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streszczenie
	 Gruźlica	 jest	 chorobą	 zakaźną	
wywołaną	 przez	 prątki	 kwasooporne	 (prątki	
Kocha)	 z	 grupy	 Mycobacterium	 tuberculosis	
complex:	 M.	 tuberculosis,	 M.	 bovis,	 M.	 af-
ricanum.	 Choroba	 lokalizuje	 się	 najczęściej	
w	 płucach,	 ale	 może	 zajmować	 inne	 tkanki	 i	
narządy.	 Dlatego	 najogólniej	 gruźlicę	 można	
podzielić	na	postać	płucną	i	postaci	pozapłucne.	
Źródłem	zakażenia	i	wektorem	jest	najczęściej	
prątkujący	chory	z	aktywną	gruźlicą.	Do	grup	
zwiększonego	 ryzyka	 zakażenia	 prątkiem	
gruźlicy	lub	zachorowania	po	zakażeniu	należą:	
osoby	 mające	 kontakt	 z	 chorymi,	 zakażeni	
HIV,	 alkoholicy,	 narkomani,	 bezdomni,	 imi-
granci	 z	 obszarów	 o	 dużej	 zapadalności	 na	
gruźlicę,	osoby	z	niedoborami	odporności,	oso-
by	przyjmujące	leki	immunosupresyjne,	palący	
tytoń	lub	byli	palacze	(niewielkie	ryzyko)	oraz	
osoby	z	BMI	<	20	kg/m².	
	 W	diagnostyce	gruźlicy	brak	jest	badania	
lub	parametru	jednoznacznie	potwierdzającego	
zakażenie.	 Do	 badań	 pomocniczych	 stoso-
wanych	 w	 rozpoznaniu	 należą	 RTG	 klatki	
piersiowej,	 badania	 bakteriologiczne,	 odczyn	
tuberkulinowy	 i	 testy	 oparte	 na	 wydziela-
niu	 interferonu	 gamma	 przez	 limfocyty.	 W	
Polsce	każdy	przypadek	gruźlicy	powinien	być	
zgłoszony	 do	 stacji	 sanitarno-epidemiologic-
znej.	 Według	 	 danych	 Światowej	 Organizacji	
Zdrowia	(WHO)	na	gruźlicę	na	świecie	cho-
ruje	 rocznie	 około	 10	 mln	 osób.	 Jest	 drugą	

najczęstszą	 przyczyną	 śmiertelności	 wśród	
chorób	 zakaźnych.	 Globalne	 występowanie	
gruźlicy	 jest	 zróżnicowane	 geograficznie.	
	 W	 krajach	 o	 ograniczonych	 zasobach	
finansowo-medycznych,	 przeludnionych,	 z	
niskim	 poziomem	 higieny	 i	 opóźnionych	 cy-
wilizacyjnie	 odsetek	 chorych	 na	 gruźlicę	
jest	 znacznie	 podwyższony.	 Najważniejszą	
metodą	zapobiegania	 szerzeniu	się	gruźlicy	w	
społeczeństwie	 jest	 wczesne	 wykrycie	 choro-
by	 i	 natychmiastowe	 leczenie	 chorego.	 Coraz	
częstszym	problemem	w	farmakoterapii	gruźlicy	
jest	 występowanie	 jedno-	 lub	 wielolekoo-
pornych	 szczepów	 M.	 tuberculosis.	 Gruźlica	
stanowi	 istotny	 problem	 epidemiologiczny,	
medyczny	 i	 społeczny.	 Monitorowanie,	 kon-
trola	zachorowalności	i	profilaktyka	gruźlicy	są	
wyzwaniami	 dla	 opieki	 zdrowotnej	 i	 strategii	
polityki	zdrowotnej	państw.	
	 Niniejsza	 praca	 stanowi	 przegląd	
światowego	 piśmiennictwa	 z	 ostatnich	 lat	 na	
temat	 występowania,	 epidemiologii	 i	 czyn-
ników	ryzyka	zachorowania	na	gruźlicę.	

