
ZDROWIE

ZAPALENIE PŁUC 
Zapalenie płuc to powszechna choroba, oznaczająca stan zapalny toczący się w obrębie 
miąższu płuc, czyli pęcherzyków. Niegdyś powodowała wiele zgonów, obecnie rzadko 
jest bezpośrednią przyczyną śmierci. Jeśli dochodzi do zgonu, to na skutek różnych powi-
kłań i współistniejących chorób, a także podeszłego lub bardzo młodego wieku.
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Rodzaje zapalenia płuc można podzie-
lić według kilku kryteriów. Ze względu 
na umiejscowienie stanu zapalnego 
na: płatowe, śródmiąższowe i odo-
skrzelowe. Inny podział dotyczy miej-
sca zarażenia się i dzieli się głównie 
na szpitalne i pozaszpitalne zapalenie 
płuc. Z kolei w zależności od czynnika 
wywołującego rozróżniamy zapalenie 
płuc pochodzenia: bakteryjnego, wi-
rusowego, grzybiczego czy pierwot-
niakowego.

Za bakteryjne zapalenie płuc odpowia-
da głównie Streptococcus pneumoniae – 
dwoinka zapalenia płuc. Rzadziej: gram 
ujemne pałeczki Legionella pneumophila 
czy Haemophilus influenzae lub atypowe 
bakterie jak Mycoplasma pneumoniae. 
Spora część pozaszpitalnych zakażeń wy-
wołana jest wirusami i występuje jako 
powikłanie pogrypowe. W przypadku 
osób o obniżonej odporności (np. prze-
wlekle chorych, po chemioterapii czy 
przyjmujących leki immunosupresyjne 
po przeszczepach) zachorowanie mogą 
wywołać również grzyby, najczęściej Can-
dida albicans (bielnik biały – drożdżak) czy 
Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty).

O szpitalnym zapaleniu płuc można mó-
wić, gdy dochodzi do zachorowania mi-
nimum po 48 godzinach od przyjęcia do 
szpitala. Ryzyko jest większe, jeśli pacjent 
jest, np. mechanicznie wentylowany za 
pomocą rurki intubacyjnej. Patogeny 
wywołujące zapalenie płuc również są 
inne, specyficzne dla każdego szpitala 
i są to głównie pałeczka ropy błękitnej 
Pseudomonas aeruginosa czy szpitalne 
szczepy Escherichia coli. Nierzadko zdarza 
się, że szczepy te są oporne na działa-
nie antybiotyków. Mimo ogromnego 
postępu medycyny nie da się uniknąć 

ryzyka zachorowania na zapalenie płuc 
w trakcie hospitalizacji.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko za-
chorowania na zapalenie płuc są głównie:

• palenie papierosów, zarówno czyn-
ne jak i bierne,

• młody i podeszły wiek,

• obniżona odporność w przebiegu 
chorób autoimmunologicznych, che-
mioterapii, a także zażywanie leków 
takich jak, np. glikokortykosteroidy, 
głównie w przebiegu przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc (POChP),

• cukrzyca,

• zła higiena jamy ustnej, zły stan uzę-
bienia – który powoduje namnażanie 
się patologicznych bakterii, mogących 
przedostać się do układu oddechowe-
go i wywołać m. in. zapalenie płuc,

• nadużywanie alkoholu, co osłabia 
organizm, ale również zwiększa 
ryzyko rozwinięcia się zapalenia 
płuc na skutek, np. zachłyśnięcia 
się wymiocinami.

ZDROWIE

W zależności od czynnika wywołującego zapalenie 
płuc, objawy choroby, a także jej przebieg mogą 
być różne. Najsilniejsze objawy daje bakteryjne 
zakażenie, które manifestuje się:

• gorączką,

• dreszczami,

• złym samopoczuciem, rozbiciem,

• silnym kaszlem, często z odrywającą się ropną 
wydzieliną (plwociną), dusznością oraz ostrym, 
kłującym bólem przy oddychaniu (ból zlokali-
zowany jest po bokach klatki piersiowej).
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DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Podstawowym badaniem potwierdza-
jącym zachorowanie na zapalenie płuc 
jest radiogram. Wykonanie zdjęcia ren-
tgenowskiego pozwala również ocenić 
rozmiar stanu zapalnego, jego położenie, 
wykazać ewentualne powikłanie w po-
staci, np. ropnia, czy płynu w opłucnej. 

