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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Szacunkowo ok. 9 milionów Polaków uzale¿nionych jest
od palenia papierosów. Choroby odtytoniowe dotykaæ mog¹ zarówno na-
³ogowych, jak i biernych palaczy. Wiele przemawia za tym, ¿e równie¿ wy-
brane schorzenia otolaryngologiczne maj¹ zwi¹zek z paleniem tytoniu.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Celem     pracy by³o porównanie czêstoœci wystêpowania ostrego zapale-
nia zatok, ucha œrodkowego i przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (POChP)
u czynnych i biernych palaczy papierosów.
Materia³y i metodyMateria³y i metodyMateria³y i metodyMateria³y i metodyMateria³y i metody. . . . . Badaniem objêto ³¹cznie 500 osób powy¿ej 30 r.¿.,
w tym 137 biernych palaczy papierosów (grupa I) oraz 363 czynnych pala-
czy (grupa II). Wszystkie osoby poddano badaniu ankietowemu, lekarskie-
mu, badaniom dodatkowym uk³adu oddechowego, a tak¿e przeanalizowa-
no ich dokumentacjê medyczn¹.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. W grupie biernych palaczy w ci¹gu roku zapalenie zatok wyst¹pi³o
u 2,6% kobiet i 2,0% mê¿czyzn, zapalenie ucha œrodkowego u 1,8% kobiet
i 1,4% mê¿czyzn; POChP rozpoznano u 23,0% pacjentów. W grupie aktyw-
nych palaczy zapalenie zatok wystêpowa³o u 4,9% kobiet i 5,6% mê¿czyzn,
zapalenie ucha œrodkowego u 3,4% kobiet i 3,0% mê¿czyzn; POChP rozpo-
znano u 56,2% badanych. Porównuj¹c czêstoœæ wystêpowania poszczegól-
nych chorób w obu grupach stwierdzono istotnoœæ statystyczn¹ jedynie dla
POChP (p<0,001).
Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Palenie papierosów jest istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
czêstoœæ wystêpowania POChP. Nie obserwowano znacz¹cych ró¿nic w czê-
stoœci wystêpowania zapaleñ zatok przynosowych i ucha œrodkowego miê-
dzy grup¹ aktywnych i biernych palaczy.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: infekcje, czêstoœæ, ryzyko wzglêdne, kobiety, mê¿czyŸni

Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. It is estimated that currently about 9 million Poles are cigarette
addicts. Both active and passive smokers can be affected by tobacco related
diseases. There is a suggestion that some selected otolaryngological dise-
ases are also tobacco related.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to compare the occurrence of acute sinusitis,
acute otitis media and chronical obturative pulmonary disease (COPD) in the
active and passive smokers.
Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods. The participants of the study were 500 people
over 30. They were divided into 2 groups. Group I consisted of 137 passive
smokers and group II of 363 active smokers. All participants were subjected
to a questionnaire survey, general medical examination, some additional
examinations of respiratory tract; their medical histories were also analysed.
Results.Results.Results.Results.Results. Within one year, in group I (passive smokers) sinusitis was diagno-
sed in 2.6% women and 2.0% men, acute otitis media in 1.8% women and
1.4% men, while COPD was detected in 23.0% of passive smokers. In the
group of active smokers sinusitis was diagnosed in 4.9% women and 5.6%
men, acute otitis media in 3.4% women and 3.0% men and COPD in 56.2%
of the examined subjects. When comparing the prevalence of the diseases
in both groups, a statistically significant differences was found only for
CODP (p<0,001).
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Cigarette smoking is an important factor influencing the COPD
occurrence. No significant relationship was observed in the prevalence of
sinusitis and otitis media between the group of active and passive smokers.
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Palenie tytoniu jest jednym z powa¿niejszych czyn-
ników wp³ywaj¹cych na rozwój chorób cywilizacyjnych,
takich jak choroba niedokrwienna serca czy udar mó-
zgu. Szacuje siê, ¿e 70% chorób uk³adu oddechowego
jest œciœle zwi¹zana z paleniem papierosów lub inhalacj¹
dymu tytoniowego. W latach 90. XX wieku badania
prowadzone pod auspicjami Œwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) wykaza³y, ¿e ponad 1,1 miliarda lu-
dzi pali papierosy [1]. Z powodu chorób odtytoniowych
co roku na œwiecie umiera 4 miliony ludzi, to jest 9 tysiê-
cy osób dziennie. Obecnie 9 milionów Polaków jest
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uzale¿nionych od palenia papierosów, a co roku 82 tys.
umiera z powodu chorób odtytoniowych. Na podstawie
amerykañskiego modelu badania ACS-CPS II (Ameri-
can Cancer Society) powtórzonego w Polsce, dotycz¹-
cego umieralnoœci wywo³anej paleniem tytoniu w la-
tach 1965-1969 i 1990-1994 u osób w wieku miêdzy
35-69 r.¿. stwierdzono, i¿ wspó³czynnik umieralnoœci
na 100 000 mieszkañców wzrós³ dwukrotnie zarówno
wœród kobiet, jak i mê¿czyzn [2]. Lista chorób wynika-
j¹ca z toksycznego dzia³ania dymu tytoniowego obej-
muje schorzenia ca³ego organizmu cz³owieka i dotyczy
zarówno na³ogowych, jak i biernych palaczy (badanie
WHO z 2002 roku) [3].

Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP) jest
w œwiecie jedn¹ z najczêstszych przyczyn chorobowoœci
i umieralnoœci. Wg badañ Banku Œwiatowego i WHO
czêstoœæ wystêpowania POChP na pocz¹tku lat 90. ubie-
g³ego stulecia wynosi³a 9,34/1000 mê¿czyzn i 7,33/1000
kobiet [4]. W Polsce, na podstawie badañ prowadzo-
nych w latach 80-tych XX wieku stwierdzono POChP
u 8,5% mê¿czyzn i 4,9% kobiet [5, 6]. W zwi¹zku
z gwa³townym wzrostem chorobowoœci na POChP,
w 2000 roku wspólnym przedsiêwziêciem amerykañ-
skiego Narodowego Instytutu Zdrowia (the US Natio-
nal Heart, Lung and Blood Institute – NHLBI) i Œwia-
towej Organizacji Zdrowia (World Health Organiza-
tion) by³o opracowanie Raportu GOLD (Global Initia-
tive for Chronic Obstructive Lung Disease) zawieraj¹-
cego wszelkie informacje na temat POChP. Zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Raporcie GOLD, POChP
jest stanem chorobowym, który charakteryzuje siê s³abo
odwracalnym ograniczeniem przep³ywu powietrza przez
drogi oddechowe. Ograniczenie to jest zazwyczaj po-
stêpuj¹ce, a wynika z nieprawid³owej zapalnej odpowie-
dzi p³uc na przewlek³e wziewanie szkodliwych substan-
cji, takich jak py³y, gazy czy dym tytoniowy [4, 7].
Choroba rozwija siê powoli i d³ugo bezobjawowo, co
pozwala s¹dziæ, ¿e dane epidemiologiczne s¹ zani¿one,
a problem jest znacznie powa¿niejszy.

W przeciwieñstwie do POChP, ostre zapalenie za-
tok przynosowych (acute sinusitis) czy ostre zapalenie
ucha œrodkowego (acute otitis media) s¹ stanami wyma-
gaj¹cymi szybkiego w³¹czenia leczenia, celem unikniê-
cia powik³añ. Na podstawie badañ prowadzonych przez
National Health Interwiev Survey w Stanach Zjedno-
czonych w 1995 roku czêstoœæ wystêpowania przewle-
k³ych zapaleñ zatok wynosi³a 141,3 na 1000 osób. Brak
jednak¿e œwiatowych doniesieñ na temat czêstoœci wy-
stêpowania ostrego zapalenia zatok przynosowych [8].
W piœmiennictwie spotykamy pojêcia sinusitis lub rhi-
nosinusitis. Rhinosinusitis jest pojêciem szerszym, gdy¿
dotyczy zarówno zapalenia zatok, jak i b³ony œluzowej
jamy nosowej. Obecnie jednak obie nazwy s¹ uwa¿ane
za synonimy i u¿ywane w codziennej praktyce [9-11].

