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Протягом останніх років в публікаціях 
все частіше піднімається питання про вплив 
погодних факторів на виникнення і перебіг 
багатьох захворювань [2, 3, 5, 8], а метеопа-
тологія розглядається як медико-соціальна 
проблема, що потребує нових підходів до 
прогнозування, лікування і профілактики [1, 
6, 7]. В окремих роботах обговорюється 
вплив метеорологічних факторів (МФ) на 
частоту розвитку стенозуючого ларинготра-
хеїту (СЛТ) у дітей. Зокрема, повідомляєть-
ся про вплив температури повітря, атмосфе-
рного тиску, вологості повітря, швидкості і 
напрямку вітру, добових коливань темпера-
тури повітря і атмосферного тиску [4, 10]. 
За даними В.Є. Караваєва та співавторів 
(2007) в різні сезони на розвиток захворю-
вання впливає різна комбінація метеокліма-
тичних факторів. У той же час результати 
деяких досліджень є суперечливими чи та-
кими, що ставлять під сумнів роль певних 
кліматичних факторів в ґенезі СЛТ [9, 11, 
12]. Проблема полягає в тому, що паттерни 
погоди залежать від різноманітних МФ, які 
швидко змінюються і на сьогоднішній день 
недостатньо вивчені. 

Тому метою дослідження було ви-
вчення впливу МФ на частоту виникнення 
СЛТ у дітей.  

Матеріали і методи 
Проведено аналіз звертань за медич-

ною допомогою дітей зі СЛТ віком до 14 
років у м. Вінниці протягом 2000-2004 рр., 
за даними станції швидкої медичної допо-
моги та обласної клінічної дитячої інфек-
ційної лікарні. Оцінка МФ (температура 
повітря, атмосферний тиск, відносна воло-
гість повітря, парціальний тиск водяної па-
ри, вміст кисню в повітрі, швидкість та на-

прямок вітру, висота хмар, туман), добових 
та міждобових коливань метеоелементів за 
досліджуваний період проводилась за да-
ними Вінницького обласного центру з гід-
рометеорології. Статистичний аналіз здійс-
нювався за допомогою непараметричних 
методів: аналіз розбіжностей кількісних 
ознак – за методом Манна-Уїтні, категорій-
них ознак – за точним критерієм Фішера та 
критерієм χ-квадрат Пірсона, аналіз зв’язків 
– за методом рангових кореляцій Спірмена.  

 
Результати та їх обговорення 
Всього за період спостереження (1827 

днів) був зареєстрований 1591 випадок 
СЛТ. Кількість щоденних випадків колива-
лась від 0 до 6. Для вивчення впливу МФ на 
розвиток СЛТ метеорологічні дані були 
розподілені на дві групи. До 1-ї групи 
(n=824) увійшли характеристики МФ, що 
відповідають дням, у які не було зареєстро-
вано випадків захворювання, до 2-ї групи 
(n=1003) – такі, що відповідають дням, у які 
були зареєстровані випадки СЛТ. 

Виявлено значущі достовірні розбіж-
ності між окремими МФ в дні, коли були 
зареєстровані випадки захворювання, і в 
дні, коли випадків захворювання не було 
(таблиця). 

Порівняльна характеристика МФ, їх 
добових та міждобових коливань в дні без 
епізодів СЛТ та в дні з епізодами СЛТ за 
період 2000-2004 рр. 

Зокрема, основні показники темпера-
тури повітря (температура максимальна, 
мінімальна, середня) були значуще нижчи-
ми в дні, коли реєструвались випадки СЛТ, 
ніж в дні без випадків СЛТ. Щодо відносної 
вологості повітря, то за жодним показником 
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(відносна вологість повітря максимальна, 
мінімальна, середня) істотних відмінностей 
не було виявлено. У той же час суттєві від-
мінності (р<0,01) були відмічені для серед-
нього парціального тиску водяної пари: ви-
падки СЛТ спостерігались при нижчих його 
показниках. Значущі розбіжності були 
знайдені у таких характеристиках атмосфе-
рного тиску, як атмосферний тиск максима-
льний і мінімальний, атмосферний тиск 

середній на рівні станції і на рівні моря: 
більш високі їх значення спостерігались в 
дні, коли реєструвались випадки СЛТ; в такі 
дні характерною була і більша швидкість 
вітру. Але достовірними відмінності вияви-
лись лише для середньої швидкості вітру. 
Для максимальної швидкості вітру відмін-
ності були недостовірними. Не знайдено 
суттєвих відмінностей і щодо напрямку 
вітру в групах порівняння. 

