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Gruźlica (Tuberculosis)

Choroba zakaźna wywołana przez bakterię – prątek gruźlicy, wykryty przez 
lekarza, bakteriologa Roberta Kocha.

Kryteria rozpoznania gruźlicy (wg. ECDC i WHO):

Przypadek możliwy: objawy kliniczne odpowiadające gruźlicy i badania 
obrazowe sugerujące gruźlicę, brak potwierdzeń laboratoryjnych

Przypadek prawdopodobny: dodatni wynik badania bakterioskopowego lub 
wykrycie DNA/RNA w materiale klinicznym lub stwierdzenie ziarniniaków w 
badaniu histologicznym i obecność prątków w barwionych wycinkach 
tkanek

Przypadek pewny: wyhodowanie szczepu prątków gruźlicy lub dodatni wynik 
badania bakterioskopowego i wykrycie DNA/RNA prątków lub stwierdzenie 
ziarniniaków w badaniu histologicznym i wykrycie DNA/RNA prątków



Lokalizacja gruźlicy

Gruźlica płuc
 Miąższ płucny

 Drzewo tchawiczo-oskrzelowe

 Krtań

Gruźlica pozapłucna
 Opłucna

 Osierdzie

 Otrzewna

 Węzły chłonne, obwodowe, śródpiersiowe, 
zaotrzewnowe

 Kości i stawy

 Nerki, drogi moczowe, narządy płciowe

 Skóra

 Narząd wzroku, słuchu



Mycobacterium tuberculosis complex

 Mycobacterium tuberculosis ( Tuberculum – mały obrzęk lub guzek, osis –
charakteryzujący się guzkami; odnosi się do tworzenia guzków w płucach zakażonych 
pacjentów)

 Mycobacterium africanum

 Mycobacterium bovis

 atenuowany szczep Mycobacterium bovis BCG

 Mycobacterium microti

 Mycobacterium canettii

 Mycobacterium caprae



Biologia prątków gruźlicy

 Należą do rodziny Mycobacteriace ; (myces – grzyb, bakterion – mała  pałeczka 
przypominająca grzyb)

 Bakterie tlenowe, mocno kwasooporne

 Zdolne do wzrostu wewnątrzkomórkowego w nieaktywowanych makrofagach 
pęcherzyków płucnych

 Nie wytwarzają przetrwalników, nie mają otoczki

 Brak zdolności do poruszania się

 Polimorfizm

 Rosną powoli (czas generacji w optymalnych warunkach 18-24 godzin, na pożywkach widoczne 
kolonie dopiero po 2 – 4 tygodniach inkubacji)

 Duże wymagania wzrostowe (rosną tylko na pożywkach wzbogaconych białkiem 
zwierzęcym)



Acid fast bacilli (AFB) „prątki 

kwasooporne”

 Kwasooporność w barwieniu metodą Ziehl-Neelsena (Z-N) : brak reakcji 

odbarwiania za pomocą kwaśnego alkoholu komórek zabarwionych 

uprzednio fuksyną

 Barwią się również fluorochromami (np. auraminą)



Żywotność prątków gruźlicy

Prątki gruźlicy to bakterie zachowujące żywotność przez długi czas                  

( kilkadziesiąt lat), nawet w bardzo niekorzystnych warunkach 

środowiskowych.

Są odporne na wysuszenie, bez aktywnego metabolizmu mogą przezywać 

wiele lat.



Przeżywalność prątków w różnych 

środowiskach ( wg. Z. Zwolska)



Źródła zakażenia

 Chory prątkujący

 Wydzieliny i wydaliny chorych

 Próbki do badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy 

 Przedmioty chorego, mi.in. bielizna, pościel

 Odpady medyczne, w tym resztki po żywności



Patogeneza gruźlicy

Zakażenie prątkami gruźlicy następuje najczęściej na drodze inhalacyjnej.

Prątki znajdujące się w kropelkach wykrztuszanej plwociny unoszą się w 

powietrzu i wysychają, tworząc tzw. „jądra kropelek”. Te małe zakaźne 

cząstki są wdychane przez człowieka  do dróg oddechowych. Najmniejsze 

zakażone cząstki o średnicy poniżej 5 µm mogą docierać do pęcherzyków 

płucnych. Obecne w dystalnych drogach oddechowych makrofagi 

fagocytują zainhalowane prątki .

Aerozole 3-5 µm



Patogeneza gruźlicy

Ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy jest tym większe, im więcej zakażonych 

jąder kropelek zawieszonych jest w powietrzu, co wiąże się z bliskim i częstym 

kontaktem z chorym prątkujących (intensywność ekspozycji, stopień 

zjadliwości prątków).

Ryzyko zachorowania na gruźlicę wiąże się również z osobniczymi 

właściwościami makrofagów płucnych. 

• Jeśli makrofagom uda się doprowadzić do zabicia drobnoustroju – nie 

dochodzi do zakażenia



Patogeneza gruźlicy

• Jeśli przeżywają to powoli namnażają się w wnętrzu makrofagów, powodując ich 
rozpad, dochodzi do rozsiewu prątków drogami krwionośnymi i chłonnymi.

Rozwój odpowiedzi immunologicznej trwa około 4-6 tygodni od zakażenia prątkiem gruźlicy.

W tym okresie zaczynają się budzić reakcje obronne ustroju gospodarza. Rozwija się swoista 
nabyta  odporność komórkowa. Dochodzi do aktywowania makrofagów niszczących 
komórki prątków w reakcji mediowanej przez limfocyty CD4, Th1 i wydzielanego przez nie  
interferonu gamma . Komórki NK, limfocyty gamma-delta i limfocyty CD8 biorą udział w 
niszczeniu własnych komórek i tkanek w celu zahamowania wzrostu prątków. Powstaje 
martwica serowata, wokół której gromadzą się komórki nabłonkowate i limfocyty, tworząc 
gruzełek gruźliczy otoczony tkanką łączną wysyconą z czasem  solami wapnia. 
Odgraniczenie prątków od zdrowej tkanki, redukcja dostępu tlenu i czynników odżywczych 
hamuje rozwój prątków, spowalnia ich metabolizm. Prątki wchodzą wówczas w stan uśpienia 
(latencji). Gruzełki gruźlicze mogą przetrwać  w ustroju przez wiele lat bez objawów choroby.





