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Można domniemywać, że przyczynąjednej z plag
opisanej w Księdze Wyjścia Starego Testamentu, w
której Jahwe zsyła zarazę nlszczącąbydło Egipcj an,
była laseczka wąglika. Gwałtowne, masowe zachoro -
wania i upadki zvvterząt trawożemych, których naj-
prawdopodobniej czynnikiem etiologicznym był wą-
glikrozpoznawano i opisano w Grecji i Rzymie już w
średniowieczu. W XVIII wieku w Europie, także w
innych krajach, wąglik powodował największe straty
w hodowli bydłai owiec. Wkrótce Tozpoznano,żente-
zależnie od postaci klinicznej, wąglik kończący się
zej ś ciem śmierlelnym j e st powo dowany przez ten sam
czynnik etiolo giczny. Pionierskie badania Roberta
Kocha klinicznej, ostrej postaci wąglika występujące-
go ówcześnte szczegóInie często u bydła i owiec po
raz pierwszy udowodnlły, że przyczyną choroby są
bakterie - zarazki. Odkrycie to stanowiło przełom w
naukach medycznych i pozwoliło na podjęcie odpo-
wiednichmetodrwalczaniachoróbzakaźnych.Ludwik
Pasteur pierwszy przygotował skuteczną szczepionkę
przeciw wąglikowi chroniącą b y dło przed zachorowa-
niem, Dztś, szczepienia ochronne zwierząt i ludzi sta-
nowią podstawę w kontroli schorzeń infekcyjnych o
przebie gu epidemicznym. Nie j est przesadą tw iet dzę-
nie, żebadania dotyczące wąglika utorowaĘ drogę i
ugruntowaĘ podstawy nowej nauki - mikrobiologii
(2I).

Ghalakterystyka zaruzRa

Przy czynąwąglika j est dlża (I - I,5x 5 - 8 pm) Gram-
dodatnia bakteria - Baci]]us anthracis, która w prepa-
racie przy gotowanym z krwi padłego zwlerzęcla W -

stępujejako pojedyncza laseczka o prosĘch końcach,
równoległych ścianach oraz w postaci krótkich nitek
porównyłvanych do prętów bambusa. W materiale Ęm
B. anth ra c i s zaw 3zę tw orzy oto czkę łatwą do uwi doc z-
nienia przy pomocy barwienia negatywnego. W tych
warunkach - w zakażonym organizmtę B. anthracis
nigdy nie tworzy form przetrwalnych. Cecha ta pozwa-
la na pewne i stosunkowo łatwe rozpoznanie laseczki
wąglika j ak o - przy czyny śmierci mv ter zęcia (lub czło -
wieka).

B. anthracis rośnie łatwo na zwykĘch podłożach
(podłoże agarowe, bulion odż;ywczy) w warunkach tle-
nowych i mikroaerofilnych. Na podłożu agarowym w
ctągu 2 4 g o dz in zar azek tw or zy duż e c haraktery s ty c z -

ne postrzępione kolonie barwy szarej. Kolonie te oglą-
dane pod małym powiększeniem mikroskopu (5x) są
widoczne w postaci gęsto zwiniętych nici, kojarzonych
z wyglądem głowy mitologicznej gorgony - meduzy
,,caput meduzd'. W tej postaci wzrostu, określonym
jako forma szorstka R (rough), bakteria nie tworzy
otoczki. W warunkach laboratoryjnych zarazek two-
rzy otoczk:ę na podłozu wzbogaconym w białko (5%
surowicy) jeżeltinkubacjajest prowadzona w atmos-
fęrze zawlęrającej około 50ń CO.,, a wytworzony typ
kolonii określono jako gładki S (sńooth) (40), W obec-
ności tlenu atmosferycznęgo, (który spełnia dla pro-
cesu sporulacji zarazka warunek sine qua non), na
podłożu i w otwartych trupaci zwierząt, w sprzyjają-
cych warunkach temperatury i środowiska, zarazek
b ar dzo szybko tw orzy formy przetrwalne - endo spory
zw anę takżę zar o dnikami. umi e s z cz ona subt ermin al -

