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Pałeczka tularemii jest wymieniana na 3 miejscu po laseczce
wąglika i jadu kiełbasianego wśród czynników mikrobiolo-
gicznych, mających potencjalne zastosowanie w bioterroryz-
mie. Ze względu na bardzo wysoką zakaźność, łatwość roz-
przestrzeniania i dużą patogenność Francisella tuarensis
może być niebezpieczną bronią biologiczną.

Czynnikiem etiologicznym tularemii jest Gram – ujemna,
wewnątrzkomórkowa, nieruchoma pałeczka tlenowa Franci-
sella tularensis, jedna z najbardziej zakaźnych bakterii. Daw-
ka zakaźna dla człowieka wynosi 10–50 jednostek mikrobio-
logicznych. W zależności od zjadliwości wyodrębniono
i scharakteryzowano na zwierzętach laboratoryjnych i w o-
parciu o testy biochemiczne 2 podtypy. Podtyp A, bardziej
zjadliwy niż B, wywołuje u człowieka chorobę, która niele-
czona jest w 5–7% śmiertelna. 

Tuleremię pierwszy raz opisano jako chorobę szczurów
w 1911 r. W 1924 r. Verbrycke opisał postać płucną tularemii
z towarzyszącym uszkodzeniem śledziony i węzłów chłon-
nych u chorego, który zmarł w 18. dniu choroby. Zdolność
do wywoływania epidemii stwierdzono w latach 1930–1940,
gdy doszło do nagłego wzrostu zachorowań po wypiciu
skażonej wody. Od wielu lat rozważano wykorzystanie Fran-
cisella tularensis jako potencjalnej broni biologicznej. Bada-
nia prowadzono m.in. w Japonii, Stanach Zjednoczonych

i Związku Radzieckim. Czołowy rosyjski ekspert zajmujący
się bronią biologiczną, Ken Alibeck, sugeruje, że zachorowa-
nia na tularemię dziesiątek tysięcy żołnierzy rosyjskich i nie-
mieckich na froncie wschodnim podczas II Wojny Światowej
mogły być wynikiem celowego działania. W latach
1950–1960 stworzono broń zdolną do rozpraszania aerozo-
lu Francisella tularensis. Oceniono, że rozproszenie 50 kg
pałeczek Francisella tularensis na obszarze wielkomiejskim,
zaludnionym przez 5 milionów mieszkańców wywoła 250
000 zachorowań i 19 000 ofiar. Czas trwania zachorowań
szacuje się na kilka tygodni, a możliwość nawrotów na kolej-
ne tygodnie lub miesiące (1). 

W warunkach naturalnych tularemia występuje prawie
wyłącznie w środowisku wiejskim w Ameryce Północnej, 
Azji i Europie. Większość doniesień pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych, dawnego Związku Radzieckiego i krajów
Skandynawskich. Na terenie północno-wschodniej Polski
w roku 1996 przeprowadzono badania serologiczne pracow-
ników leśnych, stwierdzając obecność przeciwciał u 0,13%
badanych, w roku 2000 nie wykryto przeciwciał u pracow-
ników Białowieskiego Parku Narodowego (2,3).

Typ A występuje w Ameryce Płn., typ B, wywołujący cho-
robę o łagodniejszym przebiegu, w Ameryce Północnej, Eu-
ropie i Azji (4). Bakterię można izolować ze skażonej wody,
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gleby i siana, gdzie w niskich temperaturach może występo-
wać wiele tygodni. Naturalnym rezerwuarem są małe gryzo-
nie, myszy, wiewiórki, zające i króliki, które zarażają się pop-
rzez ukłucia kleszczy, much i komarów oraz przez kontakt
ze skażonym środowiskiem. 

Człowiek zaraża się przez ukłucie zarażonych stawo-
nogów i bezpośredni kontakt z materiałem pochodzącym od
zwierząt przez skórę lub błony śluzowe (zakażenia po opra-
cowywaniu lub zjedzeniu mięsa zająca, wypiciu wody lub in-
halacji skażonego pyłu) (5). Na chorobę wrażliwi są w jedna-
kowym stopniu wszyscy, niezależnie od płci i wieku.
Zwiększonej ekspozycji sprzyjają takie zajęcia, jak myślist-
wo, rolnictwo i masarstwo. Duże ryzyko zachorowania
stwierdzono wśród pracowników laboratoryjnych.
Większość przypadków występuje w miesiącach letnich, od
czerwca do września, co jest związane z aktywnością klesz-
czy, sporadyczne zachorowania zimą dotyczą myśliwych za-
rażających się przez kontakt bezpośredni ze zwierzętami. 

