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Gruźlica płuc

Zespół pierwotny gruźlicy rozwija się w płucach wskutek zakażenia pierwotnego drogą 
oddechową. Najczęściej wywołuje jedynie niewielkie objawy takie jak:

• ogólne osłabienie
• brak łaknienia
• pocenie się
• drażliwość
• bóle głowy
• podwyższoną temperaturę rano

Jeśli  infekcja  jest  złośliwa,  wtedy  objawy  są  poważniejsze.  Przebycie  zakażenia 
pierwotnego  wykrywany  jest  przypadkowo-  w  obrazie  rentgenowskim  można 
zaobserwować  drobne  zwapnienia  w miąższu  płucnym  i  zwapniałe  węzły  chłonne  w 
odpowiedniej wnęce lub w śródpiersiu. Jednak większą pewność niż obraz rentgenowski 
daje odczyn tuberkulinowy. 

Jedynie u 2% zakażonych osób rozwija się choroba gruźlicza płuc. Najczęściej następuje to 
kilka lat później wskutek nowej infekcji. 

Odmiany gruźlicy płuc:
1. prosówkowa ostra
2. rozsiana podostra i przewlekła
3. guzkowa i włóknisto-guzkowa ograniczona
4. naciekowa
5. gruźlicze zapalenie płuc serowate
6. włóknisto-jamista przewlekła
7. marskość gruźlicza płuc

Objawy  zależą  od  konkretnej  odmiany  gruźlicy,  jej  fazy  rozwojowej,  odporności 
organizmu i odczynowości alergicznej. O skuteczności leczenia oraz ciężkości przebiegu 
choroby decydują te właśnie czynniki. 

Objawy:
• gorączka
• osłabienie
• brak apetytu
• chudnięcie
• poty
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• dreszcze
• przyspieszone tętno i oddech
• niepokój
• stan podniecenia
• apatia
• kaszel
• odkrztuszanie
• krwioplucie
• duszność
• ból w klatce piersiowej
• zmiany osłuchowe
• zmiany opukowe
• zmiany w obrazie rentgenowskim
• dodatnie wyniki bakteriologiczne

 
Postacie gruźlicy pozapłucnej:
1. gruźlica węzłów i stawów
2. gruźlica węzłów chłonnych
3. gruźlica układu moczowo-płciowego
4. gruźlica opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
5. gruźlicze zapalenie opłucnej

Zapobieganie:
• szczepienie
• całkowite unikanie kontaktu z chorymi
• prowadzenie badań wśród grup wysokiego ryzyka
• identyfikacja i leczenie osób chorych
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