Kolejn¹ jednostk¹ chorobow¹ o wysokiej zachoro-
walnoœci jest ostre zapalenie ucha œrodkowego. Dane
epidemiologiczne dostêpne w literaturze dotycz¹ g³ów-
nie dzieci. Szczyt zachorowañ przypada na okres od 6
do 13 miesi¹ca ¿ycia, natomiast po 7 roku ¿ycia nastê-
puje wyraŸny spadek zachorowañ [11, 12]. Szacuje siê,
¿e jeden udokumentowany epizod zapalenia ucha œrod-
kowego wystêpuje u 66-98% dzieci, a 6% dzieci choro-
wa³o wielokrotnie [13]. Wystêpowanie zapalenia ucha
œrodkowego zarówno u dzieci, jak i doros³ych przypada
na okres jesienno-wiosenny, kiedy obserwuje siê nasile-
nie infekcji uk³adu oddechowego [14, 15]. Trzykrotnie
czêœciej zapalenie ucha wystêpuje u dzieci matek pal¹-
cych papierosy w czasie ci¹¿y i po jej zakoñczeniu w po-
równaniu w grup¹ dzieci nie bêd¹cych biernymi pala-
czami [12]. Wysoka czêstoœæ wystêpowania POChP,
zapalenia zatok, zapalenia ucha œrodkowego, a tak¿e
wysoki odsetek palaczy papierosów w Polsce sk³oni³ do
porównania czêstoœci wystêpowania tych chorób u osób
bêd¹cych biernymi palaczami i czynnymi palaczami
papierosów [9, 16-18].

PACJENCI I METODY

Pacjenci
Badaniem objêto pacjentów pozostaj¹cych pod opiek¹

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dobór pacjen-
tów odbywa³ siê na drodze losowej przez okres jednego
roku. Do badania kwalifikowani byli ka¿dego dnia –
pierwszy pacjent pal¹cy i/lub bierny palacz zg³aszaj¹cy
siê do lekarza.

Do czynników wykluczaj¹cych udzia³ w badaniu
nale¿a³y: przewlek³e zapalenie ucha, przewlek³e zapa-
lenie zatok, gruŸlica, przebyte operacje zatok lub ucha,
sta³a opieka specjalistyczna wynikaj¹ca z innych prze-
wlek³ych chorób otorynolaryngologicznych, wady ana-
tomiczne np. skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa.
Do badania nie kwalifikowano pacjentów z alergi¹, pra-
cuj¹cych w warunkach szkodliwych maj¹cych wp³yw
na uk³ad oddechowy (py³y, gazy, œrodki dra¿ni¹ce, itp.)
oraz od których nie uzyskano zgody na udzia³ w bada-
niu.

Do badania zakwalifikowano ³¹cznie 500 osób po-
wy¿ej 30 roku ¿ycia. Kobiety stanowi³y 54% (230 osób),
a mê¿czyŸni 46% (270 osób). Œrednia wieku badanych
wynosi³a 55±14 lat. Osoby bior¹ce udzia³ w badaniu
podzielono na dwie grupy. Do grupy I zakwalifikowano
biernych palaczy – ³¹cznie 137 osób, grupê II stanowili
czynni palacze – ³¹cznie 363 osób.
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Metody
W pracy przeprowadzono badanie ankietowe. Kwe-

stionariusz ankietowy zawiera³ dane demograficzne, py-
tania na temat na³ogu palenia papierosów lub wymuszo-
nej inhalacji w œrodowisku domowym i/lub pracy oraz ro-
dzaju wykonywanej pracy. Oprócz badania podmiotowego
i przedmiotowego lekarskiego uk³adu oddechowego,
wykonano radiogramy klatki piersiowej i/lub zatok oraz
spirometriê.

Rozpoznanie przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc
postawiono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rapor-
cie GOLD, to jest w oparciu o zg³aszanie przez pacjen-
tów dolegliwoœci: kaszel, odkrztuszanie plwociny i/lub
dusznoœæ oraz wynik badania spirometrycznego (dla
obturacji charakterystyczne jest obni¿enie wskaŸnika
FEV1/FVC<70% lub FEV1/VC<70%) [4, 5, 7, 19].

Wykorzystano równie¿ dokumentacjê medyczn¹
poszukuj¹c danych na temat wystêpowania ostrego za-
palenia zatok przynosowych (J.01) oraz ostrego zapale-
nia ucha œrodkowego (H.65), które wyst¹pi³y w ci¹gu
ostatniego roku oraz przewlek³ej obturacyjnej choroby
p³uc (J.44) [20].

Statystyka
Oprócz standardowych obliczeñ statystycznych,

wykorzystano test niezale¿noœci Chi-kwadrat lub test
niezale¿noœci Chi-kwadrat z poprawk¹ Yates’a do oceny
ró¿nic miêdzy osobami nale¿¹cymi do grupy I i II. W
ocenie si³y zwi¹zków przyczynowo-skutkowych zasto-
sowano „ryzyko wzglêdne” (relative risk – RR)

WYNIKI

Charakterystykê grupy I – biernych palaczy oraz
grupy II – czynnych palaczy przedstawiono w tabeli I.
Wœród czynnych palaczy, 38% z nich wypala³o do 20
papierosów dziennie, zaœ co najmniej 30 papierosów pali³
co czwarty badany palacz (w tym 20,1% kobiet i 27,1%
mê¿czyzn). Œrednia liczba lat palenia papierosów wy-
nosi³a w tej grupie 30 lat wœród czynnych palaczy.

