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Standardy leczenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc
Standards in the treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
IWONA GRZELEWSKA-RZYMOWSKA
Klinika Grulicy, Chorób i Nowotworów P³uc Katedry Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Streszczenie
Przewlek³a Obturacyjna Choroba P³uc (POChP) jest g³ówn¹ przyczyn¹
chorobowoci i miertelnoci na wiecie. W artykule przedstawiono
zalecenia Globalnej Inicjatywy dla Przewlek³ej Obturacyjnej Choroby
P³uc (GOLD). W raporcie GOLD zwrócono uwagê, ¿e g³ówn¹
przyczyn¹ POChP jest palenie tytoniu. Autorka przedstawia kliniczne
i spirometryczne cechy POChP oraz terapeutyczne podejcie do tej
choroby. Wed³ug raportu GOLD u chorych na lekk¹ POChP wskazane
jest stosowanie krótko dzia³aj¹cych β 2-agonistów na ¿¹danie.
W postaci umiarkowanej i ciê¿kiej zaleca siê stosowanie d³ugo
dzia³aj¹cych β2-agonistów (sameterol, formoterol) d³ugo dzia³aj¹cego
leku przeciwcholinergicznego (tiotropium). W postaci ciê¿kiej i bardzo
ciê¿kiej leki te nale¿y kojarzyæ z wziewnymi glikokortykosteroidami.
S³owa kluczowe: przewlek³a oburacyjna choroba p³uc, β2-agonici,
wziewne glikokortykosteroidy
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Raport GOLD i definicje

Z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów
Zjednoczonych (the US National Heart Lung and Blood
Institute  NHLBI) i wiatowej Organizacji Zdrowia
(World Health Organization  WHO) powsta³a wiatowa Inicjatywa Zwalczania Przewlek³ej Obturacyjnej Choroby P³uc (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease  GOLD), która opracowa³a raport wiatowa
Strategia Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji POChP
(Global strategy for the diagnosis, and prevention for
COPD) (COPD  chronic obstructive pulmonary disease). Cele raportu to: zwiêkszenie wiadomoci o przewlek³ej, obturacyjnej chorobie p³uc (POChP), zmniejszenie chorobowoci i umieralnoci, poprawa w zakresie zapobiegania i leczenia POChP [1].
W raporcie GOLD podano now¹ definicjê POChP,
wed³ug której Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc jest
stanem chorobowym, który charakteryzuje tylko czêciowo odwracalne ograniczenie przep³ywu powietrza w drogach oddechowych. Ograniczenie to jest zazwyczaj po-
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stêpuj¹ce, a wynika z nieprawid³owej zapalnej odpowiedzi p³uc na przewlek³e wziewanie szkodliwych substancji.
W roku 2003 i 2005 opublikowano uzupe³nienia raportu GOLD [2,3].
W roku 2004 opublikowano raport, który przedstawia
wspólne stanowisko Amerykañskiego i Europejskiego
Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS  American Thoracic Society, ERS  European Thoracic Society) [4]. W raporcie ATS/ERS podano rozszerzon¹ definicjê POChP: Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP) jest stanem chorobowym, któremu mo¿na zapobiegaæ i który mo¿na leczyæ, charakteryzuj¹cym siê nieca³kowicie odwracalnym ograniczeniem przep³ywu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie przep³ywu powietrza przez drogi oddechowe ma zwykle charakter postêpuj¹cy i towarzyszy mu nieprawid³owa odpowied zapalna p³uc na szkodliwe py³y i gazy, której najwa¿niejsz¹
przyczyn¹ jest dym tytoniowy. Chocia¿ POChP zajmuje
p³uca, to ma równie¿ istotne nastêpstwa uk³adowe [4].
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Epidemiologia