Gruźlica pierwotna

Bezpośrednio po zakażeniu choruje na gruźlicę około 5 % zakażonych.

Przebiega z wytworzeniem zespołu pierwotnego, czyli zmiany w płucu i 
okolicznych węzłach chłonnych.



Gruźlica popierwotna

• reaktywacja ognisk powstałych po zakażeniu pierwotnym ( 5% zakażonych 
może zachorować)

• powtórne zakażenie prątkami gruźlicy

Gruźlica popierwotna przebiega najczęściej w postaci zmian naciekowo-
jamistych w górnych partiach płuc.

Rzadziej dochodzi do rozwoju zmian pozapłucnych, przede wszystkim w wyniku reaktywacji ognisk 
powstałych przy rozsiewie prątków w przebiegu zakażenia pierwotnego.



Czynniki zwiększające ryzyko 

zachorowania na gruźlicę

 zakażenie wirusem HIV,AIDS

 leczenie immunosupresyjne (glikokortykosteroidy, leki cytoredukcyjne, preparaty anty-TNF)

 pylica krzemowa

 przewlekła choroba nerek / hemodializy

 nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki)

 rak płuca, rak w obrębie  głowy i szyi 

 wiek < 5 lat

 cukrzyca 

 alkoholizm

 nikotynizm



Postępowanie w gruźlicy

W 2017 roku Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 

i Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) zaktualizowały standardy Unii 

Europejskiej (UE) dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę.

W lipcu 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła zalecenia 

dotyczące leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB).





Po czym wstępnie rozpoznać gruźlicę 

u pacjenta ?

• Badanie podmiotowe, wywiad z pacjentem

• Badanie przedmiotowe

• Badania obrazowe

• Badania laboratoryjne

• Lokalna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie

• Przepisy prawne, wytyczne, zalecenia, rekomendacje

• Doświadczenie własne, praktyka zawodowa

• Warunki socjoekonomiczne w danym kraju



Rozpoznania gruźlicy płuc nie opierać 

jedynie na objawach klinicznych

Objawy nie są charakterystyczne.

Chorzy zgłaszają kaszel (zwykle produktywny), krwioplucie (rzadko), duszność                    
i rzadziej ból w klatce piersiowej.

PAMIĘTAMY ! Gruźlica nie jest najczęstszą przyczyną przewlekłego kaszlu.

Najczęstszymi objawami ogólnymi są osłabienie, stany podgorączkowe, brak 
łaknienia, utrata masy ciała i nocne poty.

Osoba chora na gruźlicę może nie mieć objawów podmiotowych choroby, szczególnie jeśli jest w stanie 
immunosupresji.

W gruźlicy pozapłucnej mogą wystąpić objawy zależne od zajętego narządu.



Objawy …

Na podstawie przeprowadzonej analizy występowania objawów w grupie 13 chorych z TB-Beijing hospitalizowanych w MSCHPiR w Jaroszowcu w latach 

2011 – 2017 :

 3 pacjentów nie zgłaszało w ogóle kaszlu (13%)

 u 7 pacjentów nie odnotowano spadku  masy ciała (54%)

 u 7 pacjentów nie odnotowano gorączki/stanów podgorączkowych (54%)

 na nasilającą się duszność  uskarżało się tylko 5 pacjentów (39%)

 na bóle w klatce piersiowej skarżyło się tylko 4 pacjentów (31%)

 krwioplucie odnotowano u 4 pacjentów (31%)

 nadmierną potliwość zgłosił tylko 1 pacjent  (8%)



Wywiad z pacjentem

Lekarz powinien podczas zbierania wywiadu zapytać pacjenta: 

• Czy występowała gruźlica w rodzinie ?

• Czy pacjent miał kontakt z chorym na gruźlicę ?

• Czy pacjent przebył w przeszłości gruźlicę ?

• Czy pacjent nie ma zaburzeń odporności ?

Gruźlica u dziecka jest zawsze wyrazem niedawnego zakażenia i wskazuje na występowanie 
choroby w rodzinie lub w klasie szkolnej.



Badanie przedmiotowe

W początkowych stadiach rozwijającej się gruźlicy mogą  nie być słyszalne 

drobne rzężenia na szczycie wdechu lub po kaszlu, głownie w okolicy 

szczytów płuc lub pachowych, pomimo widocznych dużych zmianach w 

obrazie rtg klatki piersiowej.

Czasami słyszalny jest zlokalizowany świst spowodowany zwężeniem oskrzela.

Nad jamą w płucu może być wysłuchiwany szmer oskrzelowy.

Do najczęściej stwierdzanych zmian należą stłumiony odgłos opukowy, 

drobne rzężenia i szmer oskrzelowy.



Badania obrazowe

UWAGA !  Na gruźlicę wskazują zmiany w obrazie radiologicznym klatki 

piersiowej, ale prawidłowy wynik tego badania nie wyklucza gruźlicy.

Obraz radiologiczny w przebiegu gruźlicy płuc jest dość charakterystyczny, ale 
niepatognomiczny dla choroby. Podobne zmiany mogą występować w innych 
schorzeniach, tj. rak płuca lub przerzuty nowotworowe z innego narządu.

Tomografia komputerowa (TK) jest bardziej czułym badaniem w diagnostyce 
gruźlicy niż klasyczne badanie radiologiczne. TK jest szczególnie pomocna w 
przypadku powiększenia węzłów chłonnych w obrębie klatki piersiowej, może 
wykazać obecność zmian rozsianych niewidocznych w pierwszym okresie w 
badaniu radiologicznym.



