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(MPOC) es un problema sanitari de primera magni-

tud ja que afecta al 10% aproximadament de la po-

blació adulta de mes de 40 anys, té una incidència 

creixent degut al envelliment poblacional i associa 

Tradicionalment, la MPOC s’ha considerat una 

del tabac (2). D’acord amb aquest paradigma, en 

-

progressiva i accelerada de funció pulmonar amb 

la edat que acaba produint símptomes respiratoris 

-

cions) (3). 

perquè hi ha una sèrie d’observacions epidemio-

mateix (3). En primer lloc, el 30% de tots els ma-

lalts amb MPOC al món no han estat fumadors 

mai, encara que molts sí han estat exposats a altres 

contaminants ambientals com fums de biomassa 

(4). Per altre banda, no tots els malalts amb MPOC 

presenten una pèrdua de funció pulmonar acce-

lerada amb el temps (5). De fet, estudis recents 

de MPOC als 65-70 anys, ja no tenien una funció 

indica que alteracions en el desenvolupament pul-

 

 

 

 

 

De fet, estudis encara més recents han mostrat que 

el individus amb baixa funció pulmonar als 25-30 

-

ça una dècada respecte 

als individus control, així com major mortalitat (7). 

base del paradigma clàssic (2), se suposa deguda 

-

-

efecte combinat é
-

neguts (3).

-

viant. Avui es considera que la MPOC no és una 

 síndrome clínica degut a la 

interacció acumulada al llarg de la vida d’una sèrie 

-

gics fonamentals: els desenvolupament orgànic i el 

determinat segueix al llarg de la vida (Figura 2) així 

Aquest canvi de paradigma te importants impli-

-

ment de la MPOC. En primer lloc, sense obviar per 

res la importància patogènica del tabaquisme (que 

s’ha d’evitar o abandonar quant abans millor (13)), 

a evitar, com l’exposició a altres contaminants at-

mosfèrics (inclosa la pol·lució atmosfèrica), infec-
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durant l’embaràs i la prematuritat, entre d’altres 

adolescència (per exemple, al treure el carnet de 

conduir) (12). També, és molt interessant observar 

que una proporció important de nens amb baixa 

funció pulmonar són capaços de recuperar una tra-

”, só -

no sols per afavorir el desenvolupament pulmonar 

en els nens que no els presenten espontàniament 

sinó, també, per potencialment ajudar a tractar els 

adults amb lesió pulmonar (12). Finalment, cal des-

tacar que degut al avenços en el tractament mèdic 
haguts en els darrers 30 anys, la supervivència dels 

nadons prematurs ha augmentat extraordinària-

í
conseqüències encara no previstes dintre de pocs 

anys, quant aquests supervivents arribin a la edat 

adulta. Ja hem començat a veure algunes d’aques-

tes persones i molts d’ells (els que no han fet un 

bon ) presentes alteracions pulmonars 

-

immediat. 

Fa més de 150 anys, al 1846, Hutchinson va des-

dels paràmetres fonamentals de l’espirometria és 

-

espirometria é

escola o al treure el carnet de conduir) pot ajudar 

-

com de mort precoç, en els que instaurar progra-

mes de seguiment especials i les mesures tera-

-

(15, 16). 
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Figura 1. 

Figura 2
cions, veure text. 
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