Maria	Całka1,		
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abstract
	 Tuberculosis	 is	an	 infectious	disease	
caused	 by	 acid-fast	 mycobacteria	 Mycobacte-
rium	 tuberculosis	 (Koch’s	 bacillus)	 from	 the	
group	 Mycobacterium	 tuberculosis	 complex:	
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M. tuberculosis, M. bovis and M. africanum. 
The disease is most often located in the lungs, 
but it can also affect other tissues and organs. 
Therefore, in general, tuberculosis can be divid-
ed into pulmonary and extrapulmonary forms. 
The source of the infection and the vector of 
it is a sick person infected with active tuber-
culosis. The groups with increased tuberculosis 
infection risk and infection risk of disease after 
the infection include: people that have contact 
with the sick, HIV-infected, alcoholics, drug 
addicts, the homeless, immigrants from areas 
with high incidence of tuberculosis, people with 
immunodeficiency, people taking immunosup-
pressive drugs, smokers or former smokers (low 
risk) and people with BMI < 20 kg/m².    
 In the diagnosis of tuberculosis, there is 
no test or parameter that explicitly confirms the 
infection. The additional examinations used in 
the diagnosis include chest X-ray, bacteriologi-
cal tests, tuberculin reaction and tests based on 
the interferon gamma secretion by lymphocytes. 
In Poland, every case of tuberculosis should 
be reported to the sanitary and epidemiologi-
cal station. According to data from the World 
Health Organization (WHO), around 10 mil-
lion people suffer from tuberculosis worldwide. 
It is the second most common cause of mortal-
ity among infectious diseases. The global inci-
dence of tuberculosis varies geographically. In 
countries with limited financial and medical 
resources, overpopulated countries, countries 
with low hygiene level and less advanced civili-
zation, the percentage of patients is significant-
ly higher. The most important method of pre-
venting the spread of tuberculosis in the society 
is early detection of the disease and immedi-
ate treatment of the patient. The occurrence of 
single- or multi-drug resistant M. tuberculosis 
strains is an increasing problem in the phar-
macotherapy of tuberculosis. Tuberculosis is a 
significant epidemiological, medical and social 
problem. Monitoring, control of morbidity and 
prevention are challenges for health care and 

Maria Całka,  Paweł J. PawliCa

health policy of states.
 This paper is a review of the world lit-
erature of recent years on the prevalence, epi-
demiology and risk factors for developing tu-
berculosis.
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berculosis complex, risk factors, epidemiology, 
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Wprowadzenie
 Gruźlica (łac. tuberculosis) jest 
chorobą zakaźną wywoływaną przez bakte-
rie prątka gruźlicy (Mycobacterium tubercu-
losis), która atakuje głównie płuca, ale może 
również wpływać na inne narządy i tkanki 
człowieka (WHO, 2017). Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego 
roku dochodzi do około 10,4 miliona nowych 
przypadków zachorowań i 1,8 miliona zgonów 
z powodu gruźlicy. Jedna trzecia nowych przy-
padków (około 3 miliony) pozostaje nieznana 
oficjalnym statystykom opieki zdrowotnej, a 
wielu chorych nie otrzymuje odpowiedniego 
leczenia. Gruźlica jest chorobą wywoływaną 
przez bakterie Mycobacterium tuberculosis 
complex, które są przenoszone między ludźmi 
drogą oddechową. Tylko u około 10% osób 
zakażonych M. tuberculosis przechodzi do ak-
tywnej choroby w ciągu swojego życia, pozos-
tali zarażeni skutecznie powstrzymują infekcję. 
Jednym z wyzwań związanych z gruźlicą jest to, 
że patogen utrzymuje się u wielu zakażonych 
osób w stanie utajonym przez wiele lat i można 
go reaktywować, aby wywołać chorobę. Ry-
zyko progresji do pełnoobjawowej gruźlicy po 
zakażeniu jest najwyższe zaraz po początkowej 
infekcji i gwałtownie wzrasta u osób zakażonych 
HIV oraz u chorych z AIDS lub innymi za-
burzeniami odporności (BLOOM I IN., 
2017). Interwencje w zakresie zdrowia publicz-
nego, których celem jest przerywanie transmis-
ji zakażeń pojawiają się powoli, a szczególnie 
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w obszarach endemicznych HIV. Transmisja 
gruźlicy jest złożona i obejmuje wiele czyn-
ników środowiskowych, bakteriologicznych 
i związanych z jej nosicielem, wśród których 
ważne jest współistniejące zakażenie HIV. 
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się z osoby 
na osobę ma zasadnicze znaczenie dla pow-
strzymania epidemii (PETERS I IN., 2019). 
Leczenie choroby wymaga wielu leków i trwa 
przez wiele miesięcy. Długi schemat leczenia 
stanowi wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak 
i systemów opieki zdrowotnej.  Zwłaszcza dla 
krajów o niskich i średnich dochodach per cap-
ita, gdzie obciążenie chorobami często znac-
znie przewyższa lokalne zasoby. W niektórych 
obszarach zwiększa się częstość występowania 
gruźlicy lekoopornej, wymagającej dłuższego 
schematu leczenia lekami, które są droższe i 
trudniejsze do tolerowania przez zakażonych. 
Diagnostyka w krajach o niskich i średnich 
dochodach mieszkańców opiera się głównie 
na badaniu mikroskopowym zabarwionych ro-
zmazów plwociny u podejrzanych pacjentów. 
Jednakże mikroskopia rozmazowa jest w sta-
nie wykryć tylko 50-60% wszystkich dodatnich 
przypadków. Ostatnio pojawiły się bardziej 
czułe metody diagnozowania gruźlicy i wykry-
wania oporności na leki, są one jednak bardziej 
kosztowne. Czas między wystąpieniem choro-
by a podjęciem diagnozy i rozpoczęciem lec-
zenia jest często wydłużony, a takie opóźnienia 
umożliwiają przenoszenie choroby. Chociaż 
szczepionka Bacille Calmette-Guérin (BCG) 
pozostaje najczęściej stosowaną szczepionką na 
świecie, to jej skuteczność jest wysoce zmienna 
geograficznie i niedoskonała (BLOOM I IN., 
2017).  Większość zakażeń M. tuberculosis 
jest klinicznie bezobjawowym stanem, znanym
jako utajone zakażenie gruźlicą, które doty-
ka około jednej czwartej światowej populacji 
(HOUBEN I DODD,  2016). 
 Utajone zakażenie gruźlicą (latent tu-
berculosis infection, LTBI) definiuje się jako 
stan trwałej odpowiedzi immunologicznej 