Badania laboratoryjne

Badania morfologiczne i biochemiczne krwi nie odgrywają istotnej roli w 

diagnostyce gruźlicy z powodu niewielkiej ich czułości i swoistości.

Badanie mikrobiologiczne jest istotnie pomocne w ustaleniu pewnego 

rozpoznania gruźlicy.

Podstawowym materiałem do badania jest plwocina, wykrztuszona 

samoistnie lub indukowana inhalacją  NaCl.

Czasem konieczne jest wykonanie bronchoskopii, która umożliwia pobranie 

popłuczyn oskrzelowych do badania bakteriologicznego oraz umożliwia 

różnicowanie z rakiem.



Rodzaje badań zalecane przez WHO

 Szybkie badania molekularne

 Posiew na podłoża hodowlane płynne i stałe

 Oznaczenie lekowrażliwości (DST)

Ww. badania zgodnie z WHO należy wykonać z każdej próbki od pacjentów 

z podejrzeniem gruźlicy płucnej i pozapłucnej, w tym w próbkach 

uzyskanych podczas zabiegu chirurgicznego, innych procedur inwazyjnych.                 

Próbki z zabiegów podlegają również badaniom histopatologicznym.

Chirurgom zalecić, aby przechowywali materiał diagnostyczny do badań bakteriologicznych i 
molekularnych w 0,9% NaCl, a do badań histopatologicznych w formalinie.



Badanie mikrobiologiczne

 Badanie bakterioskopowe (mikroskopowe)

 Badanie molekularne

 Posiew na pożywkach hodowlanych płynnych i stałych

 Identyfikacja do gatunku

 Test lekooporności (DST)

Powyższe badania należy zawsze wykonać u chorych po raz pierwszy 

diagnozowanych w kierunku gruźlicy.

U chorych ze wznową gruźlicy poza wyżej wymienionymi badaniami należy 

jeszcze wykonać  molekularny test w kierunku lekooporności.



Badanie bakterioskopowe

 Mikroskopowe badanie rozmazu barwionego metodą Ziehl-Neelsena 

(AFB)

 Czas trwania badania:   1- 2 dni

 Czułość: 55-90%

 Swoistość: wysoka 90-98% przy barwieniu metodą typową dla prątków

 Badanie bakterioskopowe wymaga potwierdzenia w hodowli

 Badanie nie odróżnia prątków gruźlicy od saprofitycznych i 

środowiskowych



Posiew na pożywkach  hodowlanych 

stałych

 Posiew konwencjonalny : pożywka jajowa Loewensteina – Jensena (L-J) z 

glicerolem

 Czas badania: 3-10 tygodni

 Czułość: 65-80%

 Swoistość : >95% - metoda referencyjna w diagnostyce

 Wyhodowane szczepy wymagają identyfikacji, typowania



Posiew na pożywkach hodowlanych 

płynnych

 Posiew na podłoża płynne Middlebrooka w systemach automatycznych 

BACTEC: MGIT 320 / MGIT 960

 Czas badania:  2 dni – 6 tygodni

 Czułość: 70-85%

 Swoistość : >95% - metoda referencyjna w diagnostyce

 Wyhodowane szczepy wymagają identyfikacji, typowania



Badanie molekularne (testy 

genetyczne)

 Wykrywanie DNA lub RNA kompleksu MTBC bezpośrednio w materiale od 
chorego

 Czas badania: 1 dzień

 Czułość: 85-90%, wzrasta przy AFB(+)

 Swoistość: 85-95%

 Nie mogą być wykonywane jako jedyna metoda diagnostyczna, nie 
zastępują innych metod bakteriologicznych, a są jedynie ich uzupełnieniem

 W przypadku dodatniego testu genetycznego musi być zawsze wykonany 
posiew na pożywki hodowlane (stałe i płynne)

 Testy genetyczne w kierunku gruźlicy należy wykonywać wyłącznie w 
zamkniętych systemach, wyposażonych w kontrolę procesów amplifikacji



Interpretacja wyników badań 

genetycznych



Identyfikacja do gatunku

 Test niacynowy – odróżnia tylko Mycobacterium tuberculosis od M.bovis i 

MOTT

 Test immunochromatograficzny ID MTBC – odróżnia kompleks MTBC od 

MOTT

 Test genetyczny oligo PCR – molekularne typowanie do gatunków MOTT

Do wszystkich ww. testów konieczna jest hodowla prątków.



Test lekooporności

 Wykonanie testu lekooporności na leki główne musi być wykonane u 

wszystkich nowo wykrytych chorych na gruźlicę, u których wyhodowano 

prątki

 Testy na leki dodatkowe są wymagane w przypadkach stwierdzonej 

wcześniej u chorych lekooporności typu MDR lub XDR oraz gdy chory w 

przeszłości przyjmował jakikolwiek lek dodatkowy.

 Szczepy prątków gruźlicy zdiagnozowane w laboratoriach regionalnych 

jako MDR-TB lub XDR-TB powinny być zweryfikowane w KRLP.



Materiały do mikrobiologicznej 

diagnostyki gruźlicy



Materiał do diagnostyki 

mikrobiologicznej gruźlicy

 Powinien być prawidłowo pobrany i szybko dostarczony do Laboratorium

 W każdym przypadku konieczności przechowywania materiału zaleca się temperaturę 
od 4 – 15 st. C. W przypadku plwociny czas przechowywania nie powinien przekroczyć 3 
dni, w przypadku pozostałych materiałów nie powinien przekroczyć 24 godzin

 Osoby badane powinny otrzymać jasne, pisemne instrukcje dotyczące prawidłowego 
pobierania materiału

 W wyjątkowych przypadkach, gdy kontakt z chorym jest utrudniony, można pobrać 
wymaz krtaniowy lub popłuczyny żołądkowe

 W gruźlicy pozapłucnej materiał do badań bakteriologicznych powinien być pobrany w 
możliwie jak największych objętościach