nie lub centralnie owalna endospora nie deformuje



komórki i jest niezmiemie wlĄrzymała na czynniki fi-
ryczne (temperatura, promienie LrV, wysychanie, zmia-
ny pH), atakżę bakteriobójcze środki chemtczne (5oń
fenol niszczy go po 2-40 dniach, 5% sublimat po 2I
dniach, 30ń formalina po 3 dniach, zarodnik jest wy-
trzymaĘ na produkty metaboliczne unnych bakterii).
C e cha ni e zmi ernej wy tr zy mało ś c i form prz etrwalnych
bakterii powoduje, że środowisko zakażone endospo-
rami wąglika jest przez wiele Iat źrodŁem zakażęnia
zwl,erząt. Jak wykazały badania endospory wąglika
przetrzymane w glebie w laboratorilmprzeżywały 60
Iat (43). Badania ekologiczne kości zwterząt, zParku
Narodowego Krugera (AĘka Południowa), których
wiek określono na 200 (+ 50) lat, wykazaŁy obecność
endospor i uzyskano wzrost laseczek wąglika (10),
Pozostawione pTzez Pasteura hodowle B, anthracis
okazaĘ się żywe po upĘrvie 68 lat. Zarazękten wy-
osobniono z matęriaŁa tzolacyjnego dachu stacj i Lon-
don's King Cross Stadion, której wiek określono na
110 lat. (16). Wykonane w 1945 r. pruęz Anglików
eksperymenty z wągllkiem na jednej z wysepek spo-
wodowały trwające do dziś skażenie środowiska. łch
kilka, wybranych z pi śmiennictwa, przykładow wska-
zuj e na trwało ś ć form p r zetrw a|ny ch zar azka z do lnych
przęz długie lata do zakażenta i wywołania choroby.
Jednocześnie stwierdzono, że wegetaĘwna postaó,B.
anthracisszybko ulega inaktywacji pod wpĘwem tem-
peratury a w nie otwieranych (nie sekcjonowanych)
trup ach zw ier ząt, wobec szybkie go wyczelp ania tlenu
zarazek nie tworzy form przetrwalnych. Obserwacja
tamapodstawowę znaczęnlę w walce z wąglikiem.

Droga zakażenia i kliniczna postaó chotoby

Najbardziej wrażliwe i odgrywaj ące naj więks zą rolę
w epidemiologii wąglika są zwierzęta trawożerne -
domowę i wolno żyjące w lasach i parkach narodo-
lvych, które ulegaj ązakażeniu głównie drogą pokar-
mową- zakażony pokarm, woda, zakńone trupy zwie-
rząt (osteofagia). Niewykluczona jest także skórna dro-
ga wprow a dzęnia zar azka, wynikł a z pr zy p adkowy ch
otar ć, zranteńlub pośrednictwa owadów krwiopij nych.
Słonie, praktykujące kąpiele piaskowe, ulegają zaka-
żeniu drogą aerogenną.

Klinicznie wyrożnia się nadostrą postać wąglika
kończącąsię zej ściem śmiertelnym z-łvierzęcia nawet
bez objawów zwiastunowych. Nagłe zejście śmiertel-
ne zwierzęcia (krowy, owcy, konia, zebry, hipopota-
ma, słonia lub innych trawożercow) stwarza zawsze
podej rzenie zakażęnia las e czką wąglika. Wyptywaj ą-
c a z natlr alnych otworów ciała krew lub krwisĘ płyn,
p otwi erdz a b ar dzo wy r aźnie p o stawi on e r ozp oznanie .

Postać ostra, trwająca w formie łagodniejszej 2-3 dni,
przebiega jako posocznica. W tychprzypadkach licz-
ba bakterii w 0,1 ml krwi lub wysięku wynosi 10E do >
10' (25). Wypływająca niekrzepnąca krew lub krwisĘ
pĘn zakaża śro dowi s ko, w którym wr ażItw a na c zy n-
niki chemic zne i ftzy czne szybko ule gaj ąc a inaktywa-
cj i w zamkniętych trupach p o stać we getatyw na zat az-

ka, w krótkim czasie (w obecności tlenu) przekształca
się w formę przetrwalną. Zarazekw postaci endospo-
ry powoduje trwałe zakażenie terenu (przeklęte łąki,
pastwiska) .U zwierzątz gatunków mniej wrazliwych
(świnia, pies), wąglik występuje najczęściej jako for-
ma miejscowa ograniczona do zmian w regionalnych
węzŁach chłonnych najczęściej okolicy przeĘku. Na
eksp eryment alnę zakńęni e p o za wrób lem, mni ej w r aż-
liwą kurą kaczką gołębiem, ptaki są niewrażliwe.
Całkowicie niewrazliwe na wąglik są gady iryby. B.
anthracis jest natomiast chorobotworazy dla człowie-
ka.