na stymulację przez antygeny M. tuberculo-
sis bez objawów manifestacji klinicznej akty-
wnej gruźlicy. Diagnoza i leczenie utajonego 
zakażenia są ważne, zwłaszcza w populacjach 
wysokiego ryzyka zachorowania. Do diagno-
zowania utajonego zakażenia stosuje się test 
tuberkulinowy i testy uwalniania interferonu 
gamma (IGRA) (ILIEVSKA- POPOSKA I 
IN., 2018; MÖLLER I IN., 2018). Zakażenie 
wirusem HIV stanowi ryzyko zgonu zarówno 
z powodu grypy, jak i gruźlicy i może być reg-
ulatorem efektu związku między koinfekcją a 
śmiertelnością tymi chorobami (WALAZA I 
IN., 2019). Nie wszystkie osoby narażone na 
działanie prątka gruźlicy staną się chore i w 
zależności od infekcji wiele osób pozostanie 
zdrowymi. Co ciekawe, całkowitą odporność 
na infekcję obserwuje się u niektórych osób 
po intensywnej i ciągłej ekspozycji na M. tu-
berculosis. Po skutecznej infekcji u większości 
osób wystąpi utajone zakażenie gruźlicą 
(LTBI). Większość zdrowych osób z utaj-
onym zakażeniem jest oporna na zachorowanie 
na gruźlicę, co wskazuje, że progresja tej in-
fekcji jest wyjątkowo dobrze kontrolowana 
(MÖLLER I IN., 2018).  
 Gruźlica będąca najczęstszą przyczyną 
zakażeń i chorób zakaźnych na świecie 
występuje głównie po reaktywacji M. tubercu-
losis kilka miesięcy lub lat po pierwotnej infek-
cji i najczęściej dotyczy płuc. Rozmazy plwoci-
ny dla prątków kwasoopornych pozostają 
początkowym testem diagnostycznym, ale 
mają ograniczoną czułość i swoistość. Testy 
amplifikacji kwasu nukleinowego są bardziej 
czułe i specyficzne, co może przyczynić się 
do wykrycia pewnych mutacji powodujących 
lekooporność. Leczenie gruźlicy opornej na 
rifampycynę (SCHMALTZ I IN., 2019) w 
monoterapii lub w skojarzeniu z izoniazydem i 
innymi lekami pozostaje trudne i powinno być 
przeprowadzone w porozumieniu z ekspertem 
chorób zakaźnych lub specjalistą farmakologii 
(BELKNAP, 2019).
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Epidemiologia 
i występowanie gruźlicy

