
Arłykuł przeglądowy

\\-aglik (anthrax od greckiej nazwy węgla) pTzez
,,i iele stuleci był jedną z chorób zakaźnych o dużym
znac zeniu ep i dem i o l o gic zny m i ep iz o o ti o 1 o gic zny m.
Pienvsze opisy choroby pochodzą z czasów starożyt-
nl,ch. Piąta i szósta zplag egipskich to prawdopodob-
nie zachorowania na wąglik ludzi i bydła (5). O za-
c horowaniach na wąglik wspomina w swoich dztęłach
Wergiliusz. Wąglik zbierał swoje żniwo wśród ludno-
ści świata jako choroba odzwierzęca, z którą trudno
było walczyc aż do momentu uzyskania szczepionki.
W 1876 r. po raz pierwszy w historii chorób zakaź-
nych spełnione zostały postulaty Kocha, a wąglik był
pierwsząjednostką chorobową w której to nastąpiło.
Pięć lat później,w 1881 r. uzyskano szczepionkę, któ-
rubyŁa w stanie zapobtec chorobie o jednym z naj-
wyższychwspółczynników śmieńelności. Największe
epidemie i epizoocje, jakie miaĘ miejsce w czasach
nowożytnych w wieku XVI, po tym okresie nigdy nie
povĄórzyĘ się. Ostatniaeptzootiamiała miejsce w Ira-
nie w 1945 r. (padło około 1 miliona owiec) (12). In-
ten sywna wsp ółprac a mikrobio 1o gów, Iekar zy medy-
cyny i weterynarii zaowocowała zmniejszeniem zagro-
żeń wąglikiem. Według ustaleń polskich służb sani-
tarno-epidemiologicznych ostatnie zachorowanie, je-
dynego w skali roku chorego w kraju, potwierdzono
w 1999 L, przy wskaźniku zapadalności 0,003 (6).
Sp o rady c zn e z a ch orow anta ludzi t zw ier ząt no to w ane
są stale głównie na Bliskim Wschodzie, w AĘce i
Ameryce Południowej. Największe ognisko zachoro-
wań na skórnąpostać wąglika zanotowano w Zimba-
bwe w latach I919-1980 (około 6 tysięcy osób) (16).

Patogeneza

Zachorowanie wywołuj ę Bacil]us anthracis (B.a.),
las eczka Gram doda tnia wytw ar zająca przetrwalniki,
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umożliwiające wieloletnią obecność tych bakterii w
środowisku zewnętrznym, Formy przetrwalnikowe
charakteryzują się znaczną opornością na czynniki
zewnętrzne i najczęściej stosowane środki odkażają-
ce. W glebie są w stanie przetrwac przez dziesiątki
lat. Brytyjczycy prowadzący badania nad wąglikiem
w trakcie II wojny światowej nie byli w stanie uzy-
skać całkowitej dekontaminacji lvyspy Griunard Island
pIzęzponad 40lat. Do chwili obecnej, ztego powodu,
nie jest ona zasiedlona (9).

Przebieg choroby zależy od sposobu przedostania
się przetrwalników B.a. do organizmu drogą skórną
inhalacyjną lub pokarrnową. Endospory fagocytowa-
nę sąprzęz makrofagi, ktore przenosząje do miejsco-
wych węzłów chłonnych. Z przetrw alników powstaj ą
formy wegetatywne, te zaś opuszczając makrofagt
namnażaj ąs i ę w ukł a d zie Ilmfaty c zny m, s kąd n a st ęp -

nie docierają do układu krwionośnego. Rozprzestrze-
nienie bakterii w organizmie powoduje wystąpienie
objawów posocznicy.

Do czynników wirulen cjt B ac i I l u s an thrac i s należą
egzotoksyny (toksyna obrzękowa i letalna) orazanty-
gen otoczkowy. Toksyny hamuj ą odpowiedź immmu-
nologiczną zaś antygen otoczkowy upośledza fago-
cytozę. Ekspresja czynnikow wirulencji zależy od in-
terakcj i z or gantzmem zakażonym. Wiru l en cj ę zwi ęk-
szają podwyższona ciepłota ciaŁa oraz stężenie CO,
powyżej 50ń.