żakażenia wąg I ikiem u l u dzi

W pi śmiennictwi e opi s ano wi ele tr agiczny ch pr zy -
padków zakażęń człowieka, szczegóInie częstych we
wcz e snym okre s ie industri aliz acji, doĘ czący robotni -
ków pracujących w fabrykach włókienniczych (cho-
rob a gał gan tar zy), garb arni ac h pr zetw ar zając ych pro -
dukty z:wierzęce,w tym pozyskane od nvierzątpadĘch
na wąglik. Do dzi ś istniej e p o dział zakażęń wąglikiem
człowieka na:

- nie związany z przemysłem, dotyczących ludzi
szc ze golne go ry zyka tj . ro lnikóq Iekar zy weterynari i,
pracownikow rzeźnl,, to jest uprawiających zawody
mające staĘ bezpośredni kontakt ze zwtetzętami,

- wąglik zwlązany z przemysŁem, występujący u
Iudzizatrudnionychwzakładachprzerabtającychweł-
nę, sierśó, skóry kości i inne produkĘ pozyskiwane
odzwierząL

Wprawdzi e wsp ółcze śn ie, zakażeni e las eczką wą-
glika ludzi ,,wysokiego ryzyka" w krajach o wysokim
standardzie rozwoju jest niezmiernie rzadkie, a od
połowy XX wieku praktycznie niedostrzegalne, w XXI
wieku rodzi się inny problem, polegający na wykorzy-
staniu laseczki wąglika jako broni biologicznej i na-
rzędzia terroru. Fakt ten usprawiedliwia szersze Toz-
wini ę c i e prob lemu wrażliwo ś ci człowieka na zakaże -
nie wągliki em or azbliższe poznanie mechanizmu cho-
robotwórcz ości zarazka. Rozsyłane w przesyłkach
pocztowych endospory wąglika budzą g ozę, par alt-
zująnormalne życie społeczeństw, a prasa rejestruje i
dono s i o nowych śmiertelnych przyp adk ach zakażeń.
Rodzi się nowy typ zakażenia, który można określić
jako - wąglik terroru lub wąglik XXI wieku.

W naturalnych warunkach wąglik jest przede wszyst-
kim chorob ą koplnych zlv ter ząt trawoż emy ch. Czło -
wiekzakńa się przypadkowo i w porównaniu do bar-
dzo wrażIiwrych zxvierząt trawożemych jest stosunko-
wo oporny na rozwój klinicmej postaci infekcji. Po-
gląd o dużej wrażliwości człowieka na zakńenie la-
seczką wąglika wynika z ob serwacj i zachorow ań przy -
padkowych, w których nieznana jest dawka zakażająca
zarazka orazbadańprowadzonych na mĄach i posta-
wienia znakl równo ści pomiędzy wrazliwo śc ią mvie -
r ząt tr aw o żernych or az mńp i wrażliwo ś c i ą człowieka.

P o dobni e j ak u zw ier ząt zakażenie c zł owi eka mo że
nastąpić drogą skórną pokarmową i oddechową.



Wszystkie trzy
tencjalnie śmie
godniej, często
an§bioĘków i chemioterapeuĘków, przypadki zejścia
śmiertelnego tego zakażenia zmalaĘ praktycznie do
zera. Zakażenie drogą skórną następuj e na skutek otar-
cia z uszkodzeniem naskórka lub zranienia matęria-
łemzakażonymwąglikiem (np. w czasie sekcji), pew-
ne znaczenie ma także pośrednictwo przenosicieli -
zakażony ch owadów krwiopij nych. Okre s wylę gani a
choroby trwa zwykle 2-3 dni, obserwowano jednak
wystąp ieni e zmian p o kilku go dz i nach, a także p o upĘ -
wie 19 dni od zakażenta (1), W miejscu wprowadze-
nia zar azka p ow staj e p ę cherzyk wyp ełni ony krwi s tym
płynem, tworzy się grudka, która wysycha tworząc
czamy strup (czarna krosta). Jeżęlinie nastąpi wtórne
zakażenie zmiany wąglikowej krosta jest niebolesna,
pozbawiona ropy, występuje natomiast rozległy obrzęk
zaatakow ane go nar ządv N aj c i ę ż s zym p o wikłani em
postaci skórnej jest meningitis rozwijający się szcze-
gólnie często zę zmian zlokalizowanych w okolicy
głołvy. Ta postać choroby, kończąca się z reguły zej-
ściem śmiertelnym, moze się rozwinąó takZe Qako
powikłanie) wszystkich form zakażenia wąglikowe-
go.