POChP jest obecnie czwart¹ przyczyn¹ przewlek³ej
chorobowoci i miertelnoci w wiecie, przy czym przewiduje siê, ¿e z powodu sta³ego wzrostu tych wskaników w roku 2020 choroba ta bêdzie ju¿ trzeci¹ przyczyn¹
zgonów.
Najwiêcej informacji o chorobowoci i miertelnoci
z powodu POChP pochodzi z krajów rozwiniêtych.
W Wielkiej Brytanii w latach 1990-1997 stwierdzono wyrany wzrost zapadalnoci na tê chorobê. Wród kobiet
wspó³czynnik zapadalnoci wzrós³ o 68,7% z 0,8 do 1,36/
100 000, a wród mê¿czyzn o 23% z 1,35 do 1,7/100 000
[5]. W Stanach Zjednoczonych na POChP choruje ponad 15 mln ludzi [6]. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Polsce w latach 80. wykaza³y, ¿e POChP
stwierdza siê u oko³o 8,5% mê¿czyzn i 4,9% kobiet [7].
Zgony z powodu POChP w wiecie wed³ug WHO dotycz¹ 2,9 mln osób, stanowi¹c pi¹t¹ przyczynê po chorobie
niedokrwiennej serca, udarze mózgu, zaka¿eniach dolnych
dróg oddechowych i grulicy. Umieralnoæ w Europie z powodu POChP wynosi 10-30/100 000 mieszkañców.
miertelnoæ 5-letnia wród chorych na POChP jest wysoka i wynosi od 40 do 70% w zale¿noci od nasilenia
choroby. W Stanach Zjednoczonych w latach 1965-1998
obserwowano a¿ 163% wzrost umieralnoci z powodu
POChP, podczas gdy umieralnoæ z powodu choroby wieñcowej spad³a o 59%, z powodu udaru mózgu o 64%, innych chorób sercowo-naczyniowych o 35%, a z powodu
wszystkich pozosta³ych przyczyn obni¿y³a siê o 7%. Rokowanie co do prze¿ycia u chorych na POChP jest szczególnie z³e, gdy wyst¹pi u nich zaostrzenie choroby. Umieralnoæ w pierwszym roku po kolejnym zaostrzeniu dotyczy 10-35% chorych, a po ciê¿kim zaostrzeniu a¿ 40-60%.
Obecnie istnieje pogl¹d, ¿e rozpowszechnienie
POChP, zarówno w krajach rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê, bêdzie wzrastaæ. Metody leczenia tej choroby
ulegn¹ poprawie, co wp³ynie pozytywnie na naturalny przebieg choroby i jakoæ ¿ycia chorych. Niema³y wp³yw bêdzie na to mia³o leczenie chorób towarzysz¹cych POChP
i z t¹ chorob¹ powi¹zanych [8].
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wociach antyoksydacyjnych (wit. A, C, E), a tak¿e nisk¹ masê urodzeniow¹ oraz nadreaktywnoæ oskrzeli, która
wynika z atopii [1].
Obraz kliniczny POChP i diagnostyka ró¿nicowa

Dla rozpoznania POChP konieczne jest ustalenie, czy
chory by³ nara¿ony na czynniki ryzyka rozwoju POChP.
Pierwszym objawem POChP jest kaszel, który pocz¹tkowo jest niewielki, a nasila siê wraz z trwaniem choroby.
W dalszej fazie pojawia siê dusznoæ. W³aciwie rozpoznanie POChP ogó³em w USA i krajach Europy Zachodniej dotyczy tylko 23% chorych (od 15%  W³ochy do
32%  Stany Zjednoczone) [10]. Z³otym standardem
w rozpoznawaniu POChP jest badanie spirometryczne,
które pozwala na wczesne wykrycie, okrelenie stopnia
zaawansowania, sprawdzenie odpowiedzi na leki rozszerzaj¹ce oskrzela i wziewne glikokortykosteroidy (wGKS)
oraz przewidywanie postêpu choroby [1,2,6,7].
Próba rozkurczowa

U chorych na POChP przyrost wartoci FEV1 po leku
rozkurczowym (salbutamolu) jest niewielki. Jest to zdecydowanie inaczej ni¿ w astmie oskrzelowej, gdzie próba
jest dodatnia. Gdy wskaniki wentylacji s¹ ma³e, a próba
rozkurczowa wybitnie dodatnia, to nale¿y przeprowadziæ
dok³adniejsze badania w kierunku astmy. Jeli diagnoza
nie jest pewna (np. palenie papierosów w wywiadzie, wiek
>45r.¿., brak cech atopii), to chorego nale¿y poddaæ leczeniu wGKS i jeli po 6. miesi¹cach obserwuje siê poprawê, to leczenie kontynuowaæ [7].
Podzia³ POChP (stopnie ciê¿koci)

W raporcie GOLD dokonano ujednolicenia wczeniejszych podzia³ów POChP. Nowoci¹ jest wprowadzenie
stadium zero choroby, czyli stadium zagro¿enia (tab. I).
Leczenie stabilnej POChP wed³ug raportu GOLD