 Gruźlica pozostaje jednym z głównych 
problemów zdrowia publicznego na świecie. Po-
mimo podejmowanych wysiłków na rzecz po-
prawy diagnozowania przypadków i zgodności 
leczenia, choroba ta dominuje w pewnych kra-
jach. Każdego roku stanowi udokumentowaną 
przyczynę złego stanu zdrowia wśród milion-
ów ludzi, będąc drugą najczęstszą przyczyną 
śmierci z powodu chorób zakaźnych na całym 
świecie. Pomimo wdrożenia strategii zalecanej 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
zmniejszenie częstości występowania gruźlicy 
było minimalne w krajach o wysokim obciążeniu 
tą chorobą (SHIMELES I IN., 2019). Szacuje 
się, że każdego roku jedna trzecia światowej 
populacji jest zarażana gruźlicą. W 2011 r. na 
całym świecie oszacowano 8,7 mln przypad-
ków gruźlicy, w wyniku których zmarło 1,4 mln 
osób (TESEMA I IN., 2015). W związku z tym 
prawdziwą zapadalność na gruźlicę i częstość 
jej występowania w określonej populacji można 
uzyskać jedynie poprzez badania populacyjne 
i prospektywne badania uzupełniające, które 
mierzą wpływ całości nakładów związanych z 
kontrolą gruźlicy w danym kraju (SHARMA 
I IN., 2011). Częstość występowania gruźlicy 
znacznie wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, 
że występowanie u osób w wieku ≥65 lat było 
nawet dziesięciokrotnie wyższa niż w wieku 
poniżej 25 lat (HOA I IN., 2011). Ilość infor-
macji o przypadkach zachorowań na gruźlicę 
jest bardzo mała w porównaniu z szacowaną 
liczbą wszystkich przypadków zachorowań. 
Główne  ograniczenia występują w strategii 
diagnostycznej przypadku opartego na objawa-
ch, który wykorzystuje jedynie bezpośrednią 
mikroskopię rozmazową do potwierdzenia 
infekcji (LAW I IN., 2015). Bezsporny jest 
udział komponenty genetycznej w podatności 
na zakażenie M. tuberculosis, a progresją do 
aktywnej, pełnoobjawowej  choroby. Wyniki 

osiągnięć genetyki klinicznej, epidemiologii 
genetycznej, populacjonizmu i genetyki funkc-
jonalnej przyczyniły się do identyfikacji genów 
wrażliwości na gruźlicę (MÖLLER I IN., 
2018).
 U pacjentów w podeszłym wieku czyn-
niki ryzyka zachorowania na gruźlicę różnią 
się w zależności od poziomu dochodów w 
krajach ich zamieszkania. Czynniki prog-
nostyczne były związane głównie z czynnika-
mi żywieniowymi, niezależnymi od przyczyn 
śmierci, co może odzwierciedlać pogorszenie 
zdrowia spowodowane starością (UCHIDA 
I IN., 2019). Wystąpienie wcześniej gruźlicy 
płuc jest niezależnym czynnikiem klinicznym 
zwiększonej śmiertelności 30- dniowej u 
pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc 
przyjmowanych na oddział intensywnej terapii 
(LIN I IN.,  2019).
 Prawie dwie dekady po zakończeniu 
sekwencjonowania genomu M. tuberculosis 
wraz z pojawieniem się technologii sekwenc-
jonowania nowej generacji, zastosowano se-
kwencjonowanie całego genomu bakterii 
w szerokim zakresie klinicznym (SATTA I 
IN.,2018). Badania epidemiologiczne gruźlicy 
często stosują metody genotypowania dla 
szczepów prątka gruźlicy, aby określić czy 
dwóch lub więcej pacjentów jest połączonych 
związkiem transmisji (MERKER I IN., 2017). 
Dzięki szybkiemu wdrażaniu metod sekwenc-
jonowania całego genomu w monitorowaniu i 
śledzeniu epidemii gruźlicy, wyniki uzyskane 
w takich badaniach mogą pomóc w doborze 
właściwych metod grupowania w celu wykry-
cia odpowiednich łańcuchów przenoszenia 
zakażenia w określonym przedziale czasu 
(MEEHAN I IN., 2018).  
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Czynniki ryzyka 
zachorowania na gruźlicę

