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Wąglik, choroba zwierząt roślinożernych, sporadycznie do-
tykająca ludzi, stała się obiektem zainteresowania po ak-
tach terrorystycznych, które miały miejsce w Stanach Zjed-
noczonych.

Już dawno uznano, iż własności Bacillus anthracis
spełniają idealne warunki broni biologicznej (1,2). Przeko-
nać się można było o tym, gdy zarodniki wąglika wymknęły
się spod kontroli z laboratorium broni biologicznej 
w Świerdłowsku (obecnym Jekaterynburgu) w 1978 r. wy-
wołując nowy rodzaj epidemii (3). Kolejną epidemię sprowo-
kowaną przez człowieka obserwujemy obecnie wśród pra-
cowników poczty w USA.

Zachorowania ludzi na wąglik opisywane były już przez
Hipokratesa, natomiast sprawczyni choroby, laseczka Bacil-
lus anthracis została opisana dopiero w 1850 r. przez Dave-
in'a, a wyosobniona w czystej hodowli w 1877 r. przez Ro-
berta Kocha z wykazaniem jej zdolności do tworzenia endos-
por, jak i wywołania choroby u zwierząt laboratoryjnych. La-
seczka wąglika przysłużyła się w sformułowaniu aktualnych
do dziś postulatów Kocha, definiujących czynnik sprawczy
chorób zakaźnych. W 1881 r. powstała pierwsza szczepion-
ka dla zwierząt przeciwko wąglikowi sporządzona przez
Ludwika Pasteura.

W XIX w. obserwowano dużo zachorowań na wąglika
u zwierząt hodowlanych we Francji, krajach bałkańskich,
części Syberii (4,5). Wąglik jest chorobą zwierząt roślinożer-
nych: owiec, bydła rogatego, ale i reniferów, wielbłądów, kóz,
koni, hipopotamów, świń. U zwierząt niewrażliwych wykaza-

no obecność przeciwciał, podczas gdy ich brak u zwierząt
wrażliwych (6). Zwierzęta zakażają się zjadając rośliny, na
których znajdują się przetrwalniki. Przetrwalniki, po
przejściu w formę wegetatywną, wywołują chorobę.
Zwierzęta chorują gwałtownie i w krótkim czasie padają.
W zetknięciu z powietrzem powstają w zwłokach padłych
zwierząt na wąglik przetrwalniki, wymywane następnie
przez wodę, roznoszone przez zwierzęta padlinożerne, a na-
wet dżdżownice, stając się źródłem kolejnych zachorowań
(7). Mogą być również mechanicznie przenoszone przez o-
wady (8). Wąglik w dużych hodowlach był przyczyną dużych
strat gospodarczych, szczególnie owiec (tzw. „przeklęte po-
la”). Zdolność do wywołania choroby możliwa jest nawet po
kilkudziesięciu latach, gdy w czasie np. powodzi przetrwalni-
ki wymywane są na powierzchnię ziemi, skażając pastwiska,
jak to miało miejsce w okolicy Kolna w województwie Pod-
laskim (5,9,10).

Dużo zachorowań wśród zwierząt wiązało się z zachoro-
waniami wśród ludzi. Wąglik przez wiele lat był poważnym
problemem w Rosji. Na początku stulecia obserwowano
40–60 tys. przypadków rocznie wśród zwierząt i około
10–20 tys. zachorowań wśród ludzi ze śmiertelnością 25%
(4). Wiele zachorowań spowodowanych było tzw. wąglikiem
przemysłowym, obserwowanym w manufakturach i fabry-
kach przetwarzających wełnę, czy skóry zakażonych
zwierząt. Ta postać inhalacyjna wąglika zwana była chorobą
gałganiarzy, sortowaczy wełny czy gręplarzy. Nadal spora-
dycznie występują zachorowania na postacie skórne wśród
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tragarzy mających kontakt z zakażonymi skórami, osób
przetwarzających mięso, ogrodników stosujących mączkę
mięsno-kostną, czy rolników (11,12).