 Materiał pobieramy aseptycznie do sterylnych pojemników typ Falcon, bez dodawania 
konserwantów i utrwalaczy



Materiały do mikrobiologicznej 

diagnostyki gruźlicy

 Przy dłuższym transporcie celem zabezpieczenia materiału przed 
wysuszeniem, m.in. wycinków należy dodać sterylnej soli fizjologicznej

 Popłuczyny żołądkowe powinny być dostarczone do laboratorium w 
ciągu 1-2 godzin od pobrania. Jeżeli czas dostarczenia popłuczyn jest 
dłuższy, należy natychmiast zneutralizować niskie pH, dodając jałową sól 
fizjologiczną w stosunku 1:1, pamiętając, że kwaśne środowisko uszkadza 
komórki prątków

 Nie wolno ! umieszczać w cieplarce żadnego materiału przeznaczonego 
do badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy

 Ślina, wydzielina z nosa i wymaz z gardła nie nadają się do diagnostyki 
gruźlicy



Liczba i objętość pobranych próbek

Plwocina: co najmniej 2 próbki, w objętości min. 3 – 5 ml, max. 10 ml. Próbka plwociny 
musi być pobrana wcześnie rano, na czczo, po toalecie jamy ustnej. Konieczne jest 
przepłukanie jamy ustnej wodą przegotowaną (schłodzoną) co zapobiega 
kontaminacji plwociny prątkami środowiskowymi z wody wodociągowej.

Mocz: 200 – 300 ml; po porannej toalecie należy zebrać cały mocz oddany w czasie 
mikcji; w celu zagęszczenia moczu w pęcherzu, w dniu poprzedzającym badanie 
zaleca się przyjmowanie płynów do godz. 19, do zbiórki należy użuwać sterylnych 
pojemników na mocz

Płyn opłucnowy, osierdziowy, mózgowo-rdzeniowy, płyn oskrzelowo-pęcherzykowy: w 
całej uzyskanej objętości, minimum 10 ml.

Inne materiały – zależnie od możliwości

Wymazy ( krtaniowe, ze zmian ropnych, z oka) pobiera się na pożywki transportowe



Czas trwania diagnostyki 

mikrobiologicznej w kierunku gruźlicy

Wstępną diagnostykę gruźlicy należy zakończyć po 2 dniach ( badanie 

bakterioskopowe i badanie genetyczne). 

Pełną diagnostykę  ( identyfikacja gatunkowa i test lekooporności ) należy 

zakończyć w 21 dni.



Badanie mikrobiologiczne dobrej 

jakości

 Pobierz właściwy i odpowiedni materiał diagnostyczny do badania

 Przestrzegaj procedur przedlaboratoryjnych określających 

sposób(technikę) pobrania materiału diagnostycznego do badania, ilość 

materiału, zabezpieczenie materiału, czas i temperaturę 

przechowywania od pobrania do dostarczenia do laboratorium (warunki 

przechowywania i transportu)

 Badania należy wykonywać w laboratoriach o potwierdzonej jakości ( w 

laboratoriach prątka nadzorowanych przez KRLP).

 W laboratoriach wykonujących wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości 

badań i regularnie poddającym się zewnętrznym badaniom biegłości



Diagnostyka u pacjenta z 

podejrzeniem gruźlicy pozapłucnej

Od wszystkich chorych (dorosłych, młodzieży, dzieci) z podejrzeniem gruźlicy 
pozapłucnej należy pobrać odpowiedni materiał z miejsc podejrzanych o 
zajęcie procesem gruźliczym do:

 Badania  bakteriologicznego ( bakterioskopia, posiewy na podłoża 
hodowlane , identyfikacja szczepu, badanie lekowrażliwości, szybkie 
badania molekularne). Próbki pobieramy do sterylnych pojemników 
Falcon i zabezpieczamy w 0,9% roztworze NaCl

 Badania histolopatologicznego. Próbki pobieramy do pojemnika z płynem 
konserwującym np. formalina ( pojemniki określone przez laboratorium wykonujące 
badania dla Zleceniodawcy)

 Należy wykonać odpowiednie badania obrazowe (Rtg, TK, RM, Usg, PET)



Podejrzenie gruźlicy pozapłucnej ze 

zmianami w RTG płuc

U wszystkich chorych podejrzanych o gruźlicę pozapłucną w przypadku 

stwierdzenia w badaniu radiologicznym płuc zmian wskazujących na proces 

gruźliczy należy pobrać plwocinę do badania bakteriologicznego                              

( bakterioskopia, szybkie badanie molekularne, posiewy na podłoża 

hodowlane, identyfikacja do gatunku, oznaczenie lekowrażliwości).

Próbkę pobieramy do sterylnego pojemnika typu Falcon. ( najlepiej rano, na 

czczo, po toalecie jamy ustnej).



Rozpoznanie gruźlicy płucnej bez 

potwierdzenia bakteriologicznego

1. Wyniki wszystkich badań bakteriologicznych są ujemne ( bakterioskopia, 

posiewy, badania molekularne)

2. Wynik badania radiologicznego klatki piersiowej wskazuje na gruźlicę

3. Brak poprawy po próbie leczenia antybiotykiem o szerokim spektrum 

działania

UWAGA! Nie stosować Fluorochinolonów, które  wykazują aktywność względem kompleksu M. 
tuberculosis i mogą powodować przejściową poprawę u chorych na gruźlicę.



Podejrzenie gruźlicy u dzieci

U wszystkich dzieci z podejrzeniem gruźlicy w obrębie klatki piersiowej (tzn. 

płuc, opłucnej i węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płuc) należy uzyskać 

potwierdzenie bakteriologiczne poprzez ocenę próbek materiału 

biologicznego (odkrztuszenie lub indukcja plwociny, wydzielina oskrzelowa, 

płyn z opłucnej, popłuczyny żołądkowe lub biopsja pod kontrolą USG). 