Postać jelitowa wąglika jest trudna do rozpoznania,
wc z e s ne obj awy pr zeb ie gaj ąj ako ła go dn e, zńur zenia
żołądkowo jelitowe z objawami nudności, wymiotów,
braku łaknienia, gorączk| bolesności brzlrcha i krwi-
stej biegunki.W przypadkach biegunki wodnistej za-
kńęnie laseczką wąglika sugeruj e obj awy cholery (29).

Postać płucna, dotychczas naj częściej obserwowa-
na j ako zakażenię p rz emysło we, na st ęp ow aŁa p opr zez
inhalacje unoszących się w zapylonych pomieszcze-
niach fabryk endospor wąglika. Przebieg zakażenia
płucnego ma zwykle charakter ciężki, okres wylęga-
nia choroby trwa zwykle 2-5 dni po ekspozycji. Obja-
wy kliniczne początkowo charakteryzują się niewiel-
ką gor ączką uczuc i em zmęc zenia, zĘm s amop o c zu-
ciem, bólami mięśni i suchym kaszlem. Łagodne zmia-
ny kliniczne po kilku dniach przeksztaŁcają się nagle
w ostre zmiany niewydolności oddechowej z następu-
jącą sinicą wzrostem temperatury. Obrzęk płuc i za-
burzenia w krążeniu szybko prowadzą do zapaści i
śmierci pacjenta (2,6, II,32).

Zataźliwośó laseczki wąg!ika dla człowieka
Jak wynika z doĘchczasowych badań i obserwacji

laseczka wąglika nie należy jednak do grupy zaraz-
ków o wybitnych cechach zaraźIiwości, to jest nie prze-
nosi się z osobnika na osobnikana drodze bezpośred-
niego kontaktu. Oceniając drogizakażenia dla rozwo-
ju i przebiegu procesu chorobowego, forma skórna
występuje najczęściej, u ludzi mających kontakt ze
zwierzętami stanowiła 9 5 -99% wszystkich przypad-
ków. Wprawdzie nie wykonano bezpośrednich badań
na czŁowieku, pozwalających na określenie minimal-
nej dawki zarazkazdolnej do wywołania choroby, ba-

dania pośrednie oraz obserwacje terenowe pozwalają
w pewnym stopniu natakąocenę.

Według niektórych badaczy do rozwoju infekcji
skórnej wystarczy niewielka liczba zarazka około 10
endospor (42), Obserwacje naturalnych epizootii wą-
glika wśród zwierząt Parku Narodowego Krugera
(RPA) i koniecznośc lprzątania zwierząt padłych, co
narażało pracowników na pewny kontakt z zarazkiem,
nie spowodowało jednak ani jednego przypadku za-
każenia (3 1 ). Co wię cej wykorzysĘw ane pr zez tubyl -
ców jako pokarm mięso ginących w czasie epidemii
wąglika hipopotamów nie spowodowało zakażenia
(39). Podobne obserwacje poczyniono w tnnychprzy-
padkach epizootii, chociażniekiedy notowano u ludzi
zakażenta objawowe. Obserwacje te wskazują raczej
na niską infekcyjność endospor tego zarazka dla czło-
wieka (34), Jednak w latach 1978-1982 w okresie
wojny domowej w Zimbabwe odnotowano u ludzi
ponad 10 000 przypadkow wąglika (). ŻIe zabezpte-
czone i wymykające się spod kontroli w I976 r. bada-
nia, prowadzone w ośrodku wojskowym w Świerdłow-
sku (ZSRR), spowodowaĘ zakażenie 96 Iudzi, zkto-
rych64 zmarŁo,

Badania amerykańskie wykazaĘ, że z grupy robot-
ników (od 148 do 655 ludzi) narażonych na ciryĘ
kontakt zzarazkiemzachorowało od 0,6 do I,4% (3).
W innych pracach wykazano, że przyjęcie drogą inha-
lacji w ciągu 8 godzin pracy od 600 dol300 endospor
wąglika nie powoduje zachorowania (8). Zarazekizo-
lowano z nosa i gardła robotników przetwórni wełny
nie wykazuj ących żadny ch symptomów choroby (4).

