 6,
t.j. oblas centrálnej cyklóny s prechodom frontálneho systému.
Ïalou nepriaznivou poveternostnou situáciou je typ 4 (predná
strana tlakovej níe s prechodom teplého frontu). Najvýraznejím
priaznivým poveternostným typom je typ 2, t.j. slneèné poèasie
v teplej oblasti tlakovej výe bez prízemnej inverzie a významne
priaznivo sa môu prejavova aj anticyklonálne typy 10 a 12.
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Fig. 3. Seasonal course of ischemic and hemorrhagic forms of cerebral stroke (NCMP) and favourable biometeorological types of weather (2+10+12) during the period 19851987. PP  number of cases,
RO  season of year.
Obr. 3. Sezónny chod náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP)
a priaznivých biometeorologických typov poèasia (2+10+12) za obdobie 19851987. PP  poèet prípadov, RO  roèné obdobie.

Fig. 4. Annual course of ischemic and hemorrhagic forms of cerebral
stroke (NCMP) and favourable biometeorological types of weather
(2+10+12) during the period 19851987. PP  number of cases, M
 month (calendar)
Obr. 4. Roèný chod náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP)
a priaznivých biometeorologických typov poèasia (2+10+12) za obdobie 19851987. PP  poèet prípadov, M  mesiace.
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