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Gruźlica
aaaaGruźlica jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
Wywołują ją głównie prątki gruźlicy należące do kompleksu Mycobacterium
tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis complex – MTB complex) zwane
również prątkami Kocha. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj przez drogi
oddechowe, rzadziej przez przewód pokarmowy. Źródłem zakażenia jest
chory człowiek, silnie prątkujący (najczęściej nieleczony), rzadziej chore
bydło. Chory człowiek podczas kichania, kaszlu, mówienia itp. jest źródłem
prątków, aktóre aszybko aulegają awchłonięciu. aNajczęściej aosiedlają się
w płucach powodując powstanie płucnego ogniska zapalnego, ale zmiany
gruźlicze mogą występować w każdym narządzie ciała (gruźlica poza
płucna). Ryzyko zachorowania na gruźlice zwiększa obecność chorób
współistniejących np. cukrzyca, choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy, alkoholizm, nikotynizm, zakażenie wirusem HIV, lub też inne
czynniki, jak nieprawidłowe odżywianie się, złe warunki społecznoekonomiczne. Do głównych objawów towarzyszących gruźlicy zalicza się
długo utrzymujący się kaszel (powyżej 3 tyg.), stany podgorączkowe, bóle
klatki piersiowej, spadek masy ciała oraz krwioplucie [1,2].
aaaaWedług szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2019 roku
na gruźlicę zachorowało około 10,0 mln osób na świecie, w porównaniu do
lat ubiegłych widoczny jest spadek zakażeń, lecz postępujący w bardzo
wolnym tempie (9% spadek w odniesieniu do lat 2015-2019). W podobnym
tempie spada ilość zgonów u pacjentów ze zdiagnozowaną gruźlicą (14%
spadek w odniesieniu do lat 2015-2019 na świecie). W Polsce częstość
zachorowań na gruźlicę od lat maleje. W 2019 roku zarejestrowano 5321
zachorowań ana agruźlicę, aco aoznacza 166 przypadków gruźlicy mniej niż
w roku poprzednim i 2188 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2010.
Mimo że gruźlica jest w dzisiejszych czasach uleczalna, w 2018 r. z jej
powodu w Polsce zmarło 519 osób [3,4,5].
aaaaPodstawową
metodą
leczenia
gruźlicy
jest
długotrwała
antybiotykoterapia
z
wykorzystaniem
ryfampicyny,
izoniazydu,
pyrazynamidu, streptomycyny, etambutolu. Duży wyzwaniem dla lekarzy
leczących pacjentów z gruźlicą jest zjawisko lekooporności prątków M.
tuberculosis. Szczególne znaczenie ma oporność typu MDR (multidrug
resistance), w której bakterie agruźlicy są aoporne, na aco najmniej izoniazyd
i rifampicynę, a także oporność typu XDR (extensive drug resistance) i TDR
(total drug resistance), w której prątki są oporne niemal na wszystkie leki
przeciwgruźlicze. W takich przypadkach leczenie trwa kilka miesięcy, musi
być skojarzone (wielolekowe) i być prowadzone systematycznie, aby
zapobiec nawrotom [1,2].

Mycobacterium bovis BCG – Trochę historii
aaaaNajlepszą profilaktyką w ochronie przed gruźlicą niezmiennie od 100 lat
pozostaje jedyna dostępna na świecie szczepionka BCG (Bacille CalmetteGuérin). Substancją aktywną szczepionki BCG są żywe, atenuowane komórki
szczepu prątka bydlęcego (M. bovis). Nazwa szczepionki pochodzi od nazwy
prątków aoraz anazwisk abadaczy, aktórzy ją opracowali a– aaAlbert Calmette
i Camille Guérin.
W 1900 aroku aAlbert aCalmette
i Camille Guérin rozpoczęli
badania
nad
szczepionką
przeciwgruźliczą w Instytucie
Pasteura w Lille. Od 1908 roku
pracowali
na
wirulentnym
szczepie M. bovis pierwotnie
wyizolowanym
przez
francuskiego
weterynarza
Edmunda aNocarda aw a1902 r.
z wymienia krowy z objawami
gruźlicy. Głównym problemem
na jaki napotkali w trakcie
hodowli aaprątków aana podłożu

