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Strategia leczenia farmakologicznego w stabilnym  
okresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Pharmacological treatment strategy in stable  
chronic obstructive pulmonary disease
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Jedną z ważnych metod leczenia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w okresie stabilnym 
jest leczenie farmakologiczne. Ma ono na celu redukcję objawów, poprawę tolerancji wysiłku, a także zmniejszenie częstości 
i stopnia nasilenia zaostrzeń. Nowe zalecenia „Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease” (GOLD) konstytuują 
i systematyzują podejście do leczenia farmakologicznego chorych z POChP w okresie stabilnym. Ocena nasilenia objawów, 
oparta na kwestionariuszach, oraz ryzyka zaostrzeń na podstawie częstości ich dotychczasowego występowania oraz ocenie 
spirometrycznej są podstawą podziału chorych na cztery grupy. Podział ten wyznacza zasady doboru stosowanych leków, 
których krótki opis jest celem niniejszej pracy. 
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), leczenie farmakologiczne.

Pharmacological treatment in the course of stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD) plays an im-
portant role in the therapy. Its aim is to reduce the symptoms, increase exercise capacity as well as decrease frequency and 
severity of exacerbations. New recommendations “Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease” (GOLD) constitute 
and methodize the attitude to pharmacological treatment of patients with stable COPD. The patients should be divided into 
four groups according to symptom severity assessment based on questionnaires and risk of exacerbations based on history and 
spirometry results. This division indicates the principles of drugs selection, which are described in this paper.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pharmacological treatment.

Streszczenie

Summary

ce. Przyjmuje się, że uzyskanie w skali mMRC liczby pun-
ków ≥ 2 lub w teście CAT ≥ 10 wskazują na znaczne nasi-
lenie objawów, w przeciwieństwie do pozostałych, dzieląc 
chorych na dwie grupy – z małym lub dużym nasileniem 
objawów. 

Kolejny podział uwzględnia ryzyko zaostrzeń, dzieląc 
chorych na grupę z ryzykiem niskim lub wysokim. Wystą-
pienie 2 i więcej zaostrzeń w poprzednim roku wskazuje 
na wysokie ryzyko zaostrzenia. Ryzyko ocenić należy także 
jako wysokie, jeśli chory znajduje się w stadium choroby 
GOLD 3 (pobronchodilatacyjna natężona objętość pierw-
szosekundowa  FEV1 < 50% i ≥ 30% wartości należnej 
u chorego ze wskaźnikiem Tiffeneau FEV1/VC < 0,7) lub 
GOLD 4 (pobronchodilatacyjne FEV1 < 30% wartości na-
leżnej u chorego z FEV1/VC < 0,7). Jeśli wynik takiej oceny 
jest niezgodny (np. 3 zaostrzenia w poprzednim roku, ale 
ograniczenie przepływu mieści się w przedziale GOLD 2), 
należy i tak ocenić ryzyko jako wysokie [1]. 

Tego rodzaju postępowanie pozwala wyodrębnić czte-
ry grupy pacjentów. Grupa A to chorzy skąpoobjawowi 
z niskim ryzykiem zaostrzeń. Grupa B ma objawy bardziej 
nasilone, lecz wciąż niskie ryzyko zaostrzeń. Grupa C to 
chorzy skąpoobjawowi, jednak o dużym ryzyku zaostrzeń. 
Wreszcie grupa D to chorzy z nasilonymi objawami i o du-
żym ryzyku zaostrzeń. 

Wybór leków zależy od kwalifikacji chorego do jednej 
z czterech grup: A, B, C lub D. Po zakwalifikowaniu chore-
go do jednej z tych grup mamy do dyspozycji leki pierwsze-
go lub drugiego wyboru oraz leczenie alternatywne. 