Z pobranego materiału biologicznego wykonać badania: bakterioskopowe, 

szybkie badanie molekularne, posiewy, identyfikację szczepu, oznaczenie 

lekowrażliwości (DST) w laboratoriach o gwarantowanej jakości.



Rozpoznanie gruźlicy u dzieci bez 

potwierdzenia bakteriologicznego

1. Występowanie nieprawidłowości o cechach zmian gruźliczych w badaniu 

Rtg klatki piersiowej lub w innych badaniach obrazowych

2. Kontakcie z osobą zakażoną w wywiadzie

3. Dowodach zakażenia gruźlicą (dodatni wynik testu tuberkulinowego (TST) 

i/lub dodatni wynik testu wydzielania interferonu gamma (IGRA) i/lub 

wynikach klinicznych wskazujących na gruźlicę



Podejrzenie gruźlicy pozapłucnej u 

dzieci

Od wszystkich dzieci z  podejrzeniem gruźlicy pozapłucnej należy pobrać 

odpowiedni materiał z miejsc podejrzanych o zajęcie procesem gruźliczym 

do badania bakteriologicznego ( badanie bakterioskopowe, szybki test 

molekularny, posiewy, identyfikacja szczepu, oznaczenie lekowrażliwości 

(DST) oraz do badania histopatologicznego.



Współpraca lekarza z organami 

zdrowia publicznego

Lekarz opiekujący się pacjentem chorym na gruźlicę przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność w zakresie zdrowia publicznego, polegającą na zapobieganiu 
dalszego przenoszenia się zakażenia i rozwoju lekooporności.

Lekarz musi we współpracy z organami ds. zdrowia publicznego:

1. Zalecić odpowiedni schemat leczenia ( w oparciu o wyniki genotypowe i/lub fenotypowe 
DST) 

2. Dokonać analizy kontaktów pacjenta

3. Ocenić możliwość przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia przez 
pacjenta i zachęcić pacjenta do przestrzegania zaleceń, koncentrując się na pacjencie, 
współpracując z członkami rodziny, publiczną, społeczną służbą zdrowia oraz organizacjami 
społecznymi - Leczenie ukierunkowane na pacjenta, oparte na jego potrzebach i wzajemnym 
szacunku pacjenta i lekarza

4. Monitorować efekty leczenia



Leczenie gruźlicy lekowrażliwej

Wszyscy pacjenci ( w tym osoby z jednocześnie występującym zakażeniem 

HIV), które nie były wcześniej leczone i nie występuje u nich lekooporność 

(ocenić na podstawie wyników DST) powinny otrzymać leczenie wg 

schematu 2HRZE/4HR, z wykorzystaniem leków o znanej biodostępności

Faza początkowa: 2 miesiące Izoniazyd (H), Ryfampicyna (R), Pyrazynamid 

(Z) i  Etambutol (E)

Faza kontynuacji: 4 miesiące Izoniazyd (H) i Rifampicyna (R).

Dawki leków powinny być zgodne z międzynarodowymi zaleceniami.



Monitorowanie leczenia

Odpowiedź na leczenie u pacjentów z gruźlicą płucną należy monitorować 

poprzez wykonanie przynajmniej badania mikroskopowego i posiewu 

plwociny w momencie zakończenia początkowej fazy leczenia (dwa 

miesiące w przypadku gruźlicy lekowrażliwej).

Jeśli wynik badania mikroskopowego i /lub posiewu plwociny jest dodatni, 

należy bezzwłocznie wykonać badania molekularne lekooporności i 

dodatkowe badanie DST.

U pacjentów z gruźlicą pozapłucną oraz u dzieci niezdolnych do 

wykrztuszania plwociny należy dokonać obiektywnej oceny (masa ciała, 

markery zapalne i ponowne obrazowanie) klinicznej odpowiedzi na leczenie.



Monitorowanie leczenia

Leczenie należy monitorować zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Państwa UE mają możliwość monitorowania leczenia raz w miesiącu.

W przypadku gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) comiesięczne 

monitorowanie powinno się opierać na ocenie preparatu mikroskopowego z 

plwociny (bakterioskopii) i posiewu.



Czynniki wpływające negatywnie na 

wynik leczenia

 Zakażenie HIV

 Cukrzyca

 Uzależnienie od alkoholu

 Uzależnienie od narkotyków

 Palenie tytoniu

 Problemy psychiczne 

 Problemy socjalne



Ocena prawdopodobieństwa 

lekooporności

 Na podstawie historii wcześniejszego leczenia

 Narażenie na kontakt z możliwym źródłowym przypadkiem gruźlicy 

lekoopornej

 Występowanie lekooporności w środowisku

Taka ocena jest niezbędna w przypadku pacjentów, u których brak jest 

potwierdzenia bakteriologicznego lub u których niemożliwe jest wykonanie 

badań lekowrażliwości.

Należy wykonać szybkie badania – genotypowe badanie oporności na 

rifampicynę i izoniazyd oraz genotypowe/fenotypowe badania oporności na 

leki drugiej linii dla pacjentów z opornością na rifampicynę lub MDR-TB.



Pacjent z podejrzeniem gruźlicy 

lekoopornej

 Zlecić badania bakteriologiczne – szybkie testy molekularne z 

oznaczeniem lekooporności

 Bezzwłocznie rozpocząć edukację pacjenta i personelu, aby 

zminimalizować możliwość transmisji choroby

 Bezzwłocznie zastosować środki kontroli zakażeń



Kiedy włączyć leczenie u pacjenta z 

dużym prawdopodobieństwem 

lekooporności ?

Schemat leczenia należy dobrać indywidualnie na podstawie 

potwierdzonych wzorów lekowrażliwości. 

Schematy empiryczne nie są zalecane bo mogą wywołać dalszą oporność 

(poza przypadkami gruźlicy z ujemnym wynikiem posiewu).