Wed³ug raportu GOLD (uzupe³nienie z 2003 roku)
w plan postêpowania w POChP wchodz¹ cztery sk³adowe: 1) ocena i monitorowanie choroby; 2) ograniczenie
czynników ryzyka; 3) leczenie stabilnej POChP; 4) leCzynniki ryzyka rozwoju POChP
czenie zaostrzeñ.
Leczenie POChP wed³ug raportu GOLD zale¿y od
Do g³ównych czynników rozwoju POChP nale¿y palenie papierosów [1,2,9]. Odpowiada ono za 85-90% stopnia ciê¿koci choroby. W ka¿dym klinicznym stopniu
wszystkich przypadków POChP, chocia¿ choroba ta roz- ciê¿koci nale¿y d¹¿yæ do wyeliminowania czynników rywija siê u 20% palaczy. Bierni palacze oraz osoby pal¹ce zyka, a g³ównie sk³onienia pacjenta do porzucenia na³ogu
fajkê s¹ tak¿e nara¿one na rozwój POChP, ale w mniej- palenia. Raport GOLD mówi, ¿e zaprzestanie palenia tyszym stopniu ni¿ czynni palacze papierosów. Inn¹ wa¿n¹ toniu jest najskuteczniejsz¹ i najbardziej op³acaln¹ samoprzyczyn¹ tej choroby s¹ nawracaj¹ce zaka¿enia uk³adu dzieln¹ metod¹ zmniejszaj¹c¹ ryzyko rozwoju POChP i zaoddechowego, w tym tak¿e te, które maj¹ miejsce w dzie- trzymuj¹c¹ jej postêp. Zosta³o to udowodnione w du¿ych
ciñstwie. Wród innych przyczyn odpowiadaj¹cych za badaniach amerykañsko-kanadyjskich [9].
rozwój POChP wymienia siê zanieczyszczenia powietrza,
Przez ca³y okres leczenia chorego zaleca siê prowag³ównie tlenkiem siarki i cz¹stkami sta³ymi, nara¿enia za- dziæ jego edukacjê, która pomaga porzuciæ na³óg palenia
wodowe na py³y, dymy i gazy, niew³aciwe od¿ywianie, tytoniu, przezwyciê¿yæ chorobê i polepszyæ ogólny stan
a zw³aszcza nisk¹ zawartoæ w diecie witamin o w³aci-
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Tabela I. Podzia³ kliniczny POChP na postawie raportu GOLD [2]
Stopnie
zaawansowania
POChP
Stopieñ 0
zagro¿enie
Stopieñ I
lekka POCHP
Stopieñ II
umiarkowana POChP

Stopieñ III
ciê¿ka POChP

Stopieñ IV
bardzo ciê¿ka POChP

Charakterystyka

3. wziewne glikokortykosteroidy (wGKS);
4. d³ugotrwa³¹ tlenoterapiê.
Agonici receptorów β2-adrenergicznych

prawid³owa spirometria
przewlekle objawy (kaszel, odkrztuszanie
plwociny)
FEV1/FVC <70%
FEV1 >80% wartoci nale¿nej
przewlekle objawy (kaszel, odkrztuszanie
plwociny) mog¹ byæ obecne lub nie
FEV1/FVC <70 %
50%< FEV1 <80% wartoci nale¿nej
przewlekle objawy (kaszel, odkrztuszanie
plwociny, dusznoæ) mog¹ byæ obecne
lub nie
FEV1/FVC <70 %
30% < FEV1 < 50% wartoci nale¿nej
przewlekle objawy (kaszel, odkrztuszanie
plwociny, dusznoæ) mog¹ byæ obecne
lub nie
FEV1/FVC <70 %
FEV1 <30 % wartoci nale¿nej lub FEV 1
<50% wartoci nale¿nej i przewlek³a
niewydolnoæ oddechowa lub
prawokomorowa niewydolnoæ serca