 

Метеорологічні показники 
Дні без епізодів СЛТ 

(n=824) 
Дні з епізодами СЛТ 

(n=1003) р 

Метеорологічні фактори (М±m) 
Температура повітря максимальна (°С) 13,5±11,0 11,3±10,3 <0,01 
Температура повітря мінімальна (°С) 5,2±8,9 3,4±8,4 <0,01 
Температура повітря середня (°С) 9,2±9,8 7,2±9,1 <0,01 
Відносна вологість повітря максимальна (%) 90,5±8,7 90,5±8,6 >0,05 
Відносна вологість повітря мінімальна (%) 59,9±19,1 60,9±19,7 >0,05 
Відносна вологість повітря середня (%) 76,0±13,4 76,6±13,9 >0,05 
Парціальний тиск водяної пари cepедній (Па) 983,6±503,1 853,2±445,0 <0,01 
Атмосферний тиск максимальний (Па) 101842,1±779,5 101976,2±803,8 <0,01 
Атмосферний тиск мінімальний (Па) 101389,3±810,1 101492,5±867,0 <0,01 
Атмосферний тиск середній на рівні станції (Па) 98055,8±724,6 98141,7±766,4 <0,05 
Атмосферний тиск середній на рівні моря (Па) 101617,9±788,6 101736,8±824,9 <0,01 
Швидкість вітру середня (м/с) 3,9±1,6 4,0±1,6 <0,05 
Швидкість вітру максимальна (м/с) 9,0±3,5 9,2±3,5 >0,05 
Напрямок вітру (град.) 206,4±95,7 202,7±96,8 >0,05 
 Добові коливання метеорологічних факторів М±m 
Вміст кисню в повітрі середній (г/м3) 278,6±11,8 281,2±11,0 <0,01 
Різниця максимальної та мінімальної температур 
повітря (°С) 8,3±4,0 7,9±4,0 <0,05 

Різниця максимальної та мінімальної відносної 
вологості повітря (%) 30,6±15,7 29,6±15,6 >0,05  

Різниця максимального та мінімального  
атмосферного тиску (Па) 452,8±321,3 483,7±366,3 >0,05 

Максимальна різниця атмосферного тиску  
за 3 години (Па) 1,5±0,7 1,6±0,8 >0,05 

 Міждобові коливання метеорологічних факторів 
Температура повітря максимальна (°С) 0,1±3,2 -0,1±3,2 >0,05 
Температура повітря мінімальна (°С) 0,0±3,1 0,0±3,2 >0,05 
Температура повітря середня (°С) 0,0±2,7 0,0±2,8 >0,05 
Відносна вологість повітря максимальна (%) -0,3±8,1 0,2±8,6 >0,05 
Відносна вологість повітря мінімальна (%) -0,3±13,9 0,2±13,9 >0,05 
Відносна вологість повітря середня (%) -0,4±9,4 0,3±9,6 >0,05 
Парціальний тиск водяної пари cepедній (Па) -1,6±169,2 1,6±163,2 >0,05 
Атмосферний тиск максимальний (Па) 2,1±463,1 -1,4±531,8 >0,05 
Атмосферний тиск мінімальний (Па) 8,2±508,0 -6,6±576,1 >0,05 
Атмосферний тиск середній на рівні станції (Па) 7,0±444,1 -5,4±505,9 >0,05 
Атмосферний тиск середній на рівні моря (Па) 5,8±477,1 -4,5±541,8 >0,05 
Швидкість вітру середня (м/с) 0,0±1,8 0,0±1,7 >0,05 
Швидкість вітру максимальна (м/с) -0,1±3,8 0,1±3,9 >0,05 
Вміст кисню в повітрі середній (г/м3) 0,0±3,7 0,0±4,0 >0,05 
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Для оцінки впливу хмар на ризик роз-
витку СЛТ ми порівняли наявність та відсу-
тність випадків захворювання в дні, коли 
реєструвались хмари висотою до 300 м (ни-
зька хмарність) і коли реєструвались лише 
хмари висотою 300 м і більше. Проведений 
аналіз не виявив значущих розбіжностей 
між наявністю випадків захворювання в дні 
з низькою хмарністю і в дні без такої 
(р>0,05). Також не було виявлено розбіжно-
стей між кількістю випадків СЛТ в дні з 
різною висотою хмар (р>0,05). Не знайдено 
істотної різниці в групах порівняння і при 
наявності туману. 