Toksyna obrzękowa składa się z czynnika obrzęko-
wego, którym jest cyklaza adenylowa kalmodulino -
za\ężna i antygenu protekcyj ne go (o chronne go) umoż-
liwiającego penetrację czynnlka obrzękowego do ko-
mórki, Efektem działania czynntka obrzękowego jest
zwiększenie poziomu cyklicznego AMP w komórce i
wy stąpi eni e zabur zeń homeo stazy wo dnej, c z e go wy -
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nikiem jest masywny obrzęk obsetwowany w skórnej
postaci wąglika. Wynikiem bywa powstanie czamej
krosty i/lub obrzęku złośliwego, Toksyna obrzękowa
upośledza funkcj e zerne neutrofi lów.

Składnikami toksyny letalnej jest czynnik letalny,
c zyli metalopr oteinaza c ynko wa i anty g en p rotekcyj -

ny, który jako domena wtĘąca ułatwia wnikanie tok-
syny letalnej do komórek gospodarza. Toksyna letalna
inaktywuj e ludzkie i zw ieruęc e kinazy proteinowe, sĘ-
muluje makrofagi do uwolnienia TNFa i interleukiny
IB, ktorych znacznę stężenie odpowiedzialne jest za
nagłe zgony w posocznicy wąglikowej (9).

0btaz kliniczny chotoby

Postać skórna. Większość postaci wąglika obser-
wowanych u chorych w XX wieku stanowią formy
skóme, około 95Yo. Zachorowania ściśle wtĘąsię z
zawodowym kontaktem z choryml, zwierzętami leka-
rzy weterynarii, hodowców bydła i owiec oraz ekspo-
zy cj ą garb ar zy na zakażo ne pro dukt y zw ier zęc e. S kór-
na postać wąglika możę tęż wystąpić na skutek uką-
szeńprzez owady żywiące się uprzednio krwią zaka-
żonych zwierząt. Wąglik najczęściej umiejscawia się
na skórze głowy, szyi lub kończyn. Naruszenie ciągło-
ści skóry z inokulacją spor wąglika powoduje wystą-
pienie pęcherzapo 3-5 dniach. Tazmtana skórna ule-
ga centralnej martwicy i wysuszeniupo ż4-36 godzi-
nach. Powstaje strup barwy czamej, stąd dawna na-
zwa - czaTna krosta, Na obwodzie zmiany widoczny
jest obrzęk orazIiczne pu{purowe pęcherzyki. Cechą
znamiennąj est zupełny brak bole sno ści miej scowej
oraz objawów ogólnych, a więc jest to przeblegbez-
gorączkowy choroby. Ęlko w przypadku nadkażenta
innymi patogenami, jak na przykŁad gronkowce, pa-
ciorkowce, pęcherze ulegają zmętnieniu, pojawia się
bolesność oraz gorączka. Wystąpienie obrzęku złośli-
wego jako odmiany formy skómej zagrażażyciu cho-
rego, zwłaszczaprzy zmianachnaszyi lub klatce pier-
siowej. Na szczęście dotyczy to jedynie około 10%
chorych (8). Smiertelność w nie leczonej postaci skór-
n ej sp o tyka 20Yo chory ch, w łączeni e antyb i otyko t era-
pii zmniejszato ryzyko dwudziestokrotnie (4).

Postać pokarmowa. Spożycie zakażonego pokar-
mu, którym jest najczęściej mięso chorych zwterzą|
powoduje namnażanl,e laseczek wąglika w tkance
chłonnej błony ś luzowej j elit or az w ęzłach chłonnych
krezki, Patognomi cznym obj awem są owrzodzenia
błony śluzowej całego przewodu pokarmowego zroz-
siewem bakterii do jamy otrzewnowej. Po 2-3 dntach
od spożycia mięsa występują: bóle brzucha, gorączka,
wymioty krwiste lub fusowate, stolce smoliste lub z
domieszkąświeżej krwi, o prawidłowej lub wodnistej
konsystencji. Po kolejnych2-4 dniach narasta wodo-
brzusze oraz objawy toksemii. Na skutek perforacji
lub wstrząsu pokrwoto czne go umiera 2 5 - 60% chorych
(4). Przy pomyślnym rokowaniu chory powraca do
zdrowta po 10-14 dniach. Obrzęk szyi, miejscowe
powiększenie węzłów chłonnych, owrzodzenia ślu-
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zówki zwytworzeniem błon rzekomych, dysfagta, za-
burzenia oddychania występują w odmianie postaci
pokarmowej obej muj ącej j amę ustną i gar dło, o znacz-
nie lepszym rokowaniu.