Zależnie od wzorca lekowrażliwości należy prowadzić leczenie przy 

zastosowaniu co najmniej pięciu skutecznych leków przeciwgruźliczych przez 

co najmniej 20 miesięcy.

Jeśli pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do standardowego krótszego 

schematu leczenia MDR-TB (9-11 miesięcy), można zastosować ten schemat.



Diagnostyka w kierunku zakażenia HIV 

u pacjenta z podejrzeniem gruźlicy

Zaleca się wykonanie testów wykrywających zakażenie wirusem HIV u 

wszystkich chorych na gruźlicę i osób z podejrzeniem gruźlicy.

Wykonanie tych badań jest szczególnie istotne w obszarach o dużej częstości 

występowania zakażenia HIV w populacji ogólnej, lub w przypadku 

pacjentów należących do populacji wysokiego ryzyka lub osób z objawami 

podmiotowymi i /lub przedmiotowymi schorzeń związanych z HIV.



Postępowanie z chorym z zakażeniem 

HIV i aktywną postacią gruźlicy

Leczenie gruźlicy należy rozpocząć niezwłocznie, a leczenie 

antyretrowirusowe tak szybko, jak to możliwe.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami WHO leczenie antyretrowirusowe można 

rozpocząć po co namniej 14 dniach leczenia. Takie postępowanie zmniejsza 

ryzyko reakcji paradoksalnych związanych z zespołem zapalnym w przebiegu 

powrotu odpowiedzi immunologicznej.



Postępowanie z chorym z zakażeniem 

HIV i utajoną postacią gruźlicy

Pacjent zakażony wirusem HIV z dodatnim wynikiem badania TST i/lub IGRA

podejrzenie utajonego zakażenia M. tuberculosis

wykluczyć czynną gruźlicę            

Zaproponować leczenie profilaktyczne pamiętając, że współistniejące zakażenie 
wirusem HIV zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju czynnej gruźlicy. Prowadzić 
regularne monitorowanie kliniczne i kontrolę.

Uwaga ! Należy pamiętać, że stosowanie ryfampicyny i ryfapentyny u osób zakażonych HIV leczonych 
przeciwretrowirusowo wiąże się z dużym ryzykiem interakcji lekowych.



Kto powinien się badać w kierunku 

UZPG ?

 Osoby z kontaktu z prątkującym chorym na gruźlicę

 Osoby zakażone HIV

 Pacjenci rozpoczynający leczenie antagonistą TNF

 Chorzy dializowani

 Chorzy przygotowywani do transplantacji

 Chorzy na pylicę krzemową

W przypadku wykrycia UZPG należy zawsze wykluczyć aktywną gruźlicę, a 

następnie zastosować leczenie profilaktyczne zgodnie z zaleceniami WHO.



Pacjenci z UZPG i wykluczoną aktywną 

gruźlicą

Należy ocenić:

1. Ryzyko rozwoju gruźlicy u osoby z kontaktu

2. Lekowrażliwość u chorego stanowiącego źródło zakażenia

3. Ryzyko skutków niepożądanych po włączeniu leczenia UZPG

Pacjentom tym należy zapewnić poradnictwo dotyczące gruźlicy i UZPG oraz 
staranną obserwację kliniczną.

W przypadku imigrantów i osób często zmieniających miejsce pobytu lekarze i osoby zarządzające 
programami zwalczania gruźlicy powinni współpracować z odpowiednimi organami w kraju 
pochodzenia lub aktualnego pobytu chorego, tak aby zapewnić ciągłość opieki i badanie 
kontaktów.



Rozpoznanie zakażenia prątkiem 

gruźlicy

 W diagnostyce UZPG u dorosłych i dzieci > 5 roku życia, bez zaburzeń 
odporności, zaleca się stosowanie testów IGRA lub OT.

 W diagnostyce zakażenia prątkiem gruźlicy u dzieci < 5 roku życia zaleca 
się wykonanie OT i IGRA. Dodatni wynik jednego z testów upoważnia do 
rozpoznania zakażenia prątkiem gruźlicy. Ujemny wynik obu testów nie 
wyklucza ani utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy, ani gruźlicy aktywnej.

 W przypadku odmiennych wyników próby tuberkulinowej (OT) i testu IGRA 
u osób bez zaburzeń odporności, rozpoznanie utajonego zakażenia 
prątkiem gruźlicy należy oprzeć na wyniku IGRA.

Uwaga ! W polskiej populacji ze względu na powszechne szczepienia BCG, 
testy IGRA są bardziej swoiste niż próba tuberkulinowa.



Testy IGRA

• Charakteryzuje wysoka swoistość ( brak reakcji krzyżowych z prątkami 
BCG oraz z większością prątków środowiskowych)

• Testy oparte są na ocenie wytwarzania interferonu gamma przez 
limfocyty krwi obwodowej pobudzone antygenami prątka gruźlicy. Testy 
te bazują na rekombinowanych antygenach M.tuberculosis ESAT-6                          
i CEP-10

• Dostępne są dwa rodzaje testów, różniące się metodyką badania:

• Test polegający na ocenie metodą ELISA ilości uwalnianego IFN gamma w krótkotrwałych 
hodowlach komórek pełnej krwi badanej osoby po stymulacji swoistymi antygenami prątka 
gruźlicy (Qantiferon –TB Gold)

• Test polegający na policzeniu u osoby badanej komórek z krwi obwodowej produkujących IFN 
gamma po swoistej stymulacji antygenami prątka gruźlicy metodą ELISPOT (T-Spot TB)



Wiarygodny wynik testu IGRA

 Odpowiednie pobranie i transport krwi

 Właściwe wykonanie testu

 Prawidłowa interpretacja wyniku

zgodnie z zaleceniami producenta danego testu.