Największą epidemię postaci wziewnej tularemii opisano
w latach 1966–1967 w Szwecji. Chorowało ponad 600 rol-
ników. Do zarażenia doszło podczas wykonywania prac przy
sianie skażonym odchodami gryzoni. Przebieg choroby był
łagodny, wywołany serotypem B.

Zależnie od wrót zakażenia, wirulencji i dawki wyróżnia
się kilka postaci klinicznych: wrzodziejąco-węzłową,
węzłową, oczno-węzłową, anginową, wziewną, trzewną
i septyczną (4,6). Początek choroby jest zwykle nagły,
z gorączką 38–40°C, bólem głowy, bólami mięśniowymi
i bólem gardła. Często pojawia się suchy kaszel i ból za most-
kiem lub duszność bez typowych objawów zapalenia płuc.
Czasami występuje biegunka, nudności i wymioty. W miarę
trwania choroby postępuje osłabienie, brak apetytu i utrata
masy ciała.

Postacią, która może mieć istotne znaczenie ze względu
na możliwość wykorzystania w bioterroryzmie jest tularemia
wziewna. Rozproszenie bakterii w gęsto zaludnionej popula-
cji spowodowałoby wystąpienie ostrej, gorączkowej choroby
po 3–5 dniach (okres wylęgania wynosi 1–14 dni), manifes-
tującej się takimi objawami, jak zapalenie gardła, oskrze-
lików, zapalenie płuc, opłucnej i węzłów chłonnych wnęk,
a nie leczona choroba może prowadzić do niewydolności od-
dechowej, wstrząsu i śmierci.

Podejrzenie bioterroryzmu powinno budzić stwierdzenie
rozwijających się w ciągu kilku dni-tygodni masowych zacho-
rowań w środowisku miejskim w grupie uprzednio zdrowych
ludzi, niezależnie od wieku i płci, ze wskaźnikiem zachoro-
walności zależnym od stopnia ekspozycji. We wczesnej fazie
nagły wzrost schorzeń dróg oddechowych może być trudny
do odróżnienia od infekcji grypopodobnych, atopowych za-
paleń płuc i innych potencjalnych czynników broni biologicz-
nej, takich jak dżuma, wąglik czy gorączka Q. Zazwyczaj
przebieg tularemii nie jest tak ostry, a wskaźnik śmiertel-
ności niższy niż dżumy czy wąglika. Dżuma szybko prowadzi
do ciężkiego zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, po-
socznicy i wstrząsu. Wziewną postać wąglika różnicuje się

na podstawie charakterystycznych zmian radiologicznych
w postaci znacznego symetrycznego poszerzenia cienia
śródpiersia i braku zmian o charakterze bronchopneumonii.
Łagodniejsze postacie tularemii mogą być klinicznie nie do
odróżnienia od gorączki Q.

Do zakażenia pałeczką tularemii dochodzi przez skórę
i błony śluzowe dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.
W miejscu wniknięcia powstaje naciek lub erythema nodo-
sum, który może przekształcić się w krostę, następnie owrzo-
dzenie. W okolicznych węzłach chłonnych bakteria namnaża
się, prowadząc do martwicy ze skłonnością do tworzenia ziar-
niniaków, następnie drogą krwionośną dostaje się do
narządów docelowych: węzłów chłonnych, wątroby, śledziony,
płuc i opłucnej, nerek, rzadziej innych narządów (ryc. 1) (7).

W postaci wrzodziejąco-węzłowej, najczęściej po kontak-
cie ze skażonym mięsem lub po ukłuciu kleszcza powstaje
zmiana miejscowa, która w ciągu kilku dni przekształca się
w bolesne owrzodzenie, z towarzyszącymi objawami ogólny-
mi. Zazwyczaj okoliczne węzły chłonne ulegają bolesnemu
powiększeniu i może dojść do wytworzenia przetoki, nawet
podczas stosowanego leczenia. Postać oczno-węzłową cha-
rakteryzuje owrzodzenie spojówki i zmiany typu vasculitis
z miejscową limfadenopatią. Tularemia węzłowa przebiega
z limfadenopatią, bez owrzodzenia. W postaci anginowej
bakterie dostają się do organizmu ze skażoną wodą, pokar-
mem i czasami drogą wziewną. Rozwija się wysiękowe zapa-
lenie gardła lub migdałków, czasami z owrzodzeniami błony
śluzowej, rzadziej stomatitis. Postać trzewną scharakteryzo-
wano jako chorobę uogólnioną manifestującą się gorączką
i innymi objawami ogólnymi bez miejscowych zmian
skórnych czy śluzówkowych, czasami z wysuwającymi się na
czoło zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi: biegunką i bólem
brzucha. Najcięższa postać septyczna może prowadzić do
wstrząsu, zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowe-
go, ARDS, niewydolności narządowej i śmierci.