 Ryzyko zachorowania na gruźlicę 
zależy zarówno od ryzyka szansy zarażenia lub 
zakażenia prowadzącego do aktywnej choro-
by. Pierwsze będzie zależeć od występowania 
gruźlicy w danej społeczności, w której żyje lub 
pracuje jednostka. Drugie uzależnione będzie 
od wielu czynników wpływających na jednostkę, 
m.in. genetycznych i środowiskowych. 
Największym pojedynczym czynnikiem ryzyka 
rozwoju gruźlicy w wyniku zakażenia jest jed-
noczesne zakażenie HIV. Tam, gdzie te dwie 
infekcje są powszechne wskaźniki zachorowań 
wzrastają, chyba że infekcja może zostać 
ograniczona (DAVIES, 2005). Pomimo inten-
sywnych wysiłków naukowców i klinicystów 
czynniki immunologiczne wpływające na wyni-
ki zakażenia pozostają ciągle słabo zdefinio-
wane (ROY CHOWDHURY I IN., 2018). W 
wyniku wykorzystania wielowymiarowej anali-
zy cytometrii masowej i testów funkcjonalnych 
kohort młodzieży południowoafrykańskiej, 
wykazano, że utajona gruźlica jest związana 
ze zwiększoną cytotoksyczną odpowiedzią 
immunologiczną, w której pośredniczą głównie 
CD16 (znane również jako FcγRIIIa) i komór-
ki NK. Przewlekły proces zapalny połączony 
jest z odchyleniami w układzie immunolog-
icznym zarówno komórek i limfocytów T i B 
(CHOWDHURY I IN., 2018). Zakażenia 
prątkiem gruźlicy i ludzkim wirusem nie-
doboru odporności (HIV) są koendemiczne 
w kilku regionach świata, a osoby zakażone 
HIV są bardziej podatne na progresję do 
pełnoobjawowej aktywnej gruźlicy. Osoby 
zakażone M. tuberculosis lub HIV mają mniej 
krążących specyficznych limfocytów T CD4, 
a  te, które pozostały, były upośledzone funk-
cjonalnie zarówno w gruźlicy utajonej, jak i 
płucnej. Ponadto, zakażenie HIV znacząco 
zakłóca indukowaną przez prątka gruźlicy 
ogólnoustrojową odpowiedź prozapalną cy-