Obecnie w regionach endemicznych wąglik występuje
nieregularnie z okresami wieloletnich przerw (13). W kra-
jach rozwiniętych występuje rzadko. Nadal jest obecny w Af-
ryce, Ameryce Środkowej i Południowej, Indonezji, Iranie, 
Iraku, Tajlandii i Turcji (5). W 1997 r. zachorowania wśród
zwierząt i pojedyncze u ludzi pojawiły się we Francji (10). 

W USA ogniska epizootyczne znajdują się w stanach:
Płd. Dakota, Nebraska, Arkansas, Texas, Luisiana, Missisipi,
i California, jak i niewielkie obszary w innych stanach. Epi-
demiologia zakażeń wąglikiem, jako bronią biologiczną,
przedstawia się zupełnie inaczej i dotyczy jej producentów
jak i posiadaczy. Szacuje się, iż jest to aktualnie ok. 17
krajów (1,2). Własności szczepów laboratoryjnych, zmodyfi-
kowanych genetycznie, mogą różnić się od tych,
występujących naturalnie (1).

Niepowodzeniem zakończyła się próba użycia wąglika
przez sektę Najwyższa Prawda. Nieumyślne rozproszenie za-
rodników wąglika z laboratorium w Świerdłowsku było przy-
czyną zachorowań ok. 79 osób, z czego 68 osób zmarło. O-
becnie w USA z powodu wąglika rozsyłanego pocztą zacho-
rowało 15 osób, z czego 5 zmarło.

Anthrax-wąglik – nazwa choroby pochodzi od greckiego
słowa anthrakis (węgiel), prawdopodobnie związana z obec-
nością czarnej śledziony stwierdzanej u padłych zwierząt.

Czynnikiem chorobotwórczym jest Gram-dodatnia nieru-
choma bakteria, Bacillus anthracis, z rodzaju Bacillus, wyt-
warzająca przetrwalniki. Forma wegetatywna jest duża
o długości 4–10 µm, a jej przetrwalniki mają średnicę około
1 µm. Bakteria rośnie na zwykłych podłożach laboratoryj-
nych w temperaturze 37°C, a w obrazie mikroskopowym
komórki wyglądają jak połączone łodygi bambusa (12). 

Bacillus anthracis posiada niezwykły antygen polisachary-
dowy ściany komórkowej, tworzący jednorodną antygenowo
otoczkę. Wszystkie zjadliwe szczepy tworzą otoczkę
występując w wariancie kolonii S(Smooth) i w przeci-
wieństwie do wariantu R(Rough).Warianty R są relatywnie a-
wirulentne. Produkcja otoczki zależy od plazmidu,
pX02(60MDa), który może być przenoszony ze szczepów
bezotoczkowych na otoczkowe. 

Sama otoczka nie jest toksyczna, ale chroni bakterię
przed czynnikami bakteriobójczymi, znajdującymi się w su-
rowicy oraz fagocytozą, umożliwiając szybkie namnażanie
się. Rolę patogenną odgrywa toksyna wąglikową. Własności
toksyczne Bacillus anthracis zostały rozpoznane dopiero 
w 1954 r. Do tego czasu, ze względu na  ogromną liczbę
bakterii we krwi  chorych zwierząt (>109 bacterii/ml), u-
ważano że śmierć następuje z powodu  zablokowania drob-
nych naczyń znana jako „the log-jam theory”. Jednak wyka-
zano w badaniach na zwierzętach, że w surowicy pozbawio-
nej komórek obecna jest toksyna powodująca objawy wągli-
ka. Wyniki tych badań wskazują, że rozprzestrzeniająca się
toksyna odgrywa główną rolę w patogenezie wąglika (14).

