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Strategia badañ aerobiologicznych

Badania aerobiologiczne, przede wszystkim dotycz¹ wykrywania: (1) zale¿noci miêdzy charakterystykami sezonu py³kowego lub zarodnikowego a zmiennymi
pogodowymi; (2) prawid³owoci zwi¹zanych z przebiegiem dobowej, sezonowej i
wieloletniej dynamiki koncentracji cz¹stek biologicznych oraz (3) progowych koncentracji py³ku i zarodników, których przekroczenie wywo³uje odczyn alergiczny.
W pracy poruszono ró¿ne aspekty analizy danych aerobiologicznych, które mog¹
mieæ wp³yw na wynik tych analiz. W szczególnoci, wa¿ne jest by analizowaæ du¿e
zbiory obserwacji, w tym dane wieloletnie, a w analizie wykorzystywaæ metody statystycznego opisu i wnioskowania. W pracy pokazano, jak mo¿na wzbogaciæ tradycyjny sposób prezentacji danych aerobiologicznych o pewne elementy statystyki
opisowej. Podkrelono te¿ wagê podjêcia próby wykrycia chaotycznej dynamiki w
aerobiologicznych szeregach czasowych, poniewa¿ jej obecnoæ ma niekorzystny
wp³yw na prognozy dotycz¹ce dobowej, sezonowej i wieloletniej dynamiki koncentracji cz¹stek biologicznych.

Strategy of aerobiological studies
The aerobiologists are mainly interested in: (1) the relations between parameters of the pollen/spores season and the weather conditions; (2) rules of daily,
season and multi-year concentration dynamics of biological particles; (3) threshold values for pollen or fungal spore concentrations causing allergic reactions.
This paper concerns different aspects of statistical analysis of aerobiological data
which can influence results of the analysis. It is important particularly to investigate the large data collections of observations, as well as multi-year data and to
use the method of statistical description and inference. It was shown in the paper it
is showed how to enrich traditional ways of the aerobiological data presentation by
some elements of descriptive statistics. The attempts for detection of chaotical
dynamics in aerobiological time series is underlined because in the presence of
deterministic chaos daily, season and the multi-years pollen and fungal spore concentrations cannot reasonably be predicted.

Cele aerobiologii
Aerobiolodzy realizuj¹ dwa zasadnicze cele badawcze: cel
poznawczy i cel ukierunkowany na profilaktykê chorób alergicznych. W pierwszym przypadku, aerobiolog skupia siê g³ównie na
poszukiwaniu zale¿noci miêdzy charakterystykami sezonu py³kowego lub zarodnikowego a zmiennymi pogodowymi. W tego
typu badaniach, praktycznie wcale nie s¹ brane pod uwagê w³aciwoci biologiczne i fizjologiczne rozwa¿anego taksonu i jego
ekologia. Naszym zdaniem mo¿e to mieæ istotne znaczenie przy
ustalaniu niektórych charakterystyk sezonu py³kowego czy zarodnikowego. Dobrym przyk³adem mog¹ byæ, cytowane przez
Czarnowskiego [1], niepublikowane badania A. WernikowskiejUkleji nad zakwitaniem leszczyny, Corylus avellana. Zakwitanie
tego krzewu uwa¿ane jest za zjawisko kapryne, niezale¿ne od
temperatury. Leszczyna zaliczana jest do rolin kriofilnych, które
wymagaj¹ przejcia przez niskie temperatury w okresie zimy, aby
mog³y zakwitn¹æ. A. Wernikowska-Ukleja zdo³a³a okreliæ próg
termiczny i ustali³a, ¿e u rolin drzewiastych zjawisko zakwitania
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i rozpoczêcia pêdzenia na wiosnê mo¿na opisaæ za pomoc¹ odpowiedniego równania [1: 68]. Okaza³o siê przy tym, ¿e dla pobudzenia na wiosnê kriofilnych rolin drzewiastych znacznie wa¿niejszy jest czas trwania temperatur podprogowych i nadprogowych, ni¿ wysokoæ temperatury podprogowej i nadprogowej.
W niektórych przypadkach nale¿a³oby te¿ uwzglêdniæ dzia³alnoæ cz³owieka. Mo¿e on mieæ  na przyk³ad  istotny wp³yw na
wyskoki koncentracji zarodników Alternaria. Jak wiadomo, grzyb
ten wystêpuje na zbo¿ach a wyj¹tkowo du¿e dzienne stê¿enia
zarodników obserwuje siê w lipcu i sierpniu kiedy jest ma³o opadów i s³oneczna pogoda. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ tego zjawiska mo¿e byæ nasilenie prac ¿niwnych w tym okresie.
Wówczas, gdy badania ukierunkowane s¹ na profilaktykê
chorób alergicznych, poszukiwanie statystycznego zwi¹zku miêdzy dynamik¹ koncentracji cz¹stek biologicznych i czynnikami
klimatycznymi ma, w zasadzie, drugorzêdne znaczenie. W tym
wypadku, uwagê skupia siê, przede wszystkim, na (i) wykrywaniu mocnych prawid³owoci zwi¹zanych z przebiegiem dobowej, sezonowej i wieloletniej dynamiki koncentracji cz¹stek biologicznych oraz (ii) na ustalaniu progowych koncentracji tych cz¹stek w powietrzu atmosferycznym, po przekroczeniu których obserwuje siê zmiany alergiczne u osób uczulonych na py³ek drzew,
krzewów i rolin zielnych oraz na zarodniki grzybów. Dla lekarza
praktyka nie jest wa¿ne, od których czynników zale¿y koncentracja py³ku lub zarodników. Lekarz powinien przede wszystkim wie11