P o sta ć o d d e ch owa . P r zetrw alniki wąglik a zaw arte
w powietrzu zdolne są do przedostania do pęcherzy-
ków płucnych ponieważ ich średnica nte przel<racza
I-2 pm. Mimo wziewnej drogi zakażenia oddechowa
forma choroby nie jest równoznaczna z zapaleniem
płuc. Endo sp o ry s fa_eo c \rt o§, ane pr ze z maho fagi pfu c -

ne transporto\\,ane są do u-ęzłórł- chłonnych około-
tchawiczych i śródpiersia. Tam po przekształceniu w
formy wegetat}T,ne namnazają się oTaz rozpTzestrze-
niają drogą kru-ionośna_ po cah m organizmie, Okres
inkubacji postaci oddechorrej rraglika tnta około 10
dni, ale moze rrl,dfun ć się na\\ et do 6 q sodni. Pierw-
sze objawy chorob1, prn pominala_ intikclę rr irusową
gómych dróg oddechorir ch. Sa_ to g,,.'rą_czka. bóle mię-
śniowe, suchy, bezproduknrr nr kaszel. \\ r konane w
tej fazie radiogram1- rr-i kazu_ja_ poszerzenie sr lrr etki
śródpiersia, co jest pośredninr ponr ierdzeniem zapa-
lenia węzłów chłonnl-ch i tkanki śródpiersia o charak-
tęrze krwotocznym. Bardzo szvbko. bo juz rr 1-3 do-
bie narastaj ą burziiri,e obj arrr- nierłydo lno ś c i oddecho -

wej: duszność, kaszel. sinica, Objawy te doprowadza-
jądo szybkiego zgonu chorego w 90oń przypadków.

Zapalenie opon mózgoł1.o-rdzeniowych. Jest to
wyjątkowa postać zakażenia B.a., zazwyczaj wtoma
do formy skórnej, płucnej lub pokarmowej, Badanie
patomorfol oglczne uwidacznia obecność zmian krwo-
toczny ch opon mózgowo-rdzeniowych na sklepieniu
moz1tl wywołując obraz tzw. czapki kardynalskiej.
Zakażęnię drogą krwiopochodną lub limfatyczną w
99%oprzypadków kończy się zgonem chorego w 1-6
dobie. Taki obraz stwierdzono u chorego dziennika-
rza, który zmarł w USA na Florydzie po listownym
ataku b iotertorystycznym w p aździemiku 2 0 0 1 r. (3 ).

Postać septyczna. Jest to uogólnienie postaci płuc-
nej, pokarmowej oraz oponowej, ruadziej skórnej.
Powstaje wówczas obraz posocznicy o burzliwym
przebiegu bardzo źle rokującej mimo właściwego le-
czenia. Smiertelnośc dotyczy I00% chorych.

Diagnostyka

Badanie bakteriologiczne. O rozpoznaniu wągli-
ka decyduj e bezpo średnio badanie mikrobiolo g|czne,
ale obraz kliniczny, okoliczności zachorowania otaz
sytuacj a epidemiolo giczna upoważniaj ą do podj ęcia
właściwego lęczęnia bez wyniku badań laboratoryj-
ny ch. Z e w z gl ę du na znac znę ry zyko zakażeń 1 ab o ra -
toryj nych j e dyni e re ferencyj ne lab oratori a, p o s i adaj ą-
ce właściwe zabezpieczenia personelu, mogą $ryko-
nywać takie badania. W Polsce są to Państwowy Za-
kład Higieny w Warszawię oraz Państwowy InsĘtut
Weterynaryj ny w Puławach.