Toksyna wąglikowa ma charakter termostabilnej egzotoksy-
ny. Uważa się, że jest odpowiedzialna za pojawienie się sym-
ptomów choroby i zejście śmiertelne. Śmierć spowodowana
jest niedotlenieniem, wstrząsem, wzrostem przepuszczal-
ności naczyń, niewydolnością oddechową i sercową. Często
zgon jest nagły. Badania u naczelnych dowodzą, że toksyna
wąglikowa obniża aktywność elektryczną kory mózgowej, co
narusza funkcjonowanie ośrodka oddechowego i może pro-
wadzić do niedotlenienia, zapaści, wstrząsu i nagłej śmierci
(2). Toksyna składa się z dwóch części A i B. Cząsteczka
B służy łączeniu cząsteczki aktywnej A z komórką docelową.
Rolę tej cząsteczki pełni tzw antygen protekcyjny (PA-o ma-
sie 83 kDa), ponieważ wzbudza produkcję przeciwciał.
Część B to czynnik letalny(LF o masie 90 kDa) i czynnik
obrzęku (EF o masie  9 kDa), które mogą występować poje-
dynczo lub razem. Czynnik EF jest podobny do działania
składnika toksyny krztuścowej – cyklazy adenylowej
w połączeniu z PA, powoduje wzrost cAMP we wrażliwych
komórkach, wzrost przepuszczalności naczyń, spadek rezer-
wy ATP, jak i uszkodzenie działania miejscowych makro-
fagów. Czynnik LF w połączeniu z PA to zależna od Zn++

proteaza, która indukuje produkcję cytokin w makrofagach.
Czynniki EF i LF zwiększają podatność na zakażenie pop-
rzez osłabienie funkcji neutrofili i odporności zakażonego
organizmu. Zjadliwość Bacillus anthracis zależy więc od 3
składników: otoczki, składników toksyny EF i LF (1,2,15).
Czynniki wirulencji pojawiają się w odpowiedzi na bodziec
pochodzący ze środowiska w postaci wzrostu CO2, który jest
sygnałem, że patogen znalazł się w tkankach ssaka.

Źródłem zakażenia człowieka jest chore zwierzę, lub
produkty pochodzące od zakażonych zwierząt, skóry, wełna,
włosie. Najniebezpieczniejszy jest aerozol zawierający prze-
trwalniki lub zakażona żywność (16). 

W zależności od drogi wniknięcia patogenu do organiz-
mu człowieka powstają poszczególne postacie kliniczne.
W przypadkach zachorowań sporadycznych niezwykle istot-
na jest prawidłowa analiza epidemiologiczna.

Postać skórna to postać typowa dla człowieka, a niespo-
tykana u zwierząt. Od chwili wtarcia, wprowadzenia przetr-
walników przez uszkodzoną skórę lub śluzówki do powsta-
nia zmiany skórnej mija 2–3 dni (od kilku godzin do 10 dni).
Niewielkie zranienie, zadrapanie może stworzyć możliwość
wprowadzenia zarodników. Zarodniki w odpowiednich wa-
runkach wilgotności, ph i ciepłoty przechodzą w formę we-
getatywną (kiełkują) i namnażają się (14,17,18) (ryc. 1).