Po jego analizie lekarz może stwierdzić 
również konieczność hospitalizacji, je-
śli stan chorego i przebieg zapalenia 
tego wymagają. Jest to również bada-
nie kontrolne, które należy wykonać po 
skończonym leczeniu (zazwyczaj kilka 
tygodni później). Innym badaniem, które 
wykonuje się w przypadku podejrzenia 
zapalenia płuc jest oczywiście morfo-
logia, która w tym przypadku wykaże 
zwiększoną liczbę białych krwinek – le-
ukocytów, a głównie neutrofili. Zwiększo-

ny będzie również poziom białka stanu 
zapalnego CRP, które jednak nie jest 
oczywistym sygnałem wskazującym na 
zachorowanie na zapalenie płuc. Poziom 
tego białka rośnie bowiem w przypad-
ku każdego stanu zapalnego toczącego 
się w organizmie. W warunkach szpi-
talnych wykonuje się również badanie 

plwociny, czyli wydzieliny wykrztusza-
nej podczas kaszlu, czy bronchoskopię, 
czyli pobranie materiału z dolnych dróg 
oddechowych. Te badania pozwalają 
na identyfikację konkretnego patogenu, 
który wywołał zakażenie. Po zapoznaniu 
się z wykonanymi zdjęciami i badaniami, 
lekarz decyduje o dalszym postępowa-
niu, które oznacza podanie pacjentowi 
antybiotyku. W warunkach domowych 
jest on zażywany doustnie zazwyczaj 
przez 7 dni (czasem wymagane jest 

wydłużenie tego okresu do 14, a nawet 
21 dni), a w szpitalu doustnie, dożylnie 
lub domięśniowo, co uzależnione jest 
od stanu pacjenta i chorób towarzyszą-
cych. Pacjent przyjmuje również leki łago-

Podstawowym badaniem potwierdzającym zachorowanie na 
zapalenie płuc jest radiogram. Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego 
pozwala również ocenić rozmiar stanu zapalnego, jego położenie, 
wykazać ewentualne powikłanie w postaci, np. ropnia, czy płynu 

w opłucnej. Po jego analizie lekarz może stwierdzić również 
konieczność hospitalizacji, jeśli stan chorego i przebieg zapalenia tego 

wymagają. Jest to również badanie kontrolne, które należy wykonać 
po skończonym leczeniu (zazwyczaj kilka tygodni później). 

Roczną liczbę zachorowań w Europie szacuje 
się na około 5–12 przypadków na 1000 osób. 
Odnosząc te dane do populacji Polski, można 
przypuszczać, że rocznie choruje co najmniej 

300 000 osób. Wśród osób w podeszłym 
wieku (>75. roku życia) częstość zachorowań 

jest znacznie większa i wynosi ponad 30 
przypadków na 1000 osób.

Źródło: www.mp.pl
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dzące inne objawy: leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe, leki rozrzedzające 
wydzielinę, ułatwiające odkrztuszanie, 
a także probiotyki, które chronią florę 
jelitową przed wyjałowieniem na skutek 
działania antybiotyku. Jeśli chory leczy 
się poza szpitalem, powinien oczywiście 
przez ten czas odpoczywać, nie chodzić 
do pracy w celu zarówno szybszego po-
wrotu do zdrowia, ale także aby zapobiec 
rozprzestrzenieniu się zakażenia. Łatwo 
bowiem o zarażenie się drogą kropelko-
wą czynnikiem, który wywołał u danej 
osoby zapalenie płuc. Dlatego należy 
osobę chorą odizolować.

Powikłania po zapaleniu płuc dotyczą 
głównie osób starszych i schorowanych. 

Może na przykład dojść do powstania 
w płucach ropnia, czyli swoistego „zbior-
nika” ropnej wydzieliny w miąższu płuca. 
Innym powikłaniem może być zarostowe 
zapalenie oskrzelików, które wiąże się 
z ich zwłóknieniem, zwężeniem, a nawet 
całkowitym zamknięciem. Skutkuje to 
uporczywym kaszlem i dusznościami. 
W najgorszym wypadku może dojść 
do stanów bezpośrednio zagrażają-
cych życiu, czyli do ostrej niewydolno-
ści oddechowej lub sepsy. Przy ostrej 
niewydolności oddechowej dochodzi 
do powstania stanu zapalnego całego 
miąższu płuc i zaburzeniu wymiany 
gazowej w pęcherzykach płucnych, co 
prowadzi do niedotlenienia i może spo-
wodować nagłą śmierć. Z kolei sepsa, 

zwana również posocznicą, to stan dys-
funkcji całego organizmu w odpowiedzi 
na zakażenie. Powszechnie kojarzy się 
sepsę z zakażeniem krwi (bakteriemią). 
Jest to jednak uogólniona reakcja za-
palna, która prowadzi do upośledzenia 
funkcji poszczególnych narządów.

Na szpitalne zakażenie zapaleniem płuc 
mamy mniejszy wpływ, jednak poza szpi-
talem, gdy zauważymy pierwsze objawy 
choroby, warto je skonsultować z leka-
rzem, który zleci badania i zaordynuje 
prawidłowe leczenie.
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