Ważne! Krew po pobraniu powinna być dokładnie wymieszana i w ciągu kilku godzin od 

pobrania przeniesiona do inkubatora i umieszczona w temperaturze 37 st. C, w pozycji pionowej,                 
z korkami skierowanymi ku górze. Do czasu inkubacji krew należy przechowywać w temperaturze 
pokojowej. Probówek z krwią  nie wolno zamrażać ani przechowywać w lodówce.



Pacjent z podejrzeniem gruźlicy  

przyjęty do szpitala

 W Polsce przepisy prawa nakazują obowiązkową hospitalizację osób chorych 
na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osób z uzasadnionym podejrzeniem                  
o prątkowanie

 Pacjent powinien być izolowany do czasu potwierdzenia lub wykluczenia 
rozpoznania gruźlicy

 Optymalnie powinno się chorych z dodatnimi badaniami bakterioskopii z 
plwociny ( AFB dodatni) IZOLOWAĆ do czasu konwersji mikrobiologicznej  tzn. 
AFB ujemnego. Izolacja powinna się odbywać  w salach z wentylacją 
podciśnieniową

 Wprowadzić środki administracyjne kontroli zakażeń prątkiem gruźlicy

 Zapewnić personelowi i chorym szkolenia (np. na temat właściwego 
zachowania podczas kaszlu)

 Zapewnić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych



Nadzór administracyjny

Jest najważniejszym elementem strategii kontroli szpitalnych, ponieważ 
następne etapy działania, tzn. kontrola środowiska, osobiste środki ochrony, 
ściśle zależą od skutecznego działania administracyjnego.

Nadzór administracyjny ma zapewnić nienarażanie zdrowych osób na 
kontakty z chorymi na gruźlicę.

Zaleca się:

 Izolowanie chorych prątkujących

 Szybką identyfikację osób narażonych

 Wczesne leczenie osób z gruźlicą



Obowiązki administacji

 Edukacja pracowników o stopniu ryzyka zakażenia się od chorych i o 

dostępnych na terenie jednostki medycznej metodach zabezpieczenia

 Prowadzenie badań przesiewowych u pracowników w celu wykrycia 

zakażenia lub choroby

 Monitorowanie liczby przyjmowanych chorych z gruźlicą, w tym oddzielna 

ewidencja chorych z gruźlicą lekooporną

 Zapewnienie chorym prątkującym izolatek z odpowiednią wymianą 

powietrza

 Zagwarantowanie dostępu do szybkich metod diagnozowania gruźlicy u 

chorych i pracowników



Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie 

urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny 

osobistej.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym  

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kodeks Pracy reguluje obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.



Szkolenia personelu

Szkolenia przed rozpoczęciem pracy i szkolenia cyklicznie kontynuowane (co najmniej raz w 
roku).

Szkolenie powinno uwzględniać:

 Podstawową wiedzę o patogenezie gruźlicy i transmisji zakażenia prątkiem

 Objawy , które towarzyszą zachorowaniu na gruźlicę

 Uświadomienie zwiększonego ryzyka zachorowania na gruźlicę u osób zakażonych HIV 
lub z immunosupresją

 Podkreślenie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w ograniczeniu ryzyka 
transmisji prątków gruźlicy

 Wskazanie stanowisk szczególnie zagrożonych transmisją MTBC

 Omówienie zachowań i stylu wykonywania pracy w sposób znacznie redukujący 
możliwość transmisji



Bezpieczny personel to bezpieczny 

pacjent, szpital

 Świadomość zagrożenia

 Dostępność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

 Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy



Ochrona osobista personelu

Zabezpieczenie przed wdychaniem powietrza zakażonego prątkami. Stosować 
m.in. w miejscach najwyższego zagrożenia tj.:

• w izolatkach dla chorych prątkujących, w szczególności  z gruźlicą lekooporną

• podczas indukowania kaszlu u chorych w celu otrzymania od nich plwociny

• w miejscach wykonania bronchoskopii

• w salach autopsyjnych

• w pokojach badań spirometrycznych

• na SOR-ach, ostrych dyżurach, gdy istnieje potencjalna możliwość kontaktu z 
chorymi na gruźlicę



Systemy gwarantujące pracownikom 

oddychanie powietrzem wolnym od 

prątków

Maski ( półmaski ochronne) – respirator osobisty N95 – zdolne do 

zatrzymywania na zewnątrz co najmniej 95% drobnych cząstek bakteryjnych; 

są tak wyprofilowane, aby ściśle obejmować nos i usta.



Edukacja chorych

 Bardzo ważny element kontroli zakażeń szpitalnych

 Pacjenci powinni być pouczeni o transmisji prątków gruźlicy, ze 

szczególnym naciskiem na zakrywanie ust w czasie kaszlu i kichania 

chusteczką bawełnianą lub papierową

 Odpluwanie plwociny do szczelnie zamykanych pojemników.

 W miejscach oczekiwania pacjentów powinny być rozwieszone plakaty 

informujące o higienie kaszlu (ilustrujące właściwe zachowania w czasie 

kaszlu i kichania).



Izolatki dla chorych prątkujących

 Izolatki wyposażone w śluzę łączącą korytarz z pokojem chorych

 W śluzie znajdują się czyste fartuchy, rękawice oraz maseczki ochronne 

 Sala chorego wyposażona w węzeł sanitarny

 W sali chorego znajduje się przepływowa lampa UV

 Odpowiednia wymiana powietrza (od 6 do 20 wymian powietrza na 
godzinę)

 Wymuszone wentylowanie pomieszczeń metodą podciśnienia (ciśnienie 
ujemne, o ok. 10% niższe od otaczającego)

 Systemy wentylacyjne powinny być wspomagane przez system UV lamp 
bakteriobójczych lub wysokowydajnych filtrów HEPA



Nadzór techniczny nad  kontrolą 

urządzeń zapobiegających  

wewnątrzszpitalnej transmisji prątków

 Odpowiednia wentylacja i dezynfekcja zakażonego powietrza, 

monitorowanie wymian powietrza w salach chorych ( 6 wymian powietrza 

w salach chorych w starych budynkach i 12 -20 wymian w nowo 

wybudowanych )

 Sprawna praca komór laminarnych, sprzętu diagnostycznego

 Stosowanie lamp bakteriobójczych UV-C

 Utylizacja odpadów medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa



Wentylacja pomieszczeń

 Dla zredukowania cząstek zakaźnych w pomieszczeniach, w których 

przebywa chory prątkujący konieczna jest odpowiednia wymiana 

powietrza, minimum 6 wymian na godzinę.