zdrowia. Edukacjê nale¿y prowadziæ przy ka¿dym kontakcie z chorym, a przekazywane mu informacje powinny byæ zrozumia³e, praktyczne, interaktywne i odnosz¹ce
siê do ogólnej wiedzy o POChP i zasadach jej leczenia.
Powszechnie istnieje pogl¹d, ¿e POChP jest niedodiagnozowana. W badaniu van Schayka i wsp. [11], obejmuj¹cym 1150 pacjentów, u 7% (86 pacjentów) stwierdzono obturacjê i jej objawy kliniczne. Jednak wczeniej
z tej grupy 66% nie zg³asza³o objawów i dlatego nie podlega³o dalszemu diagnozowaniu. Z pozosta³ych 34% pe³ne zdiagnozowanie POChP dotyczy³o 78%. Z tego wynika, ¿e wielu chorych pozostawa³o bez rozpoznania choroby obturacyjnej. Z badañ The Confronting COPD International Survey wykonanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 7 krajach europejskich i obejmuj¹cych 3265 osób w wieku ≥45 lat z wywiadem o na³ogu
palenia ≥10 paczkolat, wynika miêdzy innymi, ¿e chorzy
na POChP dowiadczaj¹ ciê¿kiej dusznoci i upoledzenia czynnoci ¿yciowych, ale mimo to swoj¹ chorobê traktuj¹ jako ³agodn¹ lub umiarkowan¹. Dotyczy³o to 31%
i 11% chorych z ciê¿k¹ dusznoci¹ ocenian¹ wed³ug skali
dusznoci MRC (The Medical Research Council) na 5.
stopieñ, charakteryzuj¹cy najciê¿sz¹ dusznoæ [10].
Leczenie farmakologiczne stabilnej postaci POChP

W leczeniu POChP wed³ug raportu GOLD (2003 r.)
zawsze nale¿y uwzglêdniæ [2]:
1. edukacjê zdrowotn¹ (kategoria A dowodów);
2. leki rozszerzaj¹ce oskrzela, które zajmuj¹ g³ówne miejsce w terapii POChP;

Od ponad 30. lat w leczeniu chorób obturacyjnych
oskrzeli dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ β2-agonici (β2-mimetyki). Pierwszym z nich by³ salbutamol (1969 r.), drugim fenoterol (1970 r.), a ostatnim terbutalina. W latach
80.-90. XX wieku do leczenia chorób obturacyjnych wprowadzono β2-agonistów d³ugo dzia³aj¹cych (LAβA  Long
acting β2-agonist), wród których najwa¿niejszymi s¹ formoterol i salmeterol (tab. II).
Tabela II. Podzia³ β2-agonistów
Klasa
1
2
3
4

Dzia³anie
Pocz¹tek
Czas
dzia³ania
Szybki
D³ugi
Wolny
D³ugi
Wolny
Krótki
Szybki

Krótki

Leki
Formoterol
Salmeterol
Terbutalina
Salbutamol
Formoterol
Terbutalina
Salbutamol

Wziewnie
Wziewnie
Doustnie
Doustnie
Wziewnie
Wziewnie

Formoterol

Jest to substancja o umiarkowanych w³aciwociach
lipofilnych. Dziêki temu czêæ cz¹steczek leku szybko
³¹czy siê z receptorem β2-adrenergicznym, co decyduje
o szybkim pocz¹tku dzia³ania. Jednak inne cz¹steczki leku
gromadzone s¹ w b³onie komórkowej i st¹d stopniowo
uwalniane, by ³¹czyæ siê z receptorem, co powoduje
przed³u¿one dzia³anie leku i jego zale¿noæ od dawki. Formoterol charakteryzuje siê du¿¹ wybiórczoci¹ wobec
receptorów β2-adrenergicznych oraz du¿¹ aktywnoci¹
wobec tego receptora. Jest to tzw. pe³ny agonista, czyli
lek, który po stymulacji receptorów wywo³uje maksymaln¹ odpowied tkanki np. 100% rozkurcz miêni g³adkich
(tab. III). Formoterol rozpoczyna dzia³anie bardzo szybko, ju¿ po 1-3 minutach i utrzymuje je do 12 godzin.
Salmeterol

Lek ten jest wysoce lipofilny i dlatego jego po³¹czenie
z miejscem aktywnym receptora jest powolne, co odpowiada za nieco opóniony pocz¹tek dzia³ania, wynosz¹cy
oko³o 15 minut. Salmeterol, w przeciwieñstwie do innych
β-agonistów, ³¹czy siê nie tylko z miejscem aktywnym
receptora, lecz swoim d³ugim ³añcuchem bocznym wi¹¿e
siê z jego miejscem nieaktywnym, co zapobiega szybkiej
dyfuzji z po³¹czenia z receptorem. Decyduje to o d³ugim
dzia³aniu leku  ≥12 godzin, a czas dzia³ania leku nie zale¿y od dawki. Salmeterol jest czêciowym agonist¹ β2-receptorów i dlatego dla ¿¹danego dzia³ania wymaga po³¹czenia z wiêksz¹ iloci¹ receptorów ni¿ pe³ny agonista
(tab. III).
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Tabela III. Charakterystyka d³ugo dzia³aj¹cych β2-agonistów
Si³a dzia³ania