Tabela I
Charakterystyki sezonów py³kowych Fraxinus dla Sosnowca w latach 2001-2005 wg [22]. Objanienia: (d-m) - dzieñ-miesi¹c; [p/m3] - liczba ziarn py³ku w m3 powietrza
atmosferycznego.
Characteristics of Fraxinus pollen seasons calculated for Sosnowiec for years 2001-2005 acc. [22]. Explanations: (d-m) - day - month; [p/m3] - grains per cubic metre.
Sezon py ³kow y
Rok

Pocz¹tek sezonu
(d-m )

Koniec sezonu
(d-m )

D³ugoæ
sezonu (liczba dni)

2001

3-04

9-05

36

M aksy m alne stê¿enie ziarn py ³ku
[p/m 3]

Wy st¹pienie m aksy m alnego
stê¿enia ziarn py ³ku (d-m )

Sum a roczna

92

29-04

750

2002

9-03

7-05

59

73

18-04

916

2003

1-04

8-05

37

169

26-04

1400

2004

20-03

6-05

47

159

19-04

990

2005

4-04

3-05

39

186

17-04

692

Tabela II
Charakterystyki sezonów py³kowych Fraxinus dla Sosnowca w latach 2001-2005, wyliczone dla danych z tabeli I. UWAGA: dni liczone s¹ od pocz¹tku roku. Objanienia:
[p/m3] - liczba ziarn py³ku w m3 powietrza atmosferycznego; min - wartoæ minimalna; max - wartoæ maksymalna; `x - rednia arytmetyczna; s - odchylenie
standardowe; V% - wspó³czynnik zmiennoci wyra¿ony w %; [-95%; +95%] - przedzia³ ufnoci; V (`x) % - wzglêdny b³¹d estymacji przedzia³owej wyra¿ony w %;
me - wartoæ medialna; Q1- kwartyl dolny; Q3 - kwartyl górny, QR - rozstêp (Q3-Q1 ); Q - odchylenie æwiartkowe, QR/2; VQ%- pozycyjny wspó³czynnik zmiennoci,
Characteristics of Fraxinus pollen seasons calculated for Sosnowiec for years 2001-2005 on the basis of data taken from table I. NOTE: days are counted from the
beginning of a given year. Explanations: [p/m3] - grains per cubic metre; min - minimal value; max - maximal value; x - arithmetic mean; s - standard deviation;
V % - variation coefficient in %; [-95%; +95%] - confidence interval; V (`x) % - error of interval estimation; me - median; Q1 - first quartile; Q3 - third quartile;
QR- interquartile range (Q3-Q1); Q - quartile deviation, QR/2; VQ% - variation coefficient calculated with quartiles; (d-m) - day-month.
Sezon py ³kow y
Rok

Pocz¹tek sezonu
(dzieñ roku)

Koniec sezonu
(dzieñ roku)

D³ugoæ sezonu
(liczba dni)

2001

93

129

36

M aksy m alne stê¿enie
ziarn py ³ku [p/m 3]

Wy st¹pienie m aksy m alnego
stê¿enia ziarn py ³ku (dzieñ roku)

Sum a roczna

92

119

750

2002

68

127

59

73

108

916

2003

91

128

37

169

116

1400

2004

80

127

47

159

110

990

2005

94

123

39

186

107

692

Razem

426

634

218

679

560

4748

m in

68

123

36

73

107

692

m ax

94

129

59

186

119

1400

Klasy czne m iary staty sty czne
`x

85,2

126,8

43,6

135,8

112,0

949,6

s

11,12

2,28

9,63

50,06

5,24

279,20

V%

13,1

1,8

22,1

36,9

4,7

29,4

[-95%; +95%]