tokin lub chemokin, upośledzając funkcjonal-
nie specyficzną odporność dla M. tuberculosis 
(AMELIO I IN., 2019).
 Do kluczowych i wyróżniających się 
czynników ryzyka wystąpienia gruźlicy należą 
m.in.  otoczenie, analfabetyzm, niski dochód 
gospodarstwa domowego, mieszkanie w domu 
bez okna lub z jednym oknem, członek gospo-
darstwa domowego z gruźlicą lub wcześniejsza 
historia przyjęcia do szpitala. Blizna po prze-
bytej wakcynacji szczepionką BCG stanowi 
zaś czynnik ochronny (SHIMELES, 2019). 
Wielkość rodziny w gospodarstwie domowym, 
status edukacyjny, powierzchnia pokoju, histo-
ria kontaktu z gruźlicą, liczba okien, lokalizacja 
kuchni i istnienie sufitu były również ważnymi 
czynnikami związanymi z ryzykiem rozwoju 
gruźlicy. Palenie papierosów przyczynia się 
do przenoszenia gruźlicy, dlatego należy go 
unikać. Koinfekcja HIV, obciążenie organizmu 
pasożytami i niedożywienie są istotnym el-
ementem w kontroli i zapobiegania gruźlicy 
(TESEMA I IN., 2015). Współwystępowanie 
gruźlicy wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością 
osób z grypą, a zakażenie wirusem grypy wiąże 
się ze zwiększoną śmiertelnością wśród osób 
z gruźlicą. Dane te mogą informować o potr-
zebie szczepień przeciwko grypie lub stoso-
wania leków przeciwwirusowych u chorych 
na gruźlicę (WALAZA I IN., 2019). Historia 
kontaktu członka rodziny z gruźlicą istotnie 
zwiększa ryzyko rozwoju choroby. Istnieje więc 
potrzeba ulepszania sposobów identyfikacji 
zachorowań i zintensyfikowania mechanizmów 
nadzoru między członkami rodzin osób z do-
datnim wynikiem badania mikrobiologicznego 
prątka gruźlicy (HAMUSSE I IN., 2017).  
 Czynniki, które znacznie zwiększają 
ryzyko zachorowania na gruźlicę, takie jak 
zakażenie HIV lub terapia przeciwnowot-
worowa mogą być kolejną przyczyną choroby, 
nie stanowiąc wszystkich, bądź większości 
przypadków gruźlicy. Zidentyfikowano kilka 
czynników, które zwiększają ryzyko progresji 
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choroby, takich jak niski wskaźnik masy ciała 
(LÖNNROTH I IN., 2010), cukrzyca ( JEON 
I MURRAY, 2008), palenie tytoniu (LIN I 
IN., 2007) i nadużywanie alkoholu (LÖN-
NROTH I IN., 2008). Pacjenci chorzy na 
gruźlicę ze współistniejącą cukrzycą cechują się 
zwiększonym ryzykiem zgonu (NGUYEN I 
GRAVISS, 2019).
 Gruźlica stanowi najczęstsze zakażenie 
oportunistyczne i jest przyczyną śmierci u 
pacjentów z ludzkim wirusem niedoboru 
odporności (HIV) w krajach rozwijających się. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za-
leca 85% wskaźnik skuteczności leczenia dla 
wszystkich przypadków gruźlicy jako wskaźnik 
kontroli choroby (AKANBI I IN., 2019). W 
diagnostyce gruźlicy zaobserwowano, że sto-
sunek zmian chorobowych na zdjęciach RTG, 
TK klatki piersiowej i innych badań u pacjen-
tów z rozpoznaniem aktywnej gruźlicy był 
większy, niż w tych samych badaniach u pacjen-
tów z utajonym zakażeniem gruźlicą (ISHI-
KAWA I IN., 2018). U osób niezakażonych 
HIV, w warunkach endemicznych wyniki skali 
radiologicznej choroby XDR-TB są związane 
z niekorzystnymi wynikami klinicznymi (TE 
RIELE I IN., 2019).  Pojawienie się i roz-
wój epidemii gruźlicy opornej na wiele leków 
jest zagrożeniem dla globalnej kontroli tej 
choroby zakaźnej. Wielolekooporna gruźlica 
jest wynikiem selekcji mutacji nadających 
oporność podczas nieodpowiedniego lecze-
nia przeciwgruźliczego. Jednakże HIV ma 
głęboki wpływ na naturalną historię gruźlicy, 
objawiającą się zwiększoną szybkością progresji 
choroby, prowadzącą do zwiększonego przeno-
szenia i wzmocnienia gruźlicy opornej na wiele 
leków (KHAN I IN., 2019).
 Gruźlica lekooporna jest trudna do 
zdiagnozowania i leczenia, szczególnie w wa-
runkach dużego obciążenia zachorowalnością, 
gdzie zasoby diagnostyczno-lecznicze są 
ograniczone. W tych warunkach niedokładny 
wynik badania wrażliwości na leki prowadzi 