Formoterol

Salmeterol

Si³a dzia³ania

bardzo silny

silny

nag³y

Opóniony
o

d³ugi, zwi¹zany

bardzo d³ugi,

z dawk¹

niezale¿ny od dawki

wybiórczy

bardzo wybiórczy

pe³ny agonista

czêciowy agonista

Pocz¹tek dzia³ania
Czas dzia³ania
Wybiórczoæ
receptorowa
Skutecznoæ

W raporcie GOLD (z 2003 r.) LAβA uzyska³y zdecydowan¹ pozycjê w leczeniu POChP ju¿ od postaci umiarkowanej [2]. Leki te s¹ skuteczniejsze i wygodniejsze
w stosowaniu (kategoria A dowodów), chocia¿ dro¿sze.
Do tego stwierdzenia doprowadzi³o wiele badañ, w których wykazano, ¿e LAβA s¹ skuteczne daj¹c poprawê
kliniczn¹ pod postaci¹ zmniejszenia objawów choroby,
poprawê tolerancji wysi³ku i poprawê wskanika FEV1
[12,13,14,15].
Niezwykle wa¿nym elementem oceny dzia³ania
LAβA w POChP jest okrelenie wp³ywu tych leków na
redukcjê zaostrzeñ i poprawê jakoci ¿ycia. Ten nowy
paradygmat pomiaru sukcesu w leczeniu POChP wynika
z faktu, ¿e β2-agonici nie przynosz¹ wyranej poprawy
wskaników wentylacji, a g³ównie FEV1 i FEV%FVC,
które odzwierciedlaj¹ zaawansowanie obturacji. W badaniach klinicznych wykazano, ¿e LAβA  salmeterol
i formoterol poprawiaj¹ jakoæ ¿ycia chorych na POChP
[16,17,18], chocia¿ najwiêksze dobroczynne dzia³anie uzyskano, gdy LAβA podawano ³¹cznie z wGKS. Tak¿e ocena wp³ywu tych leków na zaostrzenia wykaza³a ich pozytywne dzia³anie. Badania in vitro ujawni³y, ¿e salmeterol
posiada dzia³anie cytoprotekcyjne poniewa¿ dodany do
hodowli komórek nab³onka oskrzeli cz³owieka inkubowanych z Haemophilus infuenzae i Pseudomonas aeruginosa zmniejsza³ uszkodzenie i utratê komórek nab³onka [19,20]. To dzia³anie salmeterolu zosta³o potwierdzone
w badaniach klinicznych [14,21].
Leki przeciwcholinergiczne

Do leków rozszerzaj¹cych oskrzela, obok β2 -agonistów, nale¿¹ tak¿e leki przeciwcholinergiczne, których dzia³anie polega na blokowaniu receptorów muskarynowych
 M3, znajduj¹cych siê na miêniach g³adkich oskrzeli.
Bromek ipratropium

Lek ten przez wiele lat mia³ dominuj¹c¹ pozycjê w leczeniu POChP [9]. Mahler i wsp. [13] porównuj¹c dzia³anie bromku ipratropium z salmeterolem, wykazali, ¿e po
12. tygodniach oba leki wywiera³y dobroczynne dzia³anie
na oskrzela, zmniejszaj¹c dusznoæ zwi¹zan¹ z codzienn¹
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aktywnoci¹ chorych oraz obni¿aj¹c zapotrzebowanie na
salbutamol. Dzia³anie salmeterolu utrzymywa³o siê ponad
12 godzin, a bromku ipratropium zaledwie 6 godzin. Formoterol okaza³ siê w leczeniu POChP lekiem skuteczniejszym ni¿ bromek ipratropium [22], a porównywalny
z kombinacj¹ tego leku przeciwcholinergicznego z fenoterolem. Now¹ jakoæ w leczeniu POChP, obok stosowania LAβA, przynios³y badania nad skojarzonym leczeniem
bromkiem ipratropium z LAβA. Leczenie takie w badaniu DUrzo i wsp. [23] przynios³o lepsze wyniki odnonie
zmniejszenia kaszlu i dusznoci oraz wartoci wskaników wentylacji gdy bromek ipratropium ³¹czono z formoterolem. W badaniu van Noorda i wsp. [24] podobne
wyniki uzyskano, gdy bromek ipratropium ³¹czono
z salmeterolem. To po³¹czenie podczas 12-tygodniowej obserwacji wi¹za³o siê tak¿e ze znacz¹cym zmniejszeniem
iloci zaostrzeñ.
Bromek tiotropium