Враховуючи вплив температури повіт-
ря на виникнення СЛТ у дітей, ми проаналі-
зували наявність випадків захворювання в 
дні з найбільш високою і найбільш низькою 
температурою за період спостереження (ви-
щою за 30ºС та нижчою за -20ºС). Як 
з’ясувалось, кількість випадків СЛТ в такі 

дні достовірно не відрізнялась від середньої, 
хоча для спекотних днів вона була меншою, 
а для особливо холодних – більшою. 

Оцінюючи добову і міждобову дина-
міку МФ, достовірні відмінності ми знайш-
ли лише стосовно добових коливань темпе-
ратури повітря: різниця максимальної та 
мінімальної температури повітря була мен-
шою в дні з випадками СЛТ. Розбіжності в 
діапазоні добових коливань інших метеое-
лементів і міждобових коливань всіх дослі-
джуваних метеоелементів в дні з випадками 
СЛТ і без них виявились недостовірними. 

Наведені вище дані вказують на мож-
ливість зв’язку розвитку СЛТ з МФ, їх до-
бовими і міждобовими коливаннями у дітей. 
Для з’ясування кількісних характеристик 
цього зв’язку був проведений кореляційний 
аналіз між випадками СЛТ та різними МФ, 
їх добовими та міждобовими коливаннями 
(рисунок). 

 

 
 
Примітки: * - кореляції значущі на рівні 95% (p<0,05); ** - кореляції значущі на рівні 99% (p<0,01); 
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За результатами аналізу, зв’язок з ви-
соким рівнем достовірності (р<0,01) був 
виявлений для температури повітря (макси-
мальної, мінімальної, середньої). За кількіс-
ними характеристиками цей зв’язок є зворо-
тним (при зниженні температури повітря 
кількість випадків захворювання збільшу-
ється) та слабким (на рівні близько -0,14), 
що свідчить про другорядність температур-
ного фактора в ґенезі СЛТ. Значущим ви-
явився також вплив парціального тиску во-
дяної пари (рівень значущості кореляцій 
перевищував 99%), кореляційний зв’язок є 
зворотним, слабкого ступеня. 

У той же час кореляційний зв’язок ви-
падків СЛТ з атмосферним тиском (макси-
мальним, мінімальним, середнім на рівні 
станції та середнім на рівні моря) виявився 
прямим (при збільшенні атмосферного тис-
ку кількість випадків захворювання збіль-
шувалась), дуже слабким (для всіх характе-
ристик атмосферного тиску коефіцієнт ко-
реляції не досягав 0,1). Отже, атмосферний 
тиск можна розглядати як один з найменш 
впливових, хоча й значущих, чинників роз-
витку СЛТ. Щодо характеристик вітру, то 
достовірний кореляційний зв'язок було від-
мічено лише з середньою швидкістю вітру. 
Залежність випадків захворювання від цьо-
го МФ була прямою, надзвичайно слабкою 
(коефіцієнт кореляції становив0,05). Тому 
швидкість вітру повинна розглядатись як 
один з найменш впливових факторів ризику 
розвитку СЛТ. 

Прямий кореляційний зв'язок слабкої 
сили було виявлено для СЛТ із середнім 
вмістом кисню в повітрі (r=0,15; p<0,01). 