do niewłaściwego leczenia i przyczynia się do 
wysokiej śmiertelności związanej z gruźlicą 
lekooporną. Wymagany jest zatem jak najlepszy 
lokalny dostęp do dokładnego i szybkiego bada-
nia wrażliwości na leki pierwszego i drugiego 
rzutu w celu poprawy wyników u pacjentów z 
gruźlicą wielolekooporną (multidrug-resistant, 
MDR) i gruźlicą wielolekooporną z dodatkową 
opornością na kolejne leki przeciwprątkowe 
(pre-extensive or extensive drug resistance, pre-
XDR/XDR-TB).Sekwencjonowanie całego ge-
nomu jest najbardziej obiecującym podejściem 
do osiągnięcia tego celu (ZÜRCHER I IN., 
2019)
 Migracja ludności spoza Unii Europe-
jskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gosp-
odarczego (EOG) znacząco przyczyniła się do 
obciążenia zakażeniami gruźlicą w państwach 
stowarzyszonych w tych organizacjach. Uki-
erunkowane i zorganizowane działania pro-
filaktyczne i kontrolne (dostęp do opieki zd-
rowotnej, unikanie przerw w leczeniu) oraz 
wdrażanie metod aktywnego wykrywania 
przypadków poprzez badania przesiewowe w 
punktach przyjęć w kierunku ukrytych zakażeń 
gruźlicą skoncentrowane na imigrantach. Może 
to być konieczne w celu wczesnego zdiagno-
zowania przypadków choroby i zapewnienia 
odpowiedniego leczenia wraz ze wsparciem i 
zmniejszeniem obciążenia gruźlicą wśród imi-
grantów (KÖDMÖN I IN., 2016). 
 Nadzór nad gruźlicą w Europie prow-
adzi Europejska Sieć Nadzoru Gruźlicy pod 
wspólną koordynacją Europejskiego Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i 
WHO. Wskaźnik chorych na gruźlicę wśród 
osób pochodzenia obcego zgłaszanych przez 
kraje UE/EOG jest wyższy i zmniejsza się 
w wolniejszym tempie niż wśród rodzimych 
mieszkańców. Jest to jedno z głównych wyzwań 
dla strategii zdrowia publicznego krajów UE/ 
EOG, które starają się osiągnąć cel eliminacji 
choroby w nadchodzących latach, zwłaszcza w 
krajach, w których osoby obcego pochodzenia 
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stanowią dużą część przypadków gruźlicy. Uki-
erunkowane badania przesiewowe i ułatwiony 
dostęp do opieki i leczenia mogą pomóc w 
rozwiązaniu tego problemu (HOLLO I IN., 
2017). Państwami zgłaszającymi (2016 r.) 
najwięcej przypadków gruźlicy pochodzących z 
innych krajów UE/EOG były Niemcy i Włochy, 
a największy odsetek przypadków gruźlicy u 
osób fizycznych pochodził z Polski (n = 1 562) 
i Rumunii (n = 6 285). Na poziomie UE/ EOG 
tylko niewielka część przypadków gruźlicy 
pochodziła z innych krajów zrzeszonych w 
UE/ EOG. Nierównomierny rozkład tej przy-
puszczalnej migracji może stanowić wyzwanie 
dla programów profilaktyki przeciw gruźlicy w 
niektórych krajach UE/EOG (HOLLO I IN., 
2016).
 Aby powstrzymać epidemię gruźlicy, 
zaleca się wszelkie środki przerywające jej 
transmisję. Interwencje wymagane do przer-
wania zakażeń muszą być skierowane do grup i 
środowisk wysokiego ryzyka. Zaproponowano 
prostą kaskadę przenoszenia zakażenia, w 
którym źródło gruźlicy generuje zakaźne 
cząsteczki (prątki), które to mają zdolność 
przetrwania w powietrzu. Są one inhalowane 
przez podatną osobę, która może zostać 
zakażona i następnie ma potencjał do rozwoju 
aktywnej i pełnoobjawowej gruźlicy. Działania 
ukierunkowane na te zdarzenia mogą w 
odpowiednim czasie przerwać przenoszenie i 
przyspieszyć spadek zapadalności i śmiertelność 
związanych z gruźlicą (CHURCHYARD I 
IN., 2017). Ponadto, skrócony schemat leczenia 
utajonej gruźlicy zawierający rifampicynę lub 
rifapentynę są tak samo skuteczne, jak dłuższe 
schematy oparte na izoniazydach. Należy 
poczynić postępy w zapewnianiu wysokiej 
jakości opieki skoncentrowanej na chorych 
na gruźlicę. Poprawa polityki zdrowotnej w 
połączeniu z lepszym dostępem do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej może zredukować 
chorobowość, śmiertelność i piętno związane z 
gruźlicą (FURIN I IN., 2019).

Wnioski
 Z przedstawionej przez nas analizy 
międzynarodowego piśmiennictwa dotyczącego 
epidemiologii, występowania i czynników ry-
zyka zachorowania na gruźlicę (TB) proponu-
jemy następujące zalecenia:  
1) szczepienia przeciw grypie i stosowanie 
leków przeciwwirusowych, zwłaszcza w krajach 
o dużym obciążeniu gruźlicą, grypą i HIV;

2) zintegrowana profilaktyka i opieka nad 
pacjentami chorymi na gruźlicę w ramach 
strategii systemu ochrony i polityki zdrowotnej 
państw we współpracy z WHO;

3) wykorzystanie z nowoczesnych badań nau-
kowych, technologii medycznych i innowacji 
we ftyzjatrii;

4) kontrola oraz zapobieganie zakażeniom na 
poziomie placówek opieki zdrowotnej;

5) połączenie globalnych i lokalnych strategii 
rozwiązujących problemy społeczno- ekonom-
iczne (m.in. ubóstwo, przeludnienie, palenie, 
itd.) w celu zredukowania zakażeń gruźlicą.
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