Lek ten, podobnie jak bromek ipratropium, nale¿y do
niewybiórczych blokerów receptorów muskarynowych.
W badaniach in vitro bromek trotropium ³¹czy³ siê ze
wszystkimi receptorami muskarynowymi, ale szybko dysocjowa³ z po³¹czeñ z receptorem M2, a wolno M1 i M3,
co decyduje o d³ugotrwa³ym dzia³aniu bromku tiotropium
[25]. Pocz¹tek dzia³ania ujawnia siê ju¿ po kilku minutach, a maksymalny rozkurcz oskrzeli po 1-4 godzinach.
Czas dzia³ania leku jest d³ugi i osi¹ga nawet >30 godzin.
Najlepsza dawka do stosowania d³ugotrwa³ego wynosi
18 µg podawanych z kapsu³ki przez specjalny inhalator
proszkowy, tzw. Handy-Haler. Badania kliniczne, w których porównywano w 1-rocznej próbie wp³yw bromku
tiotropium i bromku ipratropium na wyst¹pienie zaostrzeñ,
wykaza³y znacz¹c¹ przewagê tiotropium nad ipratropiu
i placebo w odniesieniu do redukcji zaostrzeñ, opónienia
pocz¹tku pierwszego zaostrzenia i pierwszej hospitalizacji oraz liczby dni zaostrzeñ przypadaj¹cych na jednego
pacjenta na rok [26].
Przewagê bromku tiotropium nad bromkiem ipratropium w zakresie wp³ywu na ró¿ne wskaniki POChP wykazano w licznych badaniach. Szczególnie przekonywuj¹ce jest badanie Vinckena i wsp. [27], w którym autorzy wykazali, ¿e bromek tiotropium, obok zmniejszenia
dusznoci, znacz¹co poprawia FEV1 i PEF, zmniejsza do
24% liczbê zaostrzeñ, wyd³u¿a czas do pierwszego zaostrzenia, a tak¿e poprawia jakoæ ¿ycia. Wprowadzenie
d³ugo dzia³aj¹cego leku przeciwcholinergicznego do leczenia POChP znalaz³o swój wyraz w raporcie GOLD z 2003
roku.
Leki z grupy β2-agonistów mog¹ byæ ³¹czone nie tylko z krótko dzia³aj¹cym bromkiem ipratropium, ale tak¿e
z d³ugo dzia³aj¹cym bromkiem tiotropium. W badaniu van
Noorda i wsp. [28] oceniano w 6-tygodniowej próbie
wp³yw formoterolu w dawce 12 µg podawanego 2 razy
dziennie i bromku tiotropium w dawce 18 µg podawanego
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jeden raz dziennie, oraz obu leków podawanych ³¹cznie
jeden raz dziennie. Po 6. tygodniach leczenia wiêkszy
wzrost FEV1 podczas dnia obserwowano po tiotropium
ni¿ po formoterolu odpowiednio 127 ml i 86 ml. W nocy
ró¿nice by³y nieistotne, poniewa¿ wzrost FEV1 po tiotropium wynosi³ 43 ml, a po formoterolu 38 ml. Jednoczesne
leczenie obu lekami da³o znacz¹co wiêkszy wzrost FEV1,
a wynosz¹cy 234 ml podczas dnia i 86 ml w nocy.
Wziewne glikokortykosteroidy