Badanie bakteriologiczne plwociny, krwi, płynu
otrzewnowego, opłucnowego, mózgoweg o, zaw arto-
ści pęcherza skórnego potwierdza rozpoznanie zaka-
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żenta B.a, w momencie,
w którym zazwyczaj
choroba osiąga swoje
apogeum. Przęd odkrztu-
szeniemplwociny do ba-
dania pacjent powinien
dokładnie wypłukac usta
wodą następnie odkaszl-
nąc wydzielinę do jało-
wego naczynla, które
powinno być natych-
miast zamknięte herme-
tycznym wiekiem. Wy-
magany 1est transport Objaśnienie: *zalecenjaopartesąnabadaniachnazwierzętach,niepokryrvająsięzwytycznymiUS

.ui..luł., w naczyniu :?1),,?j.Ti;;;...ro.'"', 
orzezzespół el<spertów do spraw broni biologicznej Amerykańskiej Obrony

izotermicznym w jak \J!\l'lllJ

Tab. 1. Terapia oddechowej postaci wąglika wg Working Group Recommendations for Medi-
cal Therapy for Patients With Clinically Evident lnhalational Anthrax Infection (11)*

najkrótszym czasie. Krew pobraną na podłoże trans-
portowo-wzrostowe (Hemomedium) w ilości 5 ml tak-
że transport ow ać należy w poj emniku izoterm icznym
w czasie nie dłuższymniż 3 dni. Ponadto w przypad-
ku posocznicy dokonuje się oceny preparatu bezpo-
średniego krwi obwodowej (tzw. cienki rozmaz)utrwa-
lone go alkoho lem metylowym, zab arw ione go następ -
nie błękitem metylenowym. Podobne procedury obo-
wiązująprzy pobieraniu i transporcie płynu mózgo-
wo-rdzeniowego (podłoże transportowo-wzrostowe -
Meningomedium). Należy pamiętać, że uzależnięnię
rozpoazęala leczenta od wyniku badania bakteriolo-
glczne go j e st błędem. D iagno styka b akteriolo giczna
ma istotne znaczęnię w potwierdzęnll rozpoznania
oraz ocenie lekowrazliwości laseczek, poniewa ż częśc
szczępow bywa oporna ma penicylinę.

Testy serolo giczne. B iałkami indukuj ąc ymi p owsta -

wanie przeciwciał sąantygen otoczkowy oraz składo-
we egzotoksyn, głównie antygeny protekcyjne. Testy
serologiczne, takie jak ELISA, EIA są przydatne w
ocenie przebyej infekcji oraz odpowledzi poszczepien-
nej. W trakcie trwania uogólnionego zakażeniaprze-
ciwciał pojawiają się zbyt późno, aby decydowaó o
rozpoznanlu.

Diagnostyka molekularna. Diagnostyka z wyko-
rzystaniem techniki PCR jest możliwa wyłącznie w
wyspecjalizowanych laboratoriach i ma ogromne zna-
czenie we wczesnym wykrywanilzakażęń B.a.

Zapobieganie

Poekspozycyjne. Obejmuje 6 tygodni chemiopro-
filaktyki doksycykliną lub ciprofloksacyną. W przy-
padku podejrzenia zakażenia masywną dawką prze-
trwalników chemioprofilaktyka powinna trwać nawet
60 dni. Według Inglesby i wsp. (11) najkorzystniejsze
jest także jednoczesne stosowanie szczepionki.

Szczepienie. Szczepionka AVA (anthrax vaccine
adsorbed) zawleta atenuowany antygen protekcyjny
szczępl] Sterne. Stosowana jest podskórnie w dawce
0,5 ml w cyklu 0,2,4 tygodnie orazpo 6,12,18 mie-
siącach. Dawka przypominająca podawana jest co rok
(10). To postępowanie do§czy grupryzyka na terenie

endemi cznym lub o s ób zami e szkuj ących ter en zagr o -

żony epidemią (7). Ęlko dzięki zaszczepieniu 80%
osób z 59 tysięcy mieszkańców zagtożonego okręgu
Swierdłowska (Jekatierinburg) w ],979 r. możliwe było
opanowanie epidemii (13). W chwili obecnej tylko 4
kraj e pro dukuj ą szczepi onkę dla hdzj (Wie lka Bryta-
nia, Chiny, Rosja, USA) (15).