Tularemia jest rzadko rozpoznawana, ale wystąpienie e-
pidemii ciężkiej choroby dróg oddechowych z obrazem ato-

Ryc. 1. Pacjent, u którego wykryto zakażenie pałeczką tularemii.
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powego zapalenia płuc, zapalenia opłucnej z powiększeniem
węzłów chłonnych wnęki powinno skierować podejrzenie
w kierunku tularemii. Wstępną diagnostykę laboratoryjną
w oparciu o rutynowe procedury można przeprowadzić
względnie szybko, natomiast potwierdzenie mikrobiologicz-
ne trwa kilka tygodni. O podejrzeniu wziewnej postaci cho-
roby należy zawiadomić lokalną stację sanitarno-epidemiolo-
giczną oraz miejscowy lub centralny Wydział Zdrowia.
Próbki do badania pobiera się z wydzieliny górnych dróg od-
dechowych, wysięków, krwi i bioptatów. Pałeczki Francisella
identyfikuje się metodą immunofluorescencji bezpośredniej,
metodą immunohistochemiczną lub przy użyciu mikroskopii
elektronowej. Testy wykrywające antygen, tj. polymerase
chain reaction, enzyme-linked immunoassays, immunoblot-
ting i inne specjalistyczne techniki zwykle są przeprowadza-
ne tylko w laboratoriach referencyjnych. Testy serologiczne,
tj. aglutynacja probówkowa i mikroaglutynacja są łatwo
dostępne, ale poziom przeciwciał osiąga wartość diagnos-
tyczną dopiero od 10 dnia choroby (4). 

Szczepienia przeciw tularemii żywą atenuowaną szcze-
pionką wprowadzono w 1930 r. w Związku Radzieckim na
terenach endemicznych. W Stanach Zjednoczonych stosowa-
no szczepienia pracowników laboratoryjnych zajmujących
się F. tularensis obserwując znaczny spadek zachorowań na
wziewną postać tularemii. Przeprowadzone badania na
ochotnikach wykazały, że szczepionka nie zabezpiecza 
w 100% przed zachorowaniem. Obecnie zaleca się szczepie-
nie jedynie personelu laboratoryjnego pracującego rutynowo
przy badaniu F. tularensis.

Opracowano schematy leczenia tularemii. Zaleca się te-
rapię parenteralną. Lekiem z wyboru stosowanym u do-
rosłych i dzieci są antybiotyki aminoglikozydowe: gentamycy-
na, amikacyna, netylmycyna, alternatywnie stosuje się doksy-
cyklinę, chloramfenikol i ciprofloksacynę. 

Uważa się, że korzyści wynikające ze stosowania u dzie-
ci doksycykliny i fluorochinolonów przewyższają skutki wy-
nikające z ryzyka ich stosowania (uszkodzenie rosnącej
chrząstki przez chinolony). Kobietom ciężarnym zaleca się
jako leki pierwszego rzutu aminoglikozydy, alternatywnie
doksycyklinę i ciprofloksacynę. W sytuacji epidemii preferu-
je się zarówno dorosłym, dzieciom i kobietom w ciąży do-
ustną doksycyklinę i ciprofloksacynę przez 14 dni. U osób
z immunosupresją zaleca się stosowanie jedynie aminogliko-
zydów ze względu na obserwowane nawroty po stosowaniu

chloramfenikolu i tetracyklin. Schemat leczenia należy zmo-
dyfikować po uzyskaniu wyniku antybiogramu, ponieważ is-
tnieje możliwość wykorzystania w ataku bioterrorystycznym
szczepów opornych.

Zaleca się profilaktykę postekspozycyjną osób ekspono-
wanych lub zaczynających chorować (gorączka, objawy gry-
popodobne) w ciągu 14 dni od zakładanej ekspozycji do-
ustną doksycykliną lub ciprofloksacyną przez 14 dni. 

Nie obserwowano przenoszenia choroby z człowieka na
człowieka, stąd nie wymagane są specjalne środki ost-
rożności podczas hospitalizacji ani izolacja chorych. Zawia-
domienia i przeprowadzenia specjalnych procedur wymaga
jedynie personel laboratoryjny.

Dekontaminację po ekspozycji przeprowadza się przy
użyciu standardowych środków czystości, tj. mycie ciała i ub-
rania wodą z mydłem.

W sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi należy
pamiętać o rzadkich w praktyce klinicysty chorobach za-
kaźnych, których konsekwencje zdrowotne w skali masowej
mogą być olbrzymie. Rozwój i upowszechnienie nowoczes-
nych metod diagnostycznych może mieć decydujące znacze-
nie w szybkim rozpoznaniu i leczeniu.
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