Leki te do stosowania POChP zosta³y zalecone ju¿ w
raporcie GOLD z roku 2001. Jednak nowe badania spowodowa³y, ¿e leczenie to w raporcie GOLD z roku 2003
uzyska³o kategoriê A dowodów. Wziewne glikokortykosteroidy (wGKS) zaleca siê:
1. u chorych z objawami podmiotowymi z dobr¹ odpowiedzi¹ na te leki;
2. u chorych na ciê¿k¹ i bardzo ciê¿k¹ postaæ POChP;
3. u chorych, którzy maj¹ czêste zaostrzenia  >3-krotne w ci¹gu 3 lat.
Badania kliniczne z zastosowaniem wGKS w POChP
wykaza³y, ¿e leki te nie zatrzymuj¹ postêpuj¹cego spadku
FEV1 . Wykazano to w odniesieniu do budezonidu w badaniu o akronimie EUROSCOP [29] oraz w badaniu
ISOLDE dotycz¹cym flutikazonu [30]. Jednak w badaniu ISOLDE stwierdzono, ¿e 3-letnie leczenie flutikazonem w dawce 500mg dwa razy dziennie znacz¹co zmniejszy³o liczbê zaostrzeñ u chorych z FEV1 poni¿ej 1,25 L/sek.
Grupy: leczona i nie leczona wGKS nie ró¿ni³y siê natomiast pod wzglêdem liczby zaostrzeñ, jeli FEV1 by³o wiêksze ni¿ 1,54L. Badanie to potwierdza obserwacja, ¿e odstawienie flutikazonu powodowa³o znacz¹ce pogorszenie
jakoci ¿ycia oraz przyspieszenie rocznego spadku FEV1
[31]. Równie¿ w badaniu o akronimie COPE wykazano,
¿e odstawienie wGKS mo¿e u niektórych chorych wywo³aæ zaostrzenie choroby [32]. Metaanaliza Highlanda
i wsp. [33], w której uwzglêdniono powy¿ej cytowane prace i dodatkowo d³ugotrwa³e (40-miesiêczne) leczenie
wziewnym tramcinolonem w tzw. Badaniu Zdrowia P³uc
(The Lung Health Study) [34] tak¿e potwierdza, ¿e stosowanie wGKS nie ma istotnego dobroczynnego wp³ywu
na zmniejszenie spadku FEV1 , czyli postêp choroby. Jednak Sin i wsp. [35], analizuj¹c wynik 8. badañ obejmuj¹cych 1741 chorych na POChP, wykazali, ¿e wGKS
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zmniejszaj¹ w porównaniu z placebo o 24% liczbê zaostrzeñ, co wp³ywa korzystnie na przebieg choroby. Ponadto tak¿e Sin i wsp. [36] wykazali, ¿e w grupie chorych
na POChP i leczonych wGKS po up³ywie roku po opuszczeniu szpitala odnotowano o 29% mniej zgonów i o 24%
mniej powtórnych hospitalizacji ni¿ w grupie nie otrzymuj¹cych takiego leku. Tak wiêc, mimo ¿e wGKS nie zatrzymuj¹ bezporednio postêpu choroby, to jednak zmniejszaj¹ liczbê zaostrzeñ, wp³ywaj¹c pozytywnie na naturalny przebieg POChP.
Skojarzone leczenie d³ugo dzia³aj¹cymi β2-agonistami i wziewnymi glikokortykosteroidami

