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Εισαγωγή
Η βρογχιολίτιδα είναι η συχνότερη οξεία αναπνευστική λοίµωξη της βρεφικής ηλικίας και
προκαλείται από φλεγµονώδη απόφραξη των µικρών αεραγωγών. Συµβαίνει κατά τη διάρκεια
των 2 πρώτων ετών της ζωής µε κορυφή της επίπτωσης κατά τον 6ο µήνα της ζωής. Θεωρείται
κατ’ εξοχήν ιογενής λοίµωξη µε συχνότερο αίτιο τον συγκυτιακό ιό (RSV), αλλά και άλλους
αναπνευστικούς ιούς όπως ο ανθρώπινος µεταπνευµονοϊός, ο ιός της παραγρίππης, της γρίππης,
ο αδενοϊός, ρινοϊοί και το µυκόπλασµα. Η βρογχιολίτιδα είναι ένα πολύ µεταδοτικό νόσηµα µε
σαφή εποχιακή κατανοµή.

Σκοπός
Η µελέτη της επίδρασης των µετεωρολογικών παραγόντων (θερµοκρασία, µεταβολές
θερµοκρασίας, βροχή) στη συχνότητα εµφάνισης βρογχιολίτιδας στην βορειοδυτική Ελλάδα.

Υλικό-Μέθοδος
Αναδροµική µελέτη 792 περιστατικών βρογχιολίτιδας που νοσηλεύτηκαν στην Παιδιατρική
Κλινική του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων κατά τη δωδεκαετία 2002-2013. Για την ίδια χρονική περίοδο
χρησιµοποιήθηκαν ηµερήσιες τιµές µέγιστης (Tmax) και ελάχιστης (Tmin) θερµοκρασίας αέρα,
καθώς και ύψους βροχής από το µετεωρολογικό σταθµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Από τις
παραπάνω παραµέτρους υπολογίστηκαν η µέση ηµερήσια θερµοκρασία, Tmean=(Τmax+Tmin)/2, το
ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος Τrange=Tmax-Tmin, καθώς και οι µέσες τιµές και οι µεταβολές τους
κατά το πενθήµερο που προηγείται της εισαγωγής στο νοσοκοµείο. Η στατιστική επεξεργασία
των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του συντελεστού γραµµικής συσχέτισης Pearson και την
εφαρµογή του τεστ χ2 σε πίνακες συνάφειας (contingency tables) των πεµπτηµορίων (quintiles)
των παραµέτρων.

Αποτελέσµατα

Από τα 792 νοσηλευόµενα περιστατικά, τα 670 αφορούν βρέφη κάτω του έτους ενώ 122
αφορούν ασθενείς ηλικίας 1-2 ετών. Η νόσος είναι συχνότερη στα αγόρια (59,5%) σε σχέση µε
τα κορίτσια (40,5%). H ενδο-ετήσια πορεία εµφάνισης της νόσου παρουσιάζει διπλή κύµανση
µε κύριο µέγιστο το Μάρτιο και κύριο ελάχιστο τον Αύγουστο και δευτερεύον µέγιστο και
ελάχιστο το ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο, αντίστοιχα. Η στατιστική µελέτη περιστατικών –
µετεωρολογικών παραµέτρων έδειξε στατιστικά σηµαντική σχέση των περιστατικών µε: α) τις
θερµοκρασιακές παραµέτρους σε ετήσια βάση, β) τη βροχόπτωση κατά το φθινόπωρο (θετική
συσχέτιση, r=0,62) και την άνοιξη (αρνητική συσχέτιση, r=-0,64) και γ) τις απότοµες µεταβολές
του ηµερήσιου θερµοµετρικού εύρους σε ετήσια βάση.

Συµπέρασµα
Βρέθηκε ότι η εµφάνιση της βρογχιολίτιδας επηρεάζεται και από µετεωρολογικές παραµέτρους
και συγκεκριµένα, από τη θερµοκρασία και τις µεταβολές της, καθώς και τη βροχόπτωση.
Κρίνεται σκόπιµη η περαιτέρω εξέταση της επίδρασης αυτής µε τη χρήση λεπτοµερέστερων
µετεωρολογικών δεδοµένων.