Bierni palacze nara¿eni byli na inhalacjê dymu tyto-
niowego w œrodowisku domowym w 69,2% przypadków
i/lub w pracy w 44,8% przypadków, œrednio od 30 lat.

Ostre zapalenie zatok przynosowych wystêpowa³o
2-krotnie czêœciej u osób nale¿¹cych do grupy II (czyn-
nych palaczy) w stosunku do osób z grupy I biernych
palaczy papierosów. Ostr¹ infekcjê ucha œrodkowego
2-krotnie czêœciej odnotowano w grupie czynnych, ni¿
biernych palaczy. Ró¿nice te nie by³y jednak istotne sta-
tystycznie (p>0,05) (tab. II). Odnotowano natomiast
ró¿nice istotne statystycznie w wystêpowaniu przewle-
k³ej obturacyjnej choroby p³uc (POChP) u biernych
i czynnych palaczy (p<0,001). Czêstoœæ jej wystêpowa-
nia by³a 2,5 razy wy¿sza u aktywnych palaczy (56,2%),
ni¿ u osób biernie wdychaj¹cych dym tytoniowy (23,0%)
(tab. III). Ryzyko wzglêdne zachorowania na POChP
wœród palaczy wynosi³o 2,48 i by³o statystycznie zna-
mienne (przedzia³ ufnoœci 1,80-3,43).

Tabela I. Charakterystyka badanych grup

Bierni palacze Czynni palacze

Liczba badanych (odsetek) 137 (27,4%) 363 (72,6%)
kobiety 111 (81,1%) 119 (32,8%)
mê¿czyŸni 28 (18,9%) 242 (67,2%)

Œrednia wieku (55±14 lat)

Tabela II. Czêstoœæ wystêpowania ostrego zapalenia zatok przynosowych
w grupie biernych i czynnych palaczy papierosów

Grupa badana

Jednostka chorobowa Bierni palacze Czynni palacze p

O.Z.Z. 7 (4,6%) 38 (10,5%) p>0,05
O.Z.U.Œ. 5 (3,2%) 23 (6,4%) p>0,05
POChP 32 (23%) 203 (56%) P<0,001

o.z.z. – ostre zapalenie zatok
o.z.u.œ. – ostre zapalenie ucha œrodkowego

Tabela III. Ryzyko wzglêdne zachorowania na POChP w grupie palaczy
czynnych

Jednostka chorobowa RR 90% CI

O.Z.Z. 2,05 0,94 – 4,48
O.Z.U.Œ. 1,74 0,67 – 4,48
POChP 2,48 1,8 – 3,43

o.z.z. – ostre zapalenie zatok
o.z.u.œ. – ostre zapalenie ucha œrodkowego

Tabela IV. Wystêpowanie POChP a p³eæ badanych (%)

Bierni palacze Czynni palacze p

kobiety 15% (17) 8% (3) p>0,05
mê¿czyŸni 11% (13) 45% (109) p<0,001

W obliczeniach statystycznych odnotowano ró¿ni-
ce istotne statystycznie w wystêpowaniu POChP miê-
dzy p³ciami w grupie czynnych palaczy papierosów
(p<0,001) – czêœciej choroba dotyczy³a mê¿czyzn. Nie
obserwowano istotnych ró¿nic miêdzy p³ciami w grupie
biernych palaczy (tab. IV ).
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DYSKUSJA

W jamie nosowej, która jest „przedsionkiem” uk³adu
oddechowego, wdychane powietrze jest po raz pierwszy
oczyszczane i ogrzewane zanim przedostanie siê do ko-
lejnych czêœci uk³adu oddechowego. Uk³ad oddechowy
cz³owieka stale jest nara¿ony na czynniki zewnêtrzne.
Czynnikami tymi s¹ wirusy, bakterie, zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, alergeny, zwi¹zki chemicz-
ne zawarte w dymie tytoniowym. Wszystkie one wraz
z wdychanym powietrzem dostaj¹ siê do wnêtrza orga-
nizmu cz³owieka. W jamie nosowej i zatokach przyno-
sowych obecny jest mechanizm obronny i oczyszczaj¹-
cy drogi oddechowe. Nab³onek wielorzêdowy migaw-
kowy wraz z dwuwarstwowym œluzem na jego po-
wierzchni stanowi¹ swoist¹ barierê dla szkodliwych czyn-
ników œrodowiskowych wnikaj¹cych do wnêtrza uk³adu
oddechowego [9, 10].