To podejcie do leczenia POChP wynika³o z badañ,
które wykaza³y, ¿e LAβA i wGKS mog¹ mieæ dobroczynny
wp³yw na przebieg choroby. W badaniu Soriano i wsp.
[37] u chorych leczonych flutikazonem w po³¹czeniu z salmeterolem w ci¹gu 3 lat obserwacji odnotowano znamiennie najmniejszy ni¿ w grupie otrzymuj¹cej placebo odsetek zgonów. O przewadze leczenia skojarzonego nad
monoterapi¹ LAβA i wGKS zdecydowanie przekonuje
badanie TRISTAN (Trial of Inhaled Steroids and Longacting β2 -agonist in COPD) [14]. Chorzy otrzymywali
skojarzenie flutikazonu (2 razy po 500 mg) z salmeterolem (2 razy po 50 mg) lub ka¿dy lek osobno w tych samych dawkach. Tylko leczenie skojarzone dawa³o znacz¹ce zmniejszenie objawów choroby i liczby dni bez leków
ratuj¹cych z popraw¹ FEV1 i PEF porannego. Ponadto
u tak leczonych chorych stwierdzono znacz¹co mniejsz¹
liczbê zaostrzeñ. Przewagê leczenia skojarzonego flutikazonem z salmeterolem nad monoterapi¹ wykazali tak¿e inni autorzy [15]. Badania nad wp³ywem skojarzonego
dzia³ania wGKS budezonidu z formoterolem tak¿e wykaza³y przewagê takiego leczenia nad monoterapi¹. Wykazano, ¿e skojarzenie tych dwóch leków lepiej wp³ywa na
wskaniki wentylacji, liczbê zaostrzeñ i jakoæ ¿ycia ni¿
ka¿dy z leków podawanych osobno [17,21].
Ostatecznie mo¿na stwierdziæ, ¿e obecna wiedza nakazuje w ciê¿kiej i bardzo ciê¿kiej postaci POChP stosowanie u chorego wziewnych glikokortykosteroidów i d³ugo dzia³aj¹cych β2 -agonistów. Dobór leków pozostaje do
uznania lekarza. Nale¿y tak¿e s¹dziæ, ¿e do³¹czenie do
tych leków d³ugo dzia³aj¹cego leku przeciwcholinergicznego dodatkowo poprawi dzia³anie LAβA i wGKS.
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Pytania
1. Jaki odsetek przypadków POChP wynika z na³ogu palenia
papierosów?
a. 50-70%,
b. 85%,
c. 25-30%,
d. >90%,
e. <30%.
2. Ciê¿k¹ postaæ POChP charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki wentylacji:
a. FEV1 FVC > 80%; FEV <50%wartoci nale¿nej,
b. FEV1FVC <70%;
FEV 1 < 30% wartoci nale¿nej,
c. FEV1 FVC < 70%; 30% < FEV1 < 50% wartoci nale¿nej,
d. FEV1FVC > 80%; 30% < FEV1 < 50% wartoci nale¿nej,
e. FEV1 FVC < 70%; FEV1> 50% wartoci nale¿nej.
3. G³ówne miejsce w leczeniu wszystkich stopni zaawansowania POChP zajmuj¹:
a. wziewne glikokortykosteroidy,
b. preparaty wolno ujawniaj¹cej siê teofiliny,
c. β2-agonici i leki przeciwcholinergiczne,
d. systemowe glikokortykosteroidy,
e. leki wykrztune.
4. W latach 1965-1998 obserwowano w Stanach Zjednoczonych najwiêkszy wzrost umieralnoci z powodu:
a. udaru mózgu,
b. chorób sercowo-naczyniowych,
c. POChP,
d. choroby wieñcowej,
e. ¿adnej z wymienionych chorób.
5. Z³otym standardem w rozpoznawaniu POChP jest badanie:
a. radiologiczne klatki piersiowej,
b. spirometryczne,
c. przedmiotowe klatki piersiowej,
d. gazometryczne,
e. tomografia komputerowa p³uc.
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6. Najskuteczniejsza i najbardziej op³acaln¹ samodzieln¹ metod¹ zmniejszaj¹c¹ ryzyko rozwoju POChP i zatrzymuj¹c¹ jej
postêp jest:
a. 2-miesiêczny rehabilitacyjny,
b. przewlek³a tlenoterapia,
c. przewlek³e leczenie β2-agonistami,
d. zaprzestanie palenia tytoniu,
e. stosowanie bromku tiotropium.
7. D³ugo dzia³aj¹cych β2-agonistów nale¿y stosowaæ:
a. w ka¿dym stadium zaawansowania POChP,
b. tylko w umiarkowanej POChP,
c. tylko w ciê¿kiej i bardzo ciê¿kiej POChP,
d. od umiarkowanej postaci POChP,
e. w ¿adnym stadium choroby.
8. Do d³ugo dzia³aj¹cych leków rozszerzaj¹cych oskrzela nale¿¹:
a. bromek ipratropium i salbutamol,
b. fenoterol i bromek ipratropium,
c. bromek tiotropium i salmeterol,
d. fenoterol i salbutamol,
e. salmeterol i bromek ipratropium.
9. Wziewne glikokortykosteroidy w POChP nale¿y podawaæ:
a. w ka¿dym stadium zaawansowania choroby,
b. tylko w postaci umiarkowanej,
c. tylko w postaci bardzo ciê¿kiej,
d. w postaci ciê¿kiej i bardzo ciê¿kiej,
e. tylko w zaostrzeniach.
10. Bromek tiotropium w POChP mo¿na podawaæ:
a. tylko ³¹cznie z wziewnymi glikokortykosteroidami,
b. w ka¿dym stopniu zaawansowania,
c. ³¹cznie z d³ugo dzia³aj¹cymi ß2-agonistami,
d. tylko ³¹cznie z preparatami teofiliny,
e. tylko w zaostrzeniach.