 Sale chorych powinny być często wietrzone.

 Powietrze powinno być wyprowadzane bezpośrednio na zewnątrz 

budynku.

 Systemy wentylacyjne m.in. w izolatkach powinny być wspomagane przez 

wysokowydajne filtry HEPA



HEPA high-efficiency particulare air 

filtration

Wysokowydajna filtracja cząstek bakteryjnych rozproszonych w powietrzu.

Filtry HEPA zatrzymują 99,97% cząstek o średnicy < 0,3 µm.

Jest to najlepszy sposób oczyszczania powietrza z jąder kropelkowych 

zawierających prątki gruźlicy.

Filtry HEPA wymagają wymuszonego obiegu powietrza,

Procedura wymiany filtrów jest wysoce niebezpieczna dla ludzi ze względu 

na wysycenie prątkami.

W laboratoriach mikrobiologii prątka podstawową ochroną przed 

zakażeniami prątkami jest praca w komorze bezpieczeństwa biologicznego.



Dezynfekcja z wykorzystaniem lamp 

UV-C

 Promieniowanie UV-C o długości fali 254-260 jest silnie prątkobójcze

 Skuteczność tej metody zależy od temperatury otoczenia, wilgotności 

powietrza, intensywności promieniowania UV. Przy dużej wilgotności 

(>70%) efekt lamp UV znacząco się zmniejsza. 

 Promienniki lamp UV powinny być umieszczane bezpośrednio w 

odległości max do 120 cm nad zanieczyszczoną powierzchnią ( wtedy 

skuteczność jest zdecydowanie większa)

 Żarówki promiennika powinny być regularnie myte alkoholem



Pobieranie plwociny do badań

Jest to procedura bardzo niebezpieczna i powinna odbywać się w 

specjalnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wyposażonym w lampy 

UV-C lub na otwartej przestrzeni z dala od innych chorych i personelu. Takie 

postępowanie znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia prątkami.



Zapobieganie kontaminacji 

endoskopów

 Zredukować do minimum kontakt endoskopów z wodą wodociągową

 Przestrzegać i dotrzymywać warunków (czasu i stężenia środków) 

dezynfekcji podanych przez producenta

 Wykonywać regularną kontrolę mikrobiologiczną procesów dezynfekcji 

endoskopów



Mycie, dezynfekcja

 Podłogi muszą być czyszczone na mokro z użyciem środków 

dezynfekcyjnych działających przeciwprątkowo

 Do sprzątania nie należy stosować odkurzaczy, ustawiać wentylatorów 

chłodzących lub ogrzewających pomieszczenia

 Resztki pozostające po posiłkach chorych prątkujących powinny być 

traktowane jako zakaźne

 Wymiana bielizny szpitalnej po uprzednim 2 godz. naświetlaniu pościeli 

lampą UV-C



Szybka diagnostyka, identyfikacja i 

izolacja chorych na gruźlicę

Szybkie diagnozowanie chorych podejrzanych o gruźlicę i włączenie im 

leczenia obniża radykalnie ekspozycję personelu medycznego oraz innych 

chorych na zakażenie MTBC.

CDC, WHO zaleca natychmiastowe izolowanie chorych u których 

stwierdzono lub podejrzewa się gruźlicę płuc lub krtani.

Izolacja może być zakończona tylko w przypadku skutecznej chemioterapii 

potwierdzonej 3 ujemnymi badaniami bakterioskopowymi z plwocin 

pobranych w różnych dniach.

Skuteczność chemioterapii musi być dokładnie monitorowana.



Ocena ryzyka

W ocenie ryzyka należy uwzględnić:

1. Liczbę chorych na gruźlicę w ciągu roku w szpitalu/przychodni /wyznaczonych 

miejscach

2. Czas przez jaki chorzy przebywają w tych miejscach

3. Czy w tych miejscach wykonuje się badania, czynności znacznie zwiększające 
liczbę cząstek infekcyjnych w otoczeniu, np. zbieranie plwociny

Dane te stanowią wskazówkę do sporządzenia planu kontroli zakażeń szpitalnych.

Wg. CDC przyjmowanie rocznie > 6 chorych na gruźlicę z obfitym wydalaniem 
prątków stanowi dla personelu placówki wysokie zagrożenie zdrowotne. 



Plan nadzoru nad szpitalnymi 

zakażeniami MTBC

1. Pełna identyfikacja stref ryzyka

2. Ewidencja przypadków gruźlicy wśród personelu

3. Ewidencja zakażeń wirusem HIV w populacji chorych

4. Ocena koniecznych szkoleń potrzebnych personelowi medycznemu

5. Określenie czasu wykonania zadań oraz niezbędnych nakładów 

finansowych (kosztów materiałowych i osobowych)



Ryzyko zawodowe narażenia na 

gruźlicę

W klasyfikacji WHO dotyczącym ryzyka zawodowego u personelu zakażenie 

wywołane MTBC znajduje się w III grupie mikroorganizmów, wspólnie z innymi 

przenoszonymi drogą powietrzą.

Dawka prątków mogąca wywołać zakażenie oceniana jest na < 10 

komórek.

Gruźlica jako zakażenie szpitalne dotyczy zarówno chorych jak i personelu 

medycznego.

Cząstki infekcyjne mogą być transmitowane pomiędzy chorymi lub od 

chorych na zdrowy personel medyczny, głównie w czasie kaszlu, kichania, 

prowadzonej rozmowy.
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