ZDROWIE

GRUŹLICA WCIĄŻ
NIEBEZPIECZNA
Gruźlica to choroba bakteryjna, wywoływana przez prątki Kocha. Chociaż kojarzona z dawnymi czasami, to niestety jest nadal groźna i występuje dosyć często. Wielu
kojarzy się głównie z chorobą płuc, ale należy pamiętać, że jej rozwój może objąć
również ośrodkowy układ nerwowy, kości, stawy, układ limfatyczny, czy skórę. Jak
ją rozpoznać? Czy istnieją skuteczne metody leczenia, a przede wszystkim zapobiegania jej wystąpieniu? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

TROCHĘ Z HISTORII
Na gruźlicę chorowano od wieków.
Największa liczba zachorowań przypada na XVIII i XIX w. Gruźlicę nazywano
wtedy suchotami, a to ze względu na
szybkie tempo wyniszczenia organizmu, krwioplucie, a także wysoką gorączkę. Rozwijała się głównie u osób
o niższym statusie społecznym, jednak
w jej wyniku zmarli również Fryderyk
Chopin, Franz Kafka, czy George Orwell.
Nikt nie wiedział, że przyczyną takiego
stadium chorobowego jest bakteria.
Dopiero, w 1882 roku Robert Koch
odkrył, że za wywoływanie gruźlicy są
odpowiedzialne prątki, do dzisiaj powszechnie znane jako prątki Kocha.
Po odkryciu przyczyny gruźlicy rozpoczęto szereg prac mających na celu odkrycie skutecznych metod jej zapobiegania i leczenia. Doprowadziły one do
wyprodukowania w 1921 r. szczepionki
przeciwgruźliczej zwanej BCG. Również
po II wojnie światowej odkryto antybiotyki: streptomycynę i kwas p-aminosalicylowy, które okazały się skuteczne
w leczeniu gruźlicy. Gdy wydawało się,
że medycyna opanowała zagrożenie
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ze strony prątków Kocha, narastający
problem antybiotykooporności sprawił, że dotychczasowe metody leczenia
zawodzą, a gruźlica ponownie staje się
poważnym problemem.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ?
Jak już wcześniej zostało wspomniane gruźlicę wywołuje bakteria - prątek
gruźlicy (łac. Mycobacterium tuberculosis). Można się nią zarazić na dwa różne
sposoby: drogą kropelkową lub drogą
pokarmową. W pierwszym przypadku
można zarazić się od osoby już chorej,
np. poprzez zwykłą rozmowę. Jednak
dużo większe prawdopodobieństwo
zakażenia istnieje, gdy osoba chora

cymi od zakażonych zwierząt, głównie
kóz i bydła. Można się od nich zarazić,
gdy spożywamy niepasteryzowane
mleko lub surowe mięso pochodzące
od chorych zwierząt. W tym miejscu
należy wspomnieć, że prątki Kocha
giną już w temperaturze 70 stopni,
a to oznacza, że poddawanie obróbce
termicznej mięsa przed jego spożyciem w pełni zabezpiecza przed zakażeniem tymi bakteriami właśnie tą
drogą.
Czy wszyscy w równym stopniu jesteśmy tak samo narażeni na zakażenie
prątkami gruźlicy? Oczywiście, że nie!
Osoby o wysokiej odporności nawet,
gdy mają bezpośredni kontakt z tą

Gruźlicę wywołuje bakteria - prątek gruźlicy
(łac. Mycobacterium tuberculosis). Można się
nią zarazić na dwa różne sposoby: drogą
kropelkową lub drogą pokarmową.
kaszle z plwociną lub kicha przy nas.
Drugi sposób zakażenia ma związek
z kontaktem z bakteriami pochodzą-

bakterią mogą nie zachorować na
gruźlicę. Inaczej sprawa ma się z osobami, u których odporność drastycz-
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nie spada, np. chorych na AIDS, czy
tych, którzy są w trakcie przyjmowania
chemioterapii. W ich przypadku nawet niewielka ekspozycja na Mycobacterium tuberculosis może skończyć się
ciężką chorobą. Zwiększone narażenie
na zachorowanie mają też osoby cierpiące na cukrzycę, czy astmę. Uważne
powinny być także osoby, które pod-

dają się kuracji odchudzającej i „gubią”
kilogramy w bardzo szybkim tempie. Zwiększona zachorowalność na
gruźlicę w dzisiejszych czasach może
być spowodowana ponadto szybkim
tempem życia, które sprawia, że wielu
ludzi żyje w ciągłym stresie, przez co
ich odporność jest znacznie obniżona.
Oczywiście zmniejszoną odporność

posiadają również dzieci, u których
jeszcze nie w pełni rozwinął się układ
odpornościowy, a także osoby starsze.

