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CZYNNIKI RYZYKA
Wśród czynników powodujących, czy 
sprzyjających wystąpieniu przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, pierwsze 
miejsce niewątpliwie zajmują papiero-
sy. Wdychanie dymu tytoniowego po-
woduje postępującą reakcję zapalną. 
Szkodliwe substancje w nim zawarte 
niszczą pęcherzyki płucne, zaburzają ich 
prawidłowe funkcjonowanie, powodują 
pogrubienie się ścian naczyń płucnych 
i tym samym zwężenie ich średnicy, co 
powoduje trudności w prawidłowym 
oddychaniu. Dochodzi również do roz-

woju nadciśnienia płucnego, rozedmy, 
obniżenia pojemności wdechowej płuc. 
Zaobserwowano, że wskutek POChP 
spowodowanej paleniem papierosów 
umierało więcej mężczyzn, jednak od 
kilku lat rośnie odsetek umierających 
z tego powodu kobiet. Należy również 
pamiętać o tak zwanym biernym pale-
niu. Jeśli jesteśmy regularnie narażeni na 
wdychanie dymu z papierosów palo-
nych przez inne osoby, to jesteśmy nie-
mal w równym stopniu predysponowani 
do wystąpienia między innymi przewle-
kłej obturacyjnej choroby płuc.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli tak zwane POChP to bardzo częsta dole-
gliwość układu oddechowego, która dotyka głównie osoby po 40. roku życia i palące 
papierosy. Jednak nie tylko nałóg nikotynowy może wywoływać chorobę, ale także 
narażenie na duże zanieczyszczenie powietrza czy praca w szkodliwych warunkach. 
Mogą ją wywołać substancje chemiczne czy pyły przemysłowe. Nie można również 
wykluczyć czynnika genetycznego czy autoimmunologicznego, jak również wad płuc 
powstałych w okresie płodowym. Choroba polega na postępującym zwężaniu się 
oskrzeli, co powoduje męczący kaszel, duszności i szereg innych, groźnych dla życia 
powikłań. Niestety nie ma lekarstwa ani też zabiegu, który całkowicie mógłby wyle-
czyć chorobę, jednak stosowane terapie znacznie poprawiają komfort życia pacjenta 
i umożliwiają mu normalne funkcjonowanie.
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OBJAWY
Choroba początkowo może przebiegać 
bezobjawowo. W miarę postępu choroby 
pacjent zauważa, że duszność, która do 
tej pory towarzyszyła mu głównie przy 
większym wysiłku, jest teraz obecna przy 
wykonywaniu codziennych czynności. 
Z czasem trudność zaczyna sprawiać 
zwykłe wejście po schodach, czy szybszy 
spacer. Jeszcze później duszności wystę-
pują nawet w spoczynku. To niewątpliwie 
znak, że czynność płuc została zaburzona, 
że nie pracują one prawidłowo i nale-
ży skonsultować się z lekarzem. Innym 
objawem jest przewlekły kaszel, który 

trwa nawet przez kilka miesięcy i nie jest 
związany z przeziębieniem. W trakcie 
odkrztuszania z czasem może pojawić się 
krwawa lub ropna plwocina. To znak, że 
choroba zaostrzyła się. Z powodu zwęże-
nia kanalików i zmniejszonej ilości tlenu, 
która przedostaje się do krwi, u chorych 
możemy również zaobserwować sinicę, 
jako skutek niedotlenienia. Dodatkowo 
lekarz podczas zwykłego osłuchiwa-
nia pacjenta stetoskopem rozpoznaje 
świsty, trzeszczenia, szmery, które wraz 
z zebranym wywiadem jednoznacznie 
wskazują na przewlekłą obturacyjną cho-
robę płuc. W bardzo zaawansowanym 

stadium choroby można zaobserwować 
również omdlenia, jadłowstręt, depresję, 
zasinienie skóry w okolicach mostka czy 
obrzęki wokół kostek, które wskazują na 
niewydolność prawej komory serca.

DIAGNOSTYKA
Podstawowym badaniem potwierdza-
jącym podejrzenie przewlekłej obtura-
cyjnej choroby płuc, a także badaniem 
monitorującym leczenie jest spirometria. 
Badanie to pozwala zmierzyć pojem-
ność i objętość płuc, a także przepływ 
powietrza podczas poszczególnych faz 
oddychania. Aby potwierdzić POChP 
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wykonuje się również badania krwi, ga-
zometrię, zdjęcia rentgenowskie płuc, 
tomografię komputerową, echo serca, 
EKG oraz testy wysiłkowe.