Щодо показників добової динаміки 
МФ, то кореляції спостерігались лише для 
різниці максимальної та мінімальної темпе-
ратури повітря і для максимальної різниці 
атмосферного тиску за 3 години. Для обох 
показників ступінь зв’язку був надзвичайно 
слабким, з 95% рівнем значущості. Але як-
що для максимальних коливань атмосфер-
ного тиску за 3 години зв’язок виявився 
прямим, то для добових коливань темпера-
тури повітря – зворотним.Як відомо, найбі-
льші коливання атмосферного тиску часті-
ше відбуваються при нестійкій погоді з чіт-

ко вираженими атмосферними фронтами, 
пов’язаними з циклонами і глибокими уло-
говинами. А найменші амплітуди темпера-
тури повітря, як правило, мають місце в 
зимовий та перехідний періоди в теплих і 
вологих повітряних масах. 

Привертає увагу той факт, що кореля-
ційної залежності між СЛТ і діапазоном 
міждобових коливань всіх досліджуваних 
метеоелементів, на відміну від внутрішньо-
добових коливань, не виявлено. 

Висновки  
1. Більш низькі показники температу-

ри повітря, парціального тиску водяної пари 
та більш високі показники атмосферного 
тиску, швидкості вітру і вмісту кисню в 
повітрі спостерігались частіше в дні з зареє-
строваними випадками СЛТ у дітей, ніж в 
дні без випадків СЛТ. Значущої різниці між 
показниками відносної вологості повітря, 
напрямку вітру, наявності чи відсутності 
туману, висоти хмар в дні з випадками СЛТ 
і без не було. 

2. В дні, коли реєструвався СЛТ, до-
бові коливання температури повітря були 
меншими, ніж в дні, коли випадки захворю-
вання не реєструвались. Значущої різниці в 
добових коливаннях відносної вологості 
повітря та атмосферного тиску при наявно-
сті чи відсутності захворювання не виявле-
но. 

3. Не спостерігалось значущих від-
мінностей міждобових коливань всіх дослі-
джуваних МФ (температура повітря, відно-
сна вологість повітря, парціальний тиск 
водяної пари, атмосферний тиск, швидкість 
вітру, вміст кисню в повітрі) в дні з випад-
ками СЛТ і без них. 

4. Прямий кореляційний зв’язок існу-
вав між виникненням СЛТ і атмосферним 
тиском, швидкістю вітру, максимальними 
коливаннями атмосферного тиску за 3 го-
дини (барометрична тенденція); зворотний 
кореляційний зв’язок мав місце між СЛТ і 
температурою повітря, парціальним тиском 
водяної пари, добовими коливаннями тем-
ператури повітря. Кореляційний зв’язок між 
випадками СЛТ і перерахованими парамет-
рами був слабкий, що свідчить про друго-
рядність МФ в ґенезі СЛТ. 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ У ДЕТЕЙ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Станиславчук Л.М. (Винница) 

Р е з ю м е  

Проведен анализ метеорологических факторов (МФ): температуры воздуха, атмосферного давле-
ния, относительной влажности воздуха, парциального давления водяного пара, содержания кислорода в 
воздухе, скорости и направления ветра, высоты облаков, тумана, а также суточных и межсуточных изме-
нений метеорологических параметров в контексте сравнения с количеством эпизодов стенозирующего 
ларинготрахеита (СЛТ) у детей. 

Обнаружено, что максимальная, минимальная, средняя температура воздуха, среднее парциальное 
давление водяного пара и максимальные суточные колебания температуры воздуха были ниже, а макси-
мальное, минимальное и среднее атмосферное давление, скорость ветра, содержание кислорода в воздухе 
были выше в дни с эпизодами СЛТ, чем в дни без эпизодов СЛТ. Не выявлено статистически достоверной 
разницы между относительной влажностью воздуха, направлением ветра, высотой облаков, наличием или 
отсутствием тумана в группах сравнения. Не было (существенной) разницы между максимальными суточ-
ными колебаниями относительной влажности воздуха, среднего атмосферного давления, а также между 
межсуточными изменениями параметров всех анализируемых метеорологических факторов в дни с эпизо-
дами СЛТ по сравнению с днями без эпизодов СЛТ.  