Zmiana powstająca po wniknięciu przetrwalników przez
skórę podlega typowej ewolucji. Początkowo lekko czerwona
plamka, zmienia się w lekko swędzący guzek, następnie pow-
staje pęcherzyk o charakterystycznym cytrynowo-żółtym lub
brunatnawym zabarwieniu. Po zdrapaniu lub pęknięciu two-
rzy się nadżerka, a następnie strup położony poniżej pozio-
mu skóry, otoczony obrzękiem oraz kolejnymi obwodowo
powstającymi pęcherzykami. Zmianę charakteryzuje brak
bolesności. Po upływie 5–6 dni następuje przygasanie zmia-
ny, oddzielenie strupów, z powstającymi bliznami skórnymi.
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Po upływie 15–20 dni dochodzić może do samoistnego wy-
gojenia (7). Gdy zmiana dotyczy powiek, (wtarcie zakażone-
go pyłu) powstające blizny mogą prowadzić do poważnych
zniekształceń a także ectropion, exophtalmus panophtalmitis
i atrofii narządu wzroku (19). Celebi i wsp., opisuje  zmiany
dotyczące powiek u 3 kobiet i 5 mężczyzn, natomiast zmia-
na skórna może być powikłana innym nadkażeniem bakteryj-
nym, jak i wtórnym uszkodzeniem np. przebiegających
nerwów (18,20,21). Nekrotyczny strup często wymaga inter-
wencji chirurgicznej (22). Postaciom skórnym mogą towarzy-
szyć bóle głowy, dreszcze, tmp. 38–39oC, powiększenie śle-
dziony, powiększenie węzłów chłonnych. W postaci poron-
nej obecny jest tylko strup, bez wyraźnego obrzęku
i większych zaburzeń ogólnych. Przebieg cięższy charaktery-
zuje szybkie szerzenie się zmian, powstawanie nowych
pęcherzyków potomnych, zapalenie naczyń limfatycznych,
stan ogólny może być bardzo ciężki z wysoką gorączką,
dreszczami, wymiotami, bólami stawowymi, zapaścią naczy-
niową, a także ze spadkiem temperatury, biegunką oraz zes-
połem krwotocznym. Postać posocznicową charakteryzują
rozległe zmiany nekrotyczne w miejscu zakażenia, z rozsie-
wem bakterii do krwiobiegu (7,14). W badaniach laborato-
ryjnych widoczny jest wzrost leukocytozy obojętnochłonnej,
hiperleukocytoza. Trudności diagnostyczne może sprawiać
obraz zmiany w postaciach poronnych lub gdy obrzęk domi-
nuje nad odczynem nekrotycznym (7). Śmiertelność chorych
na postać skórną wąglika nieleczonych antybiotykami sięga
5-–5%, średnio 20%, terapia antybiotykami powoduje, że do
zgonu dochodzi bardzo rzadko (16). 

W postaci jelitowej do zakażenia może dojść po spożyciu
produktów żywnościowych skażonych przetrwalnikami jak
i prawdopodobnie postacią wegetatywną (5). Może być to
mięso zwierząt chorych, zakażone mleko, woda i inne pro-
dukty spożywcze skażone w sposób celowy. Badania
doświadczalne nie potwierdzają zachorowań po wprowadze-
niu przetrwalników do przewodu pokarmowego doświad-
czalnych zwierząt z rzędu naczelnych (3). Wydaje się, wpro-
wadzone przetrwalniki dostają się przez uszkodzenia

śluzówki do układu chłonnego. Zakażenia drogą pokarmową
opisywane są w krajach trzeciego świata, szczególnie w ob-
szarach zagrożonych klęską głodu (Afryka) (5). Wąglik jelito-
wy jest zwykle efektem spożycia źle ugotowanego mięsa za-
każonych zwierząt. Epidemie jelitowe spowodowane spoży-
ciem zakażonych kiełbasek opisano w 1987 r. w Hiszpanii, po
spożyciu wołowiny w Ugandzie. W Tajlandii dwukrotnie od-
notowano epidemie po spożyciu mięsa bawolego (3,5)

Początkowo objawy są mało charakterystyczne. Pojawiają
się zaburzenia pokarmowe, nudności, wymioty, biegunki
krwistośluzowe, bóle nadbrzusza, wzdęcia brzucha, spadek
ciśnienia. Niekiedy objawom tym towarzyszy pobudzenie
chorego. Zwykle w 2–3 dobie chory umiera wśród objawów
wstrząsu (7). Śmiertelność w tej postaci wąglika wynosi
średnio 50% (70–80%). Zmiany wąglikowe mogą dotyczyć
górnego odcinka przewodu pokarmowego, tzw. postać ust-
no-gardłowa z owrzodzeniem przełyku lub odcinka dolnego
z lokalizacją w błonie śluzowej jelit. Najczęściej w ścianie
końcowego odcinka jelita krętego oraz w jelicie czczym, jako
stan zapalny w postaci złośliwego karbunkułu. Rzadziej
zmiany mogą powstać w żołądku, dwunastnicy oraz górnej
części jelita biodrowego (7). Zmiany mają charakter zgorze-
linowy, odcinki jelit wykazują obrzęk, zapalenie, powiększe-
nie węzłów chłonnych. W pełni rozwinięte zakażenie może
przypominać zespół septyczny występujący w postaciach
wziewnej i skórnej. 