POSTĘPOWANIE
Leczenie niewątpliwie powinno zacząć 
się od zaprzestania palenia papierosów. 
Należy pamiętać, że tej choroby nie da 
się wyleczyć całkowicie, można jedynie 
spowolnić jej postęp. Stosowana farmako-
terapia w postaci leków wziewnych i do-
ustnych ma za zadanie poprawić jakość 
życia pacjenta i zapobiegać zaostrzeniom 
choroby. Zmniejsza to również częstotli-
wość ewentualnych hospitalizacji. Terapie 
dobierane są indywidualnie i stale moni-
torowane. Stosowane leki głównie rozsze-
rzają oskrzela, przez co ułatwiają pacjento-
wi oddychanie. Nie zaleca się stosowania 
przez chorych leków przeciwkaszlowych, 
gdyż jest to naturalny odruch organizmu, 
który pomaga pozbyć się szkodliwych 
substancji znajdujących się w drogach 
oddechowych. Chorym z POChP zaleca 
się coroczne szczepienia przeciw grypie, 
która mogłaby znacząco pogorszyć ich 
stan zdrowia i jest bardzo niebezpieczna 
dla tak obciążonego organizmu. Również 
szczepienia przeciw pneumokokom po-
winny być wykonywane u chorych po 
65. roku życia, ponieważ zmniejszają ry-
zyko wystąpienia zapalenia płuc. Chorym 
w najcięższym stadium choroby zaleca się 
stosowanie tlenoterapii. W tym celu uży-
wa się specjalnych urządzeń, dzięki którym 
po podłączeniu maski chory przez około 
15 godzin dziennie wdycha odpowied-
nią ilość tlenu. W krytycznych sytuacjach 
przeprowadza się również operacyjne 
usunięcie fragmentów płuc. Bardzo ważna 
w leczeniu przewlekłej obturacyjnej cho-

roby płuc jest rehabilitacja, która poma-
ga choremu nauczyć się jak prawidłowo 
oddychać i tym samym polepszyć jego 
jakość, jak wzmocnić mięśnie oddecho-
we, jak stopniowo zwiększać wydolność 
organizmu, żeby zwiększyć odporność 
na wysiłek. Bardzo ważna jest również 
prawidłowa dieta, gdyż u chorych na 
POChP obserwuje się niedożywienie 
i niedowagę, a prawidłowa masa ciała 
i podaż cennych składników zapobiega 
zaostrzeniom się choroby.

Jako że przewlekła obturacyjna choro-
ba płuc jest obecnie jedną z częstszych 
przyczyn zgonów w Polsce, bardzo waż-
na jest jej profilaktyka i wczesne rozpo-
znanie. Badanie pozwalające ją wykryć 
i ocenić jej ciężkość, czyli spirometria jest 
zupełnie bezbolesne, można wykonywać 

je wielokrotnie, a jego wynik jest podsta-
wą do przyznania pacjentowi refundacji 
na leki. Obecnie w Polsce wielokrotnie 
przeprowadzane są profilaktyczne ba-
dania spirometryczne. Warto również 
pamiętać o tym, że najlepszą i najpew-
niejszą profilaktyką jest zaprzestanie pa-
lenia papierosów oraz innych wyrobów 
tytoniowych i wczesne zgłoszenie się 
do lekarza w przypadku rozpoznania 
u siebie między innymi duszności, prze-
wlekłego i uporczywego kaszlu, ropnej 
lub krwawej plwociny. Należy pamiętać, 
że im wcześniej rozpoznamy chorobę 
i zaczniemy się leczyć, tym mniej będzie 
ona uciążliwa, choć nigdy nie cofnie się 
zupełnie.

SYLWIA TOMAKA
Pracownik Apteki

Według WHO (World Health Organization) 
na całym świecie na POChP cierpi około 

80 mln osób, dotyczy około 8-10% populacji 
powyżej 45 roku życia. W Polsce POChP 
jest przyczyną prawie 17 tysięcy zgonów 

rocznie, a prawie 2 miliony osób boryka się 
z tą chorobą. Prognozy są jeszcze bardziej 
niepokojące i pokazują, że w roku 2020 

POChP będzie trzecią przyczyną zgonów na 
świecie oraz piątym najczęściej występującym 

schorzeniem. Palacze stanowią aż 90% 
wszystkich pacjentów z tą chorobą. 
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