W grupie A – chorych z małym nasileniem objawów 
i niskim ryzykiem zaostrzeń – lekami pierwszego wyboru 
powinny być krótkodziałające leki parasympatykolitycz-
ne lub β2-adrenomimetyczne, natomiast lekami drugiego 
wyboru – długodziałające β2-adrenomimetyki i środki pa-

Jedną z ważnych metod leczenia chorych z przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc (POChP) w okresie stabilnym, 
choć nie jedyną, jest leczenie farmakologiczne. Ma ono na 
celu redukcję objawów, poprawę tolerancji wysiłku, a tak-
że zmniejszenie częstości i stopnia nasilenia zaostrzeń. Nie 
wykazano natomiast, aby miało ono pozytywny wpływ na 
długoterminową redukcję funkcji płuc, która jest charaktery-
styczną cechą choroby [1]. 

W leczeniu farmakologicznym stabilnego okresu POChP 
do dyspozycji mamy leki działające agonistycznie w sto-
sunku do receptora β2-adrenergicznego o krótkim i długim 
czasie działania, leki parasympatykolityczne (antycholiner-
giczne), glikokortykosteroidy (GKS) wziewne i systemowe, 
metyloksantyny, inhibitory fosfodiesterazy-4 oraz preparaty 
stanowiące kombinacje: β2-mimetyków ze środkami parasy-
maptykolitycznymi lub GKS. 

Nowe zalecenia „Global Initiative for Chronic Obstruc-
tive Lung Disease” (GOLD) [1] konstytuują i systematyzują 
podejście do leczenia farmakologicznego chorych z POChP 
w okresie stabilnym. W celu ustalenia prawidłowej strate-
gii postępowania w tym zakresie należy wziąć pod uwagę 
dwa czynniki: stopień nasilenia objawów oraz ryzyko za-
ostrzeń. Ocena stopnia nasilenia objawów oparta jest na 
zmodyfikowanej skali Medical Research Council (mMRC) 
lub wynikach testu CAT (COPD Assessment Test), natomiast 
ocena ryzyka zaostrzeń opiera się na indywidualnej histo-
rii zaostrzeń w przeszłości oraz wynikach badań spirome-
trycznych. Kwestionariusz mMRC, choć oparty na ocenie 
duszności, dobrze koreluje z innymi miernikami stanu zdro-
wia chorego [2]. Test CAT [3] szerzej odzwierciedla wpływ 
POChP na codzienne funkcjonowanie i dobrostan chorego 
i z tego powodu jest bardziej zalecany niż kwestionariusz 
MRC. Jednakże w razie jego niedostępności zastosowanie 
jedynie kwestionariusza MRC jest całkowicie wystarczają-
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obejmuje stosowanie karbocysteiny [11], teofiliny, wziew-
nych leków krótkodziałających samodzielnie lub w zesta-
wieniu. W każdym przypadku postępowanie alternatywne 
może być stosowane samodzielnie lub jako uzupełnienie 
leczenia pierwszego lub drugiego wyboru. 

Zalecenia GOLD zawierają także kilka kluczowych 
udokumentowanych wskazań co do leczenia farmakolo-
gicznego chorych z POChP o charakterze ogólnym. Zawsze 
preferowane jest stosowanie przede wszystkim długodziała-
jących wziewnych bronchodilatatorów (zarówno agonistów 
receptora β2-adrenergicznego, jak i leków parasympatykoli-
tycznych). Stosowanie skojarzonego leczenia lekami długo- 
jak i krótkodziałającymi jest wskazane, jeśli początkowe le-
czenie nie przynosi zadowalających rezultatów. Stosowanie 
teofiliny jest niewskazane ze względu na względnie niską 
skuteczność i działania niepożądane. 