JAKIE OBJAWY MOGĄ
ŚWIADCZYĆ O ZAKAŻENIU
GRUŹLICĄ?
Podstawowym objawem gruźlicy, który
powinien zaniepokoić każde-

Od kilkudziesięciu lat sukcesywnie spada liczba zachorowań na gruźlicę.
Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2017 roku była mniejsza o 10,1%
w porównaniu z rokiem 2016 oraz o 28,8% w porównaniu z rokiem 2008.
Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. W 2017 roku zarejestrowano 5 531
przypadków gruźlicy płuc, tj. 95,6% wszystkich zachorowań. Zachorowania na
gruźlicę pozapłucną stanowiły 4,4% ogółu chorych zarejestrowanych w 2017 roku.
Najwięcej zachorowań odnotowano u osób w wieku od 45 do 64 lat (44,9%).
Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl
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Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest
24 marca - na pamiątkę dnia, w którym
niemiecki mikrobiolog Robert Koch (1843-1910)
ogłosił informację o odkryciu prątka gruźlicy.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

go jest utrzymujący się przez dłuższy
okres czasu, nawet kilku tygodni, kaszel
z odrywaną plwociną, bólem i odczuwaniem duszności w klatce piersiowej.
Ponadto charakterystyczny jest szybki spadek masy ciała, a także ogólne
osłabienie organizmu, które może się
objawiać poprzez spadek sił fizycznych
i szybkie męczenie się nawet przy wykonywaniu podstawowych czynności
życiowych. Prawie zawsze zakażeniu
prątkami gruźlicy towarzyszy gorączka
i nocne poty. Zaawansowana postać
gruźlicy objawia się krwiopluciem.
Gdy zostaną zaobserwowane powyższe objawy należy niezwłocznie udać
się do lekarza rodzinnego, który powinien skierować pacjenta do poradni
pulmonologicznej w celu potwierdzenia lub zanegowania zachorowania na
gruźlicę.
Diagnostyka zakażenia prątkami gruźlicy polega przede wszystkim na wykonaniu badania RTG klatki piersiowej,
które wskaże, czy bakterie są obecne
w płucach. Ponadto w poradniach
pulmonologicznych u pacjentów z podejrzeniem gruźlicy wykonywana jest
bronchoskopia. Polega ona na wprowadzeniu do tchawicy endoskopu, dzięki
czemu wykonująca to badanie osoba
może zaobserwować zmienione chorobowo tkanki i pobrać ich część do
dalszego badania. Również popularną
metodą na potwierdzenie zakażenia
prątkami gruźlicy jest próba tuberkulinowa. Polega ona na podaniu podskórnym małej liczby prątków Kocha (jest

12

na tyle niewielka, że nie wywoła ona
choroby), a następnie po 72 godzinach
odczytaniu wyników. Gdy na skórze pojawi się guzek, wynik jest dodatni, a gdy
zaczerwienie, wtedy uznaje się, że osoba
badana nie jest chora na gruźlicę.

W JAKI SPOSÓB LECZY SIĘ
GRUŹLICĘ?
Gruźlica jest jednostką chorobową,
której leczenie wymaga cierpliwości
i zaangażowania zarówno ze strony
personelu medycznego, jak i samego
pacjenta. Trwa ono długo, nawet do
roku, a przez pierwsze 3-5 tygodni pa-

się po ich zażyciu efekty uboczne, bądź
istnieją przeciwwskazania do ich stosowania, podawane są tzw. leki drugiego
rzutu. Są to przede wszystkim: antybiotyk pierwotnie stosowany w leczeniu
gruźlicy, czyli streptomycyna, a także
lek przeciwgruźliczy.

PRZEDE WSZYSTKIM PROFILAKTYKA!
Najskuteczniejszym zabezpieczeniem
przed zakażeniem prątkami gruźlicy
jest profilaktyka. Przede wszystkim należy unikać osób chorych na gruźlicę,
które wraz z plwociną wyrzucają z siebie nowe bakterie. Ponadto należy unikać jedzenia mięsa z niewiadomego
źródła, a najlepiej zawsze poddawać je
obróbce termicznej.
Kolejną kwestią do omówienia jest wyprodukowana po raz pierwszy w latach
20. XX w. szczepionka przeciwko gruźlicy. Najlepszym okresem do jej podania
jest czas tuż po urodzeniu się dziecka.
Im jest ono starsze, tym jej skuteczność

Podstawowym objawem gruźlicy, który
powinien zaniepokoić każdego jest utrzymujący
się przez dłuższy okres czasu, nawet kilku
tygodni, kaszel z odrywaną plwociną, bólem
i odczuwaniem duszności w klatce piersiowej.
cjent powinien być leczony w izolatce
na oddziale zakaźnym, aby uniemożliwić zakażanie innych chorych. Po tym
okresie nowe prątki już nie są namnażane, stąd chory nie musi być w dalszym etapie terapii izolowany. Leczenie
najczęściej przyjmuje postać skojarzoną, tzn. jednocześnie podawane
jest kilka substancji leczniczych o różnych mechanizmach działania. Lekami
pierwszego rzutu, tzn. tymi, od których
rozpoczyna się terapię są antybiotyki,
a także leki o działaniu przeciwbakteryjnym. Gdy powyższe substancje lecznicze okażą się nieskuteczne, pojawią

jest coraz niższa, a u osób powyżej
15. roku życia szczepienie praktycznie
pozbawione jest już sensu. W tym miejscu warto nadmienić, że ważne jest,
aby szczepione przeciwko gruźlicy były
wszystkie osoby, u których nie występują żadne przeciwwskazania. Pozwala to na wytworzenie, tzw. odporności
społecznej, tzn. podwyższenia odporności wszystkich ludzi, nawet tych nie
zaszczepionych i osłabienie aktywności
bakterii.
Chociaż gruźlica należy do naprawdę
bardzo ciężkich chorób, to należy pa-
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miętać, że jej szybkie wykrycie i prawidłowe leczenie daje w większości przypadków wymierne korzyści i prowadzi
do sukcesu terapeutycznego.

Gruźlica jest obok AIDS główną przyczyną zgonów
w wyniku zarażenia się chorobami zakaźnymi na
świecie (ponad 2 mln osób rocznie).
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl
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