71,4; 99,0

124,0; 129,6

31,6; 55,6

73,6; 197,9

105,5; 118,5

602,9; 1296,3

V ( ` x) %

16,2

2,2

27,5

45,8

5,8

36,5

me

91

127

39

159

110

916

Q1

80

127

37

92

108

750

Q3

93

128

47

169

116

990

QR

13

1

10

77

8

240

6,5

0,5

5

38,5

4

120

7,1

0,4

12,8

24,2

3,6

13,1

Pozy cy jne m iary staty sty czne

VQ %

dzieæ, kiedy nale¿y siê spodziewaæ takich stê¿eñ alergenów, których chory powinien za wszelk¹ cenê unikaæ. Powinien te¿ wiedzieæ, jakie jest prawdopodobieñstwo wyst¹pienia takich stê¿eñ
w kolejnych okresach sezonu py³kowego/zarodnikowego.
By³oby dobrze, gdyby w jednej pracy nie próbowano realizowaæ równoczenie ró¿nych celów, poniewa¿ to odbija siê niekorzystnie na samej pracy: obserwuje siê, ¿e takie prace wykazuj¹
wiele merytorycznych i formalnych niedoci¹gniêæ.
Wykrywanie prawid³owoci statystycznych
Zarówno wtedy, gdy skupiamy siê na celu poznawczym, jak i
wówczas, gdy praca nasza ma przede wszystkim znaczenie me-
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dyczne, powinnimy d¹¿yæ do wykrywania prawid³owoci statystycznych a to oznacza, ¿e powinnimy analizowaæ dane wieloletnie i w analizie tej wykorzystywaæ dostêpne metody statystyki
opisowej i wnioskowania statystycznego. Aby odkryæ prawid³owoæ statystyczn¹, trzeba dysponowaæ du¿ym zbiorem obserwacji (danych). Prawid³owoci statystycznej nie odkryje ten, kto skupia uwagê na pojedynczych zdarzeniach, kto wybiera te zdarzenia z ca³ego zbioru danych i próbuje dopasowaæ do nich pewne
czynniki z pominiêciem tych o których s¹dzi, ¿e s¹ one bez znaczenia. Takie nieprawid³owe podejcie obserwuje siê, niestety,
bardzo czêsto i to nawet u tych osób, które w pracy stosuj¹ analizê statystyczn¹.