Rys. 1 Albert Calmette (1863-1933) po lewej i Camille Guérin (18721961) po prawej [10]

glicerynowo-ziemniaczanym, abyły aogromne aatrudności aaz aauzyskaniem
jednorodnej zawiesiny. Przyczyną okazała się naturalna zdolność prątków do
agregacji, naukowcy próbując minimalizować tę tendencję dodali do pożywki
żółć awołową. aEfekt aokazał się azaskakujący, po 15 apasażach na apodłożu
z żółcią zaobserwowano zmiany w morfologii kolonii oraz obniżenie
zjadliwości w badaniach in vivo. To właśnie ta przypadkowa obserwacja
skłoniła ich do apodjęcia adługoterminowego aprojektu produkcji szczepionki
z atenuowanego prątka gruźlicy. Cel został osiągnięty dopiero w 1919 roku, po
11 latach i około 230 pasażach udało się uzyskać atenuowaną żywą pałeczkę,
która była bezpieczna w użyciu i nie wywoływała progresji choroby w modelu
zwierzęcym (świnki morskie, króliki, psy, krowy, konie, kurczaki, naczelne).
Pierwsze podanie BCG u ludzi odbyło się w szpitalu Charité w Paryżu 18 lipca
1921, kiedy to zaszczepiono noworodka którego matka zmarła na gruźlicę
kilka agodzin apo aporodzie. aNie aobserwowano aadziałań aniepożądanych,
a szczepionkę podano doustnie gdyż uznano przewód pokarmowy za typową
drogę naturalnej infekcji prątkiem gruźlicy. Instytut Pasteura w Lille rozpoczął
więc masową produkcję szczepionki BCG do użytku w medycynie.
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Rys. 2 Zdjęcie wykonane w Paryżu w marcu 1931 r.
przedstawia szczepionkę BCG [11]

Od 1924 do 1928 roku,
114 000
niemowląt zostało zaszczepionych bez
poważnych komplikacji. Udowodniono
zatem, że metoda szczepienia BCG jest
bezpieczna
i
skuteczna.
Statystyki
Calmette i Guerin wykazały spadek
śmiertelności
na
gruźlicę
wśród
niemowląt, które zostały zaszczepione
BCG. Szczep macierzysty z Instytutu
Pasteur został wysłany do laboratorium na

całym świecie. Wkrótce szczepienia zostały wdrożone w całej Europie, a po II
Wojnie Światowej WHO zaleciła rozszerzenie kampanii szczepień poza teren
Europy [6,7,8]. Szacuje się, że do chwili obecnej szczepionkę BCG podano
ponad 4 mld ludzi na świecie, co w porównaniu do innych szczepionek
klasyfikuje ją na pierwszym miejscu pod względem częstości zastosowania.
Produkcję szczepionki BCG w Polsce rozpoczęto w 1924 roku w Państwowym
Zakładzie Higieny. Szczepienia przeciw gruźlicy rozpoczęto w 1926 roku,
głównie w Poznaniu, Warszawie, Wilnie, Łodzi i Częstochowie. W latach 19491951 prowadzono akcję masowych szczepień BCG (szczepionka z podszczepem
duńskim) organizowanych przez International Tuberculosis Compaigne.
Szczepiono dzieci i młodzież w wieku od 1 do 18 lat. Zaszczepiono śródskórnie
4,5 mln dzieci i młodzieży. Z uwagi na licznie zgłaszane działania niepożądane
szczepionki na bazie szczepu duńskiego zdecydowano, że w Polsce wymagane
jest opracowanie szczepionki w oparciu o brazylijski podszczep Moreau prątka
BCG.
Od 1955 roku każdy noworodek przed wypisem ze szpitala otrzymuje
szczepionkę przecigruźliczą BCG na bazie podszczepu brazylijskiego Moreau
prątka BCG wyprodukowaną przez Biomed Lublin [9].
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Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie dostępnych publikacji naukowych.
Intencją autorów jest zwrócenie uwagi czytelników
na najważniejsze aspekty związane ze szczepem szczepionkowym M. bovis BCG
celem podniesienia ich wiedzy i świadomości
w tematach ochrony zdrowia i życia ludzi.
Treść w nim zawarta ma charakter edukacyjny i informacyjny,
nie może ono być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji i jako takie nie może
zastępować porady lekarza lub z farmaceuty.
Źródła będące podstawą wybranych cytatów lub szerszych wątków zostały podane
w końcowej części materiału.
Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają charakter jedynie ilustracyjny,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia jakie leki/wyroby
medyczne powinny być przyjmowane przez daną osobę.
Publikacja może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z działalnością Spółki
lub wyciągi z artykułów prasowych.
Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są
publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować
ich jako opinii lub zobowiązań Spółki.
Publikacja amoże azawierać aodnośniki a(linki) ado astron internetowych aosób trzecich.
Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko.
Spółka nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób
trzecich.
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby publikowane
materiały były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach,
jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności.
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy
straty powstałe w związku z korzystaniem z publikacji
ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o udostępniane informację (medyczne
lub inne). Materiał nie ma charakteru komercyjnego
i nie stanowi oferty handlowej.