Postać płucna (inhalacyjna) rozwija się wskutek zakaże-
nia poprzez błony śluzowe układu oddechowego – inhalację
zarodników wąglika unoszących się na jakimś nośniku (23).
W przypadku opisywanej choroby „sortowaczy welny”(wool-
sorters' disease) do rozwoju choroby dochodzi wskutek inha-
lacji zarodników z kurzem zawierającym włosie zakażonych
zwierząt. Przebieg jest tu bardzo ciężki z nagłym początkiem
po ok. 12 godzinach od chwili ekspozycji. Warunkiem roz-
woju wziewnej postaci wąglika jest dotarcie do pęcherzyków
płucnych cząsteczek średnicy 1–5 mm, przenoszących przet-
rwalniki. Ilość wywołująca zakażenie to 8–50 tys. przetrwal-
ników (1,6,11,12) (ryc. 2).

Makrofagi fagocytują przetrwalniki, z których część się
rozpada i ulega zniszczeniu. Pozostałe są przenoszone na-
czyniami chłonnymi do węzłów chłonnych śródpiersia, gdzie
kiełkują; może to nastąpić nawet po 60 dniach od zakażenia.
Badania doświadczalne na małpach wykazały, że choroba
rozwijała się nawet do 58–98 dni po zakażeniu (3).

Obraz kliniczny wąglika u ludzi charakteryzuje przebieg
dwufazowy. Początkowo objawy są nieswoiste w postaci
gorączki, rozbicia, objawów grypowych, narastającej dusz-
ności, suchego kaszlu, bólu głowy, wymiotów, dreszczy, cza-
sem z bólem brzucha i bólem w klatce piersiowej. Brak jest
charakterystycznych zmian w badaniach laboratoryjnych.
Może wystąpić krótkotrwały okres poprawy, by następnie
pojawił się ponowny wzrost gorączki, duszność, sinica.
W drugiej fazie choroby gwałtownie narastają zaburzenia
metaboliczne, niedotlenienia, niedociśnienie tętnicze, pro-
wadząc do szybkiego zgonu wśród objawów wstrząsu (7,24).

Ryc. 1. Wąglik skórny na przedramieniu (12).
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W badaniach doświadczalnych w przebiegu ciężkiego
wąglika z masywną toksemią zaobserwowano zaburzenia,
takie jak: hipokalcemia, nasilona hipoglikemia, hiperkalie-
mia, depresja, porażenie ośrodka oddechowego, niedociśnie-
nie tętnicze, znaczne niedotlenienie tkanek, zasadowicę od-
dechową oraz skrajną kwasicę. Osiągnięcie pewnego kry-
tycznego poziomu wytwarzania toksyn powodowało zgon
zwierzęcia pomimo eliminacji bakterii z krwi pod wpływem
podawania antybiotyków (3,26). W przypadku narastających
objawów niewydolności oddechowej pomoc diagnostyczną
stanowi interpretacja radiogramu klatki piersiowej (ryc. 3).

Typowe objawy poszerzenia śródpiersia u poprzednio
zdrowej osoby z ciężkimi objawami przypominającymi grypę
są patognomoniczne dla wziewnej postaci wąglika. Cechy his-
topatologiczne postaci wziewnej to krwotoczne powiększe-
nie węzłów chłonnych śródpiersia oraz krwotoczne zapalenie
śródpiersia. U około połowy tych pacjentów może nastąpić
krwotoczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (3). 