J. Wo³ek i wsp.

Badacz nie musi sam wykonywaæ analizy statystycznej, ale
musi umieæ wyjaniæ statystykowi, o co mu chodzi. Przede wszystkim musi mu dostarczyæ wielu szczegó³ów wa¿nych ze wzglêdu
na planowan¹ analizê a na koniec musi mu powiedzieæ, jakie hipotezy zamierza zweryfikowaæ lub  mówi¹c inaczej  musi mu
przekazaæ listê pytañ, na które chcia³by uzyskaæ odpowied.
Statystyczna analiza danych aerobiologicznych
Pierwszy z autorów opublikowa³ dwa artyku³y na temat metod
statystycznych stosowanych w badaniach aerobiologicznych [2,
3]. W pierwszym artykule przedstawiono najwa¿niejsze zasady
statystyczne oraz omówiono metody statystycznego wnioskowania najczêciej stosowane przez aerobiologów. W drugim artykule przedstawiono przyk³ady liczbowe z zastosowaniem tych metod. Publikacje te mog¹ byæ pomocne w wyborze i stosowaniu
omawianych tam metod ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e statystyka oferuje wielkie bogactwo metod statystycznego opisu i wnioskowania. Aby nabyæ odpowiedniej bieg³oci w ich stosowaniu i rozeznaæ siê w ich bogactwie nie mo¿na poprzestawaæ na jednej tylko
publikacji  artykule czy podrêczniku, trzeba te¿ ustawicznie szkoliæ
siê w tej dziedzinie.
Czêsto aerobiolog nie stosuje metod wnioskowania statystycznego tylko ogranicza siê do prostego opisu zgromadzonych obserwacji. Tu poka¿emy, w jaki sposób mo¿e on wzbogaciæ tradycyjny sposób przedstawiania danych aerobiologicznych o pewne
elementy statystyki opisowej tak, by na ich podstawie mo¿liwe
by³o wnioskowanie statystyczne. Jest to, oczywicie, jedna z wielu mo¿liwych propozycji.
W tabeli I pokazano przyk³adowe dane dla sezonów py³kowych Fraxinus, uzyskane w kolejnych monitorowanych latach. Na
podstawie danych przedstawionych w tradycyjny sposób (tabela
I) mo¿emy wiele powiedzieæ na temat tego, jak przebiega³ sezon
py³kowy w danym roku, ale nie mo¿na przewidzieæ, jak kszta³towaæ siê bêd¹ charakterystyki sezonu py³kowego Fraxinus w nadchodz¹cych latach. Nie mo¿na tego zrobiæ z tego wzglêdu, ¿e
dane te nic nam nie mówi¹, jakie prawid³owoci statystyczne
charakterystyczne s¹ dla tych charakterystyk. Oznacza to, ¿e nie
wiemy, jakie s¹ wartoci rednie tych charakterystyk i jaka jest
ich zmiennoæ. S¹ to podstawowe statystyki opisowe, które w³aciwie zastosowane s¹ podstaw¹ statystycznego wnioskowania.
W tabeli II przedstawiono te same dane z tym, ¿e daty dzienne zast¹piono liczb¹ dni która up³ynê³a od pocz¹tku danego roku.
W ten sposób, poszczególne zmienne mo¿na ³atwo scharakteryzowaæ za pomoc¹ podstawowych miar statystyki opisowej i wykorzystaæ proste metody wnioskowania statystycznego. Z przedstawionych w tabeli II danych wynika, ¿e cech¹ najmniej zmienn¹
jest cecha Koniec sezonu (wspó³czynnik zmiennoci wynosi
1,8%), Dzieñ roku, w którym wyst¹pi³o maksymalne stê¿enie
(4,7%) i Pocz¹tek sezonu (13,1%). Bardzo zmienne s¹ D³ugoæ trwania sezonu, Suma roczna a zw³aszcza Maksymalne
stê¿enie ziarn py³ku ( 37%).
Cechy, które wykazuj¹ du¿¹ zmiennoæ s¹ s³ab¹ podstaw¹
prognozowania, gdy¿ b³¹d prognozy jest bardzo du¿y. Wyj¹tkow¹
sta³oci¹ odznacza siê cecha Koniec sezonu. Wyliczony przedzia³ ufnoci wskazuje, ¿e koñca sezonu py³kowego nale¿y siê
spodziewaæ w 127 dniu (licz¹c od pocz¹tku roku) ± 3 dni (tabela
II). Przyjmuje siê, ¿e je¿eli wzglêdny b³¹d estymacji przedzia³owej, nie przekracza 7,5%, to precyzja estymacji jest bardzo dobra
a gdy mieci siê przedziale [7,5%,15%], to jest wystarczaj¹ca [4:
301]. W rozwa¿anym przypadku wzglêdny b³¹d szacunku wynosi 2,2% (tabela II) a wiêc precyzja estymacji jest bardzo dobra 
na takiej prognozie mo¿na polegaæ.
Godne uwagi jest równie¿ to, ¿e w badanych latach maksymalna koncentracja py³ku obserwowana by³a prawie w tym samym terminie, tj. w 112 dniu roku ± 6,5 dnia. Tak¿e w tym przypadku precyzja estymacji jest bardzo dobra (wzglêdny b³¹d szacunku wynosi 5,8%) (tabela II). W przypadku pozosta³ych cech,
wzglêdny b³¹d estymacji przedzia³owej na ogó³ znacznie przekracza wartoæ 15% (tabela II), wiêc zmienne te nie powinny byæ
wykorzystywane dla celów prognostycznych.
W dolnej czêci tabeli II podano pozycyjne miary po³o¿enia i