Dym papierosowy nale¿y do czynników sprzyjaj¹-
cych zaburzeniu transportu œluzowo-rzêskowego, co
mo¿e doprowadziæ do rozwiniêcia siê zmian zapalnych
w zatokach przynosowych i dalszych czêœciach uk³adu
oddechowego [21]. Podczas infekcji wirusowej górnych
dróg oddechowych dochodzi nawet do uszkodzenia
mechanizmu oczyszczania w obrêbie nosogard³a oraz
tr¹bce Eustachiusza [22]. Proces zapalny hamuje po-
nad 90% ruchu rzêsek, co sprzyja zastojowi wydzieliny
i dalszemu rozwojowi procesu zapalnemu [23]. To b³êd-
ne ko³o jest przerywane po zastosowaniu odpowiednie-
go postêpowania farmakologicznego. Gdy porównano
czêstoœæ uderzeñ rzêsek w uchu i aktywnoœæ rzêsek w ja-
mie nosowej oraz mechanizmy oczyszczania u palaczy
i biernych palaczy z osobami niepal¹cymi, by³y one zde-
cydowanie mniejsze w grupie nara¿onej na inhalacjê
dymu tytoniowego [24, 25]. O ile w przypadku infekcji
bakteryjnej ruch rzêsek wraca do normy po kilku-kilku-
nastu dniach [26], infekcji mykoplazmatycznej – po
roku [27], o tyle w przypadku palenia papierosów lub
bycia biernym palaczem uk³ad oczyszczaj¹cy, transpor-
towy i odpornoœciowy nie jest wystarczaj¹co sprawny.

W badaniu, dokonuj¹c porównania czêstoœci infek-
cji u aktywnych palaczy i biernych palaczy, wystêpowa-
nie ostrego zapalenia ucha œrodkowego i ostrego zapale-
nia zatok, by³o kilkakrotnie wy¿sze u osób pal¹cych pa-
pierosy, jakkolwiek ró¿nica nie by³a istotna statystycz-
nie. W grupie biernych palaczy ostre zapalenie zatok
czêœciej wystêpowa³o u kobiet, ni¿ u mê¿czyzn. Ostre
infekcje ucha œrodkowego w obu grupach dominowa³y
u p³ci ¿eñskiej i by³y na pograniczu istotnoœci statystycz-
nej, w porównaniu z mê¿czyznami nale¿¹cymi do obu
grup. Ostre infekcje zatok lub ucha œrodkowego mog¹
przejœæ w zapalenia przewlek³e, czy byæ przyczyn¹ po-
wik³añ, co wg danych literaturowych w przypadku osób
pal¹cych papierosy i biernych palaczy zdarza siê czê-
œciej [16, 17].

Pacjenci zbyt czêsto neguj¹ lub nie s¹ œwiadomi, i¿
pozostaj¹c pod wp³ywem dymu papierosowego przez
kilkadziesi¹t lat nara¿aj¹ siê na inhalowanie bardzo tok-
sycznych zwi¹zków (w tym rakotwórczych) ze spalaj¹-
cego siê papierosa [28]. Bierny palacz jest nara¿ony na
wdychanie dymu tytoniowego ze strumienia g³ównego,
wydychanego przez samego palacza papierosów, jaki i ze
strumienia bocznego (sidestream) [1]. Jak bardzo stru-
mieñ boczny jest toksyczny i jak wiele zawiera substan-
cji karcenogennych, œwiadczy fakt, i¿ 30% biernych pa-
laczy choruje na raka p³uc oraz ma czêstsze infekcje uk³a-
du oddechowego czy zapalenia ucha œrodkowego, w sto-
sunku do osób nie nara¿onych na przebywanie w œrodo-
wisku palaczy tytoniu [3, 29]. Pojawiaj¹cy siê poranny
kaszel, pokas³ywanie w ci¹gu dnia s¹ czêsto przez wiele
lat lekcewa¿onymi objawami przez pacjentów, szczegól-
nie biernych palaczy.