W leczeniu niezwykle istotne jest nie tylko natychmiasto-
we podanie antybiotyków, ale także szybkie wyrównanie za-
burzeń równowagi elektrolitowej i gospodarki kwasowo-za-
sadowej, podanie glukozy we wlewie dożylnym oraz wczesne
rozpoczęcie wentylacji wspomaganej i stosowaniu leków wa-
zopresyjnych. Rozpoznanie pojedynczego przypadku wągli-
ka inhalacyjnego jest trudne. Na etiologię Bacillus anthracis
może wskazywać nagłe pojawienie się wielu zachorowań na
ciężką, grypopodobną chorobę o piorunującym przebiegu

i dużej śmiertelności, radiogram klatki piersiowej z poszerze-
niem cienia śródpiersia (24). Rozpoznanie sugeruje obec-
ność Gram-dodatnich laseczek w rozmazie krwi barwionej
metodą Grama oraz badanie anatomopatologiczne, wyka-
zujące krwotoczne zapalenie śródpiersia, krwotoczne zapa-
lenie węzłów chłonnych klatki piersiowej i krwotoczne zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych jest bardzo rzadkim powikłaniem pierwot-
nej infekcji, może jednak towarzyszyć nawet 50% postaci
płucnej (3).

Zapobieganie wąglikowi w warunkach naturalnych
wśród ludzi zależy od sposobu jego zwalczania wśród
zwierząt, poprzez unieszkodliwienie padliny – palenie, au-
toklawowanie, zakopywanie ze środkiem dezynfekcyjnym,
zapewnienie warunków ochrony ludziom pracującym przy
przerobie surowców zwierzęcych, kontrola zwierząt hodow-
lanych, przestrzeganie przed spożywaniem mięsa po-
chodzącego od chorych lub padłych zwierząt i picia surowej
wody, głównie w obszarach Afryki (5,15).

Inny rodzaj zagrożenia stwarza atak bioterrorystyczny
szczególnie w postaci inhalacyjnej (1,2,8). Biorąc pod uwagę
takie ryzyko w oparciu o istniejące piśmiennicwo w medycz-
nych bazach danych eksperci amerykańscy Grupy Roboczej
ds. Obrony Cywilnej przeciwko Broni Biologicznej (Working
Group On Civilian Biodefence) opracowali zalecenia
postępowania w oparciu o następujące założenia:

■ naturalnie występujące szczepy B.anthracis są oporne
na niektóre antybiotyki, np. cefalosporyny II i III generacji,
a wrażliwe na penicyliny, doxycyclinę(i inne teracykliny),

■ istnieją doniesienia o szczepie B.anthracis stworzonym
przez naukowców rosyjskich, który oporny jest na penicyliny
i tetracykliny,

■ nie prowadzono badań nad skutecznością cyprofloxa-
cyny u ludzi zakażonych B.anthracis, (brak klinicznych prób
kontrolowanych) natomiast wykazano jej skuteczność w ba-
daniach na zwierzętach (3).

Ryc. 2. Efekty inhalacji spor wąglika (zaadaptowane z BBC News) (25).

Ryc. 3. Radiogram chorego na płucną postać wąglika (3).
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Biorąc pod uwagę powyższe fakty eksperci zalecają: sto-
sowanie cyprofloxacyny lub innego fluorochinolonu u każdej
dorosłej osoby z podejrzeniem wziewnej postaci wąglika.

Do chwili przeprowadzenia badań nad lekoopornością
należy zakładać, że użyty szczep jest oporny na penicyliny
i tetracykliny. Po ustaleniu lekooporności należy podać
najłatwiej dostępny i najmniej toksyczny antybiotyk, na który
bakteria wykazuje wrażliwość. Porównując skutki wziewnej
postaci wąglika z ryzykiem możliwego niekorzystnego
działania fluorochinolonów, czy doksycykliny, zaleca się
wstępne podanie ciprofloksacyny u dzieci (10–15
mg/kg/dawkę co 12 godzin), kobiet w ciąży (2 • 500 mg )
również u osób z osłabioną odpornością(2x 500 mg po).
Może być zastosowana doxycyklina, dorośli 2 • 100 mg,
dzieci poniżej 8 lat, 2,2 mg/kg/dawkę. Czas podawania an-
tybiotyku – 60 dni (3).