rozproszenia (zmiennoci): mediana, kwartale, pozycyjny wspó³czynnik zmiennoci. Te statystyki powinny byæ liczone wówczas,
gdy rozk³ady badanych cech nie s¹ symetryczne (w tym wzglêdzie patrz [5: 237, przypis 1]). Przede wszystkim dotyczy to tych
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danych aerobiologicznych, które zawieraj¹ du¿o wartoci zerowych (koncentracja ziarn py³ku i zarodników, opady). Gdy rozk³ad
cechy jest normalny lub do niego zbli¿ony, pozycyjne miary po³o¿enia (wartoæ modalna, wartoæ medialna) i rednia arytmetyczna maj¹ tak¹ sam¹ wartoæ. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia
w przypadku cechy Koniec sezonu: wartoæ medialna wynosi
127, rednia arytmetyczna 126,8.
Chaos i przewidywanie
Z analiz¹ danych aerobiologicznych wi¹¿e siê pewna trudnoæ. Otó¿, poszukuj¹c zwi¹zku miêdzy dobowymi koncentracjami cz¹stek biologicznych z czynnikami meteorologicznymi zapomina siê o tym, ¿e pogoda jest uk³adem chaotycznym nie statystycznym, w zwi¹zku z czym bardzo trudno jest znaleæ mocne
prawid³owoci i na tej podstawie dokonywaæ wiarygodnych prognoz pogody. Nie tylko pogoda (i klimat) charakteryzuje siê chaotyczn¹ dynamik¹. Od czasu odkrycia w roku 1961 chaosu przez
Edwarda Lorenza [6] zbadano wiele uk³adów fizycznych, chemicznych, biologicznych, ekologicznych, itd. i okaza³o siê, ¿e w
pewnych warunkach wiele z nich wykazuje dynamikê chaotyczn¹ [7-15].
Uk³ad chaotyczny jest wra¿liwy na warunki pocz¹tkowe, dlatego nie mo¿na przewidywaæ stanów przysz³ych tego uk³adu z
tak¹ dok³adnoci¹, jak w przypadku uk³adu deterministycznego
lub statystycznego. Wra¿liwoæ na stany pocz¹tkowe oznacza,
¿e  w przybli¿eniu  podobne wartoci badanych czynników nie
wywo³uj¹ podobnych skutków. Na przyk³ad, bardzo podobne warunki atmosferyczne nie gwarantuj¹, ¿e  za ka¿dym razem 
pogoda bêdzie siê kszta³towa³a w podobny sposób. Z tego powodu, sprawdzaj¹ siê tylko krótkoterminowe prognozy przysz³ych
stanów uk³adu chaotycznego, w przypadku prognoz atmosferycznych  kilkunastodniowe. Czasami, za Lorenzem [6], ta wra¿liwoæ uk³adu chaotycznego okrelana bywa jako efekt motyla, a
u¿ywaj¹cy jej chce daæ do zrozumienia, ¿e nawet delikatny ruch
powietrza, wywo³any skrzyd³em motyla na jednej pó³kuli, mo¿e,
po pewnym czasie, wywo³aæ burzê na drugiej pó³kuli.
W odró¿nieniu od uk³adu chaotycznego, uk³ad deterministyczny podlega zasadzie przyczynowoci co umo¿liwia cis³e przewidywanie stanów przysz³ych takiego uk³adu. Za pomoc¹ modelu
statystycznego  wykorzystuj¹c rachunek prawdopodobieñstwa mo¿na oszacowaæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia danego zdarzenia.
Przewidywanie pogody (i klimatu) jest wci¹¿ otwartym i nie do
koñca jasnym problemem. Proponuje siê ró¿ne modele, których
zastosowanie umo¿liwi³oby zmniejszenie b³êdu prognozy pogody dla okresu d³u¿szego ni¿ 10 dni [17,18]. Podejmowane s¹ równie¿ próby wykrycia chaotycznej dynamiki w aerobiologicznych
szeregach czasowych i wykorzystanie tego faktu w prognozowaniu dobowych koncentracji cz¹stek biologicznych [19-21]. Zgodnie z nasz¹ dotychczasow¹ wiedz¹, tego typu badania nie s¹
podejmowane przez polskich aerobiologów, chocia¿ powinny: dobowa, sezonowa i wieloletnia dynamika koncentracji ziarn py³ku i
zarodników mo¿e, m.in., zale¿eæ od tego, czy atmosfera ma chaotyczn¹ dynamikê, czy te¿ nie.
Konkluzja
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y silnie podkreliæ,
¿e znacz¹cy postêp w badaniach aerobiologicznych mo¿e byæ
osi¹gniêty jedynie wtedy, gdy postawione cele realizowane bêd¹
z wykorzystaniem nowoczesnych narzêdzi analizy danych. Zawê¿anie tej analizy do prostego opisu danych, zw³aszcza z
minimalnym i niew³aciwym wykorzystaniem statystyki opisowej,
nie mo¿e doprowadziæ do wykrycia istotnych prawid³owoci w
dobowej, sezonowej i wieloletniej dynamice koncentracji cz¹stek
biologicznych, a tym samym stawia pod znakiem zapytania wartoæ aerobiologicznych prognoz. Aby zmieniæ tê sytuacjê na lepsze, nale¿a³oby odejæ od  rozpowszechnionej wród aerobiologów  tendencji do intuicyjnej interpretacji danych aerobiologicznych i przejæ na mylenie w kategoriach statystycznych.
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