W grupie biernych palaczy przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc wystêpowa³a u a¿ 23% badanych osób.
W badaniu kobiety czêœciej inhalowa³y dym tytoniowy
w œrodowisku domowym, ni¿ mê¿czyŸni. Przewlek³a ob-
turacyjna choroba p³uc wystêpowa³a czêœciej u kobiet
biernych palaczy, ni¿ u p³ci przeciwnej z grupy I. Ma
to istotny wp³yw na zdrowie kobiet planuj¹cych posia-
danie potomstwa, jak i w przysz³oœci na zdrowie ich
dzieci. W piœmiennictwie szczególn¹ uwagê zwraca siê
na ma³ych biernych palaczy, których rodzice bezkarnie
pal¹ papierosy w ich otoczeniu. Infekcje uk³adu odde-
chowego u tych dzieci s¹ czêstsze, przebiegaj¹ d³u¿ej
i czêœciej dochodzi do powik³añ [30]. Jak negatywny
wp³yw ma bierne palenie tytoniu, najlepiej pokazuj¹
badania matek pal¹cych papierosy w czasie ci¹¿y oraz
nastêpstwa zdrowotne wystêpuj¹ce u dzieci po urodze-
niu i w dalszy ich okresie ¿ycia przedszkolno-szkolne-
go, u których infekcje górnych i dolnych dróg oddecho-
wych [22, 29, 31, 32], zapalenia zatok [21, 33], zapa-
lenia ucha œrodkowego z wysiêkiem lub bez wysiêku oraz
nawracaj¹ce zapalenia ucha œrodkowego [25, 34-41],
wystêpuj¹ istotnie czêœciej ni¿ u dzieci wolnych od dymu
tytoniowego w œrodowisku domowym [37, 42]. Dane
literaturowe pokazuj¹ tak¿e zmiany histopatologiczne
i ultrastrukturalne oceniane w mikroskopie elektrono-
wym, jakie zachodz¹ w drogach oddechowych i tr¹bce
s³uchowej – pod postaci¹ zmniejszenia czêstoœci ude-
rzeñ rzêsek i zwolnienia oczyszczania oraz zmian œluzu
u dzieci rodziców biernych palaczy [22, 24, 25].

Jak przewlek³y, postêpuj¹cy proces zapalny dopro-
wadza do zniszczenia pêcherzyków p³ucnych, najlepiej
obrazuje przewlek³a obturacyjna choroba p³uc. Zabu-
rzenia transportu œluzowo-rzêskowego, przerost gruczo-
³ów œluzowych, zaleganie wydzieliny, zmiany struktu-
ralne mi¹¿szu p³uc, obturacja oskrzeli, stopniowo do-
prowadzaj¹ do inwalidztwa oddechowego. W powy¿-
szym badaniu POChP wystêpowa³o u ponad po³owy
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badanych aktywnych palaczy papierosów oraz odnoto-
wano istotn¹ ró¿nicê miêdzy p³ciami w tej grupie. Ponad
dwa razy czêœciej przewlek³¹ obturacyjn¹ choroba p³uc
zdiagnozowano u palaczy papierosów, ni¿ biernych pala-
czy.

Obecnie POChP jest 5., wiod¹c¹ przyczyn¹ zgo-
nów na œwiecie. Szacuje siê, i¿ w zwi¹zku z ci¹gle wysok¹
konsumpcj¹ tytoniu, coraz wczeœniejszym rozpoczyna-
niem na³ogu palenia papierosów [43], wzrostem zanie-
czyszczenia œrodowiska, infekcje uk³adu oddechowego
bêd¹ stale wzrasta³y. Prognozy, i¿ POChP w 2020 bê-
dzie zajmowa³a 3. miejsce w kolejnoœci przyczyn zgo-
nów na œwiecie s¹ ca³kiem realne, tak jak wzrost infekcji
zapaleñ ucha i zatok u osób pal¹cych papierosy i/lub
inhaluj¹cych dym tytoniowy [44-46].

WNIOSKI

1. Badania wskazuj¹, ¿e palenie papierosów mo¿e byæ
czynnikiem wp³ywaj¹cym na czêstoœæ infekcji otolaryn-
gologicznych i wystêpowanie POChP.
2. Wystêpowanie zapalenia zatok, ucha œrodkowego
i przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc w grupie czyn-
nych palaczy jest wy¿sza, ni¿ w grupie biernych palaczy.
3. Ci¹g³a edukacja pacjentów na temat toksycznego wp³y-
wu palenia papierosów lub bycia biernym palaczem jest
istotn¹ drog¹ w obni¿eniu nastêpstw zdrowotnych szko-
dliwego inhalowania dymu tytoniowego.
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