Nie należy też stosować długoterminowego leczenia 
systemowymi glikokortykosteroidami. Długoterminowe sto- 
sowanie wziewnych GKS jest zalecane u tych chorych, u któ-
rych nie uzyskano kontroli choroby przy użyciu długodzia- 
łających agonistów receptorów β2, a także u chorych z cięż-
ką i bardzo ciężką postacią choroby oraz z częstymi zaostrze-
niami. U takich chorych można rozważyć leczenie przy 
użyciu inhibitora fosfodiesterazy-4, czyli roflumilastu. Na-
tomiast stosowanie wziewnych GKS w monoterapii POChP 
nie jest zalecane. Długoterminowe leczenie wziewne przy 
użyciu GKS może być rozważone u tych chorych z ciężką 
i bardzo ciężką postacią POChP, u których nie można uzy-
skać poprawy przy zastosowaniu bronchodilatatorów. Nie 
ma dowodów na przydatność kliniczną próbnego leczenia 
systemowymi GKS, w celu określenia podatności określo-
nych chorych na leczenie wziewnymi GKS. 

Pamiętać też należy, że obok leczenia farmakologiczne-
go istotną rolę w kompleksowym leczeniu chorych z POChP 
odgrywa zaprzestanie palenia tytoniu, rehabilitacja rucho-
wa, leczenie chorób współtowarzyszących, zapobieganie, 
wnikliwa diagnostyka i odpowiednie leczenie zaostrzeń, 
szczepienia ochronne, a także leczenie dietetyczne. 

rasympatykolityczne lub ich kombinacje [4]. Lekiem al-
ternatywnym u chorych z grupy A pozostaje teofilina. Nie 
ma dowodów na efektywność leczenia farmakologicznego 
u chorych z FEV1 > 80% wartości należnej. 

W grupie B – chorych z bardziej nasilonymi objawami, 
ale wciąż małym ryzykiem zaostrzeń – lekami pierwszego 
wyboru winny być wziewne leki długodziałające, zarów-
no parasympatykolityczne, jak i β2-adrenomimetyczne [5], 
stosowane samodzielnie lub w połączeniu (postępowanie 
drugiego wyboru) [6]. Leki bronchodilatacyjne długodziała-
jące, niezależnie od klasy, są preferowane w tej grupie cho-
rych. Nie ma dowodów na potencjalną wyższość którejkol-
wiek z klas długodziałających bronchodilatatorów, wobec 
czego indywidualny wybór powinien opierać się na subiek-
tywnych odczuciach chorego. Postępowanie alternatywne 
to stosowanie leków krótkodziałających oraz teofiliny. 

W grupie C – chorych z małym nasileniem objawów, lecz 
z wysokim ryzykiem zaostrzeń – należy w pierwszym rzędzie 
stosować wziewne GKS wraz z lekiem długodziałającym 
z jednej z grup [7], jako leki drugiego wyboru rozważyć po-
dawanie jednocześnie dwu leków z obu grup (β2-mimetyku 
i leku parasympatykolitycznego). Wykazano, iż długodziała-
jące leki o działaniu bronchodilatacyjnym, zarówno β2-mi-
metyki, jak i leki parasympatykolityczne, zmniejszają ryzy-
ko zaostrzeń [5, 8]. W leczeniu alternatywnym uwzględnić 
należy leki krótkodziałające samodzielnie lub w połączeniu, 
teofilinę oraz inhibitor fosfodiesterazy-4, w szczególności, 
jeśli dominują objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli [9]. 

W grupie D – pacjentów z dużym nasileniem objawów 
i dużym ryzykiem zaostrzeń – leki pierwszego wyboru są 
takie, jak w grupie C. W tej grupie chorych najistotniejsze 
wydaje się zmniejszenie ryzyka zaostrzeń. Postępowanie 
drugiego wyboru obejmuje stosowanie skojarzeń wziew-
nych GKS z długodziałającym β2-mimetykiem [10], ewen-
tualnie z inhibitorem fosfodiesterazy-4. Można także stoso-
wać długodziałający lek antycholinergiczny w połączeniu 
z inhibitorem fosfodiesterazy-4 lub długodziałającym β2-mi-
metykiem. Postępowanie alternatywne w tej grupie chorych 
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