D ezynfekcj a i dekontaminacj a. Aerozolowany lub
płnny formaldehyd jest podstawowym środkiem che-
micznym ntszczącym spory i fotmywegetatywnę B.a.
Stosować można także aldehyd glutarowy (przry pH
8,0-8,5), nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy. W de-
zynfekcji wstępnej i końcowej wymagane stężenie for-
maldehydu wyno si 1 0% (odpow iada 3 0oń formalinie)
lub aldehyd glutarowy w stężeniu 4%. Nadtlenek wo-
doru or az kwas nadoctowy mo gą być sto sowane j edy-
nie w dezynfekcji końcowej. Należy podkreślić, ze
efektyrvnośc dezynfekcji nie może być domniemana,
winna być oceniona metodąhodowli materiału pobra-
nego po ukończeniu postępowania dezynfekcyjnego
(1 5).

Leczenie

Podstawowymi lekami w leczeniu wszystkich po-
staci wąglika są: penicylina, doksycyklina i ciproflok-
sacyna. Leki podawane drogą dożylną często mimo
wczesnego włączenia, nie sąw stanie zmientc nieko-
rzystnego rokowania. W perspekĘwie terapeutycznej
sąleki blokujące cytokiny zapalne, ale ich stosowanie
na szeroką skalę jest obecnie niemożliwe ze wzglę-
dów ekonomicznych(4).

komentatz

W 1 940 r. w Mandżurii Japońc zycy po raz pierwszy
zastosowali laseczki wąglika w działaniach wojennych
przeciw Chińczykom (8). W 1970 r. eksperci WHO
ocenili, że rozprzestrzenienie 50 kg przetrwalników
dro gą p owi etr znąnad 5 milionowym miastem sp owo -
duje zachorowanie przynajmniej 250 tysięcy osób, z
częgo 100 tysięcy umrze (11). W okresie zimnej woj-
ny większość państw badających broń biologlczną
posiadała w swoim arsenale laseczki wąglika. Mimo

Dorośli

Dzieci < 12 lal

Dzieci > 12 lat

C ię żałn e

0soby z niedoborami odporności

Penicylina G | 6x4 mln i iv
Ciprolloksacyna | 2x400 mg iv

Doksycyklina 2x100 mg iv

ciprolloksacyna |2x20-30 mg/łg iv Penicylina G 4y50 tys ilkg iv 60Penicylina G 4x50 tys ilkg iv

Penicylina G | 6,4 mlni iv

lakie same dawki jak dorośli

takie same dawki jak dorośli



obowiązywania Konwencji o Broni Btologicznej z
1972 r. wiele państw prowadzlło badanta nad wyko-
rzystaniem wąglika jako broni masowego rażenia.W
chwili obecnej ocenia się, że 17 państw prowadzi ba-
danianadbroniąbiologiczną. W 1979 r. w Swierdłow-
sku epidemia wąglika pochłonęła życie co najmniej
68 osób (13). Według Alibeka (1) setki rosyjskich fer-
mentorów b akteryj nych B ioprep aratu pro dukuj ących
broń biologicznąmiały pojemność 64 tysięcy litrów.
Irak w swoim arsenale posiadał rakiety balistyczne
wyposazone w pociski biologiczne.

Ośmiokrotnie w 1995 r. japońska sekta Aum Shin-
rikyo podjęła nieudane próby rozprzesttzenienia wą-
glika w tokijskim mętrze.2001 rok przyniósł ataki bio-
terrorystyczne na Nowy Jork. Rozpoczęła się seria
doniesień o zachorowaniach na wąglik w USA (3).

Stąd przypomnienie tej klasycznej choroby zakaż-
nej (14) jestważnę ponieważ nie wiemy czy pewnego
dnia nie stanie przed nami chory u którego diagnoza
możebrzmięc - anthrax.
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