W leczeniu, w przypadku małej ilości zachorowań, wska-
zane jest podawanie  antybiotyku w postaci dożylnej: cyprof-
loksacyna – 400 mg iv co 12 godzin, do chwili ustalenia o-
porności, z ewentualną zmianą  na antybiotyk o mniejszej
toksyczności, czas leczenia – 60 dni. W przypadku licznych
zachorowań, ze zrozumiałych względów zaleca się leczenie
doustne:

■ dorośli – cyprofloksacyna 500 mg p.o. co 12 godzin
lub amoksycylina 500 mg co 8 godzin; doksycyklina 100 mg
p.o. co 12 godzin,

■ dzieci – cyprofloksacyna 20–30 mg/kg/24 h p.o. w 2
dawkach podzielonych (maks. 1 g/24 h) lub amoksycylina
500 mg p.o. co 8 godzin; <20 kg mc.: amoksycylina 40
mg/kg/24 h w 3 dawkach podzielonych co 8 h,

■ kobiety w ciąży – cyprofloksacyna 500 mg p.o. co 12
godzin lub amoksycylina 500 mg p.o. co 8 godzin

■ pacjenci z niedoborem odporności – jak u innych do-
rosłych i dzieci z prawidłową odpornością. W leczeniu może-
my również rozważać zastosowanie antybiotyków, na które
Bacillus anthracis mogą być wrażliwe. Są to: Chloramfenikol,
Erytromycyna, Klindamycyna Penicyliny, Makrolidy, Chloro-
wodorek wankomycyny, Cefalosporyny I generacji (3).

Szczepienia zalecane są jedynie wśród grup zawodowych
szczególnie narażonych. Produkowana jest szczepionka bez-
komórkowa, inaktywowana, zarejestrowana w USA, w 1970
r., (Bioport Corp. Michigan,USA). Jest to bezkomórkowy fil-
trat z bezotoczkowego, atenuowanego B.anthracis (antygen
główny to PA).

Szczepienie pierwotne składa się z 3 dawek (co 2 tygod-
nie) i szczepienie uzupełniające (kolejne 3 dawki co 1/2 ro-
ku )składają się na szczepienie podstawowe, dawka przypo-
minająca zalecana jest co roku. Prowadzone są prace nad in-
nymi typami szczepionek (3).

Największe zagrożenie inhalacji zarodników występuje
w okresie unoszenia się przetrwalników w powietrzu pod-
czas aerozolizacji pierwotnej (23).

Czas utrzymywania się w powietrzu oraz dystans jaki
mogą pokonać zależą od warunków atmosferycznych oraz
rodzaju użytego nośnika. Po awarii w Świerdłowsku obser-

wowano zachorowania do 43 dni po ekspozycji. Późniejsze
prawdopodobne poderwanie się pyłu tzw. wtórna aerozoli-
zacja uważana jest za znacznie mniej niebezpieczną (3). O-
soba mająca kontakt ze skażoną substancją powinna otrzy-
mać antybiotyk do chwili wyjaśnienia, czy zaistniała rzeczy-
wista ekspozycja na przetrwalniki. Zaleca się dokładne umy-
cie skażonej skóry, wypranie odzieży w wodzie z mydłem.
Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne jak i ogrzewa-
nie są skuteczne w stosunku do postaci wegetatywnych.
W przypadku spor skuteczny jest aldehyd, 3% kwas nadocto-
wy jak i 30 minutowe gotowanie (15). Istnieją natomiast
trudności w odkażaniu znacznie skażonego środowiska na-
turalnego (gleby).
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