Проведен анализ эпизодов СЛТ в дни с наиболее высокой температурой (выше 30ºС) и в дни с наи-
более низкой температурой (ниже -20°С) в течение периода наблюдения. Количество эпизодов СЛТ в дни 
с наиболее высокой температурой было ниже, а в дни с наиболее низкой температурой выше по сравне-
нию со средним ежедневным количеством эпизодов СЛТ за пятилетний период наблюдения. Но эта раз-
ница оказалась статистически недостоверной.  

Прямая корреляционная связь отмечена между СЛТ и максимальным, минимальным, средним ат-
мосферным давленим (г=0,06-0,09), средней скоростью ветра (г=0,05), средним содержанием кислорода в 
воздухе (г=0,15), максимальними колебаниями атмосферного давления за 3 часа в течение дня (г=0,05); 
обратная корреляционная связь наблюдалась между СЛТ и максимальной, минимальной, средней темпе-
ратурой воздуха (г= от -0,13 до -0,15), средним парциальным давлением водяного пара (г= -0,15), макси-
мальными суточными колебаниями температуры воздуха (г= -0,05). Корреляционная связь между СЛТ и 
указанными факторами была слабой, что свидетельствует о второстепенной роли МФ в генезе СЛТ. 

Ключевые слова: стенозирующий ларинготрахеит, метеорологические факторы, дети. 

 

METEOROLOGICAL FACTORS AND LARYNGOTRACHEITIS IN CHILDREN:  
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Introduction. The link between prevalence of laryngotracheitis (LT) and weather remains obscure. While 

some studies report the effect of meteorological factors (MF) on the incidence of LT in children, others raise 
doubts on this matter. Several reasons may account for the differences between studies. Weather is characterized 
by multiple parameters such as temperature, air pressure, humidity, etc., as well as their variations with time (from 
day to day and within one day). Therefore, each of these factors must be analyzed. The results of studies also vary 
depending on the epidemiological and ecological situation, climate and other factors. 

Objective of the research was to study the effect of MF on the incidence of laryngotracheitis (LT) in chil-
dren.  

Methods. MF, such as air temperature, air pressure, relative air humidity, partial pressure of water vaporin 
air, oxygen content in air, wind speed and wind direction, height of clouds, fog, along with the changes of mete-
orological parameters from day today and within one day were analyzed in connection with all emergency de-
partment calls resulted in LT diagnosis in children aged from 0 to 14 years in Vinnytsya city during 2000-2004. 

Results. During the observation period (1827 days) 1591 cases of LT were registered. The number of daily 
emergency department calls involving LT ranged from 0 to 6. It was established that the maximal change of air 
temperature within one day, the maximal/minimal/average air temperature and average partial pressure of water 
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vaporwere significantly lower on days with LT incidences than on days without LT incidences. At the same time 
the maximal/minimal/average air pressure, average wind speed and average oxygen content in the airwere signifi-
cantly higher on days with LT incidences than on days without LT incidences. There was no significant difference 
between the following MF on days with LT incidences and on days without LT incidences: relative air humidity, 
wind direction, height of clouds, presence orabsence of fog, the maximal changes of relative air humidity and air 
pressure within one day, and changes of all analyzed MF from day today.  

The incidences of LT on days with the highest temperature (higher than 30ºС) an don days with the lowest 
temperature (below -20 °C) during the observation period were analyzed. The number of LT cases on days with 
the highest temperature was lower (0,40±0,50 cases) and on days with the lowest temperature was higher 
(1,25±0,95 cases) compared with the average number of LT cases per day (0,87±1,20 cases). But this difference 
was not statistically significant. 

Direct correlation was revealed between LT incidences and maximal/minimal/average air pressure (r=0,06-
0,09), average wind speed (r=0,05), average oxygen content in the air (r=0,15), the maximal change of air pressure 
during 3 hours within one day (r=0,05); inverse correlation – between LT and maximal/minimal/average air tem-
perature (r= from -0,13 to -0,15), average partial pressure of water vapour (r= -0,15), the maximal change of air 
temperature within one day (r= -0,05). 

Conclusions. Correlations between LT incidences and MF were weak. It indicates secondary importance of 
MF in genesis of LT. 

Key words: laryngotracheitis, meteorological factors, children 
 