W badaniach prowadzonych na małpach stwierdzo-
no, że najmniejsza dawka LD50 zatazka, podana w
postaci aerozolu, zawięrała się w granicach od 4130
do 760 000 endospor. Biorąc pod uwagę różnicęmasy
ciała człowieka i mĄy, autorzy stawiajątez ę, że czło-
wiek jest bardziej odporny stąd wniosek, że do za-
każenia drogą inhalacyjną człowieka potrzebna jest
większa dawka endospor (42).

Mechanizmy patogenności zatazka
Zjadltwośc zarazka prowadząca do rozwoju zaka-

żeniai klinicznych objawów choroby jest uwaruŃo-
wana dw o ma głównymi c zynnikam t char aktery zuj ą-
cymi patogennąformę laseczki - obecnościąotoczki i
trójskładnikowej toksyny. Tworzona przez zarazekw
zakażonymorganizmieotoczka jestzbudowanazlr.lilla-
su 7-D-glutaminowego . Znaczęnie otoczki dla rozwo-
ju procesu chorobowego nie podlega dyskusji, cho-
ciaż mechanizm działania, nie został całkowicie po-
znany i wyj aśniony . P t zypuszcza się, że otoczka chro -
ni bakterie przedfagocytozą.Ptzęz analogię do dzia-
łania otoczęk polisacharydowych innych bakterii, zdol-
nych do hamowania produkcji przeciwciałprzez dzia-
łanie supresyjne na limfocyty l podobny mechanizm
jest możliwy także w przypadku wąglika. Polimer
kwasu d-glutaminowego otoczki lub inny antygen ko-



mórki spełniałby po dobną fu nkcj ę blokuj ąc aktywno ść
limfocytów T (20, 38, 44).

W składzie trójskładnikowej toksyny zaltczonej do
rodziny toksyn A-B (ak toksyna tężca, bofulinowa,
błonicza) ziden§fikowano antygen ochronny PA (pro-
tective antygen) o ciężarze 82,7 kDa, czynnik obrzę-
kowy EF (oedema factor) 88,8 kDa i czynnik letalny
LF (lethal factor) 90,2W)a. Otoczka i trójskładniko-
wy z e sp ół to ksyny s ą o dp owi e dzialne za p ełną zj adli-
wość zarazka. Otoczka ochrania bakterie przed fago-
clĄozą zespół toksyczny jest odpowtedzialny za po-
wstanie obrzęku i śmierć (I4,I7,23,24).

Sledząc mechanizm działania toksyny wykazano, że
w pierwszym etapie następuje połączenie antygenu PA
z receptorem powierzchni komórki (12), W wyniku
tego antygen PA zostaje rozbtĘ przezprotearylkomórki
(furynę, subtilizynę) na dwa fragmenty o ciężarze 63
kDa (PA63) i 20 kDa (PA20);fragmentPA63 pozosta-
je zwtązany z komórką (24). Usunięty fragmentPłz} ,

który w anĘgenie PA natywnym nadaje mu cechę roz-
puszczalności w wodzie i zapobiegawlązanlu, odsła-
nia miejsce na PA63, do którego moze się wiązac frag-
ment EF lub LF. PowstaĘ kompleks P63EF lub LF
jest wchłaniany i przekształcony przez mechanizm
endocytozy powstaj e endosom, w którym w kwaśnym
śro dowi sku PA6 3 ułatw ta pr zejście pr zez błonę endo-
somu EF i LF do cytosolu. W cytosolu komórki uwi-
dacznia się działanie toksyczne wprowadzonych tok-
syn. EF jest charaktęryzowanajako cyklaza adenylo-
wa, która z kalmodulinąjako kofaktorem, powoduje
wzrost poziomu cyklicznego AMP (monofosforanu
adeno zyny) w mono cytach, następuj e nagrom adzęnie
cytokiny (interleukiny -6) i czynnika nekroty cznego
TNFalfa pr ow adząc do powstania miej s cowe go obrzę-
ku.Dztałanie letalne toksyny LF - metaloproteazy cyn-
kl (Zn2- metalloprotease) orazudziałbiałek (lub biaŁ
ka) jako substratu dla LF stanowi przedmiot badań
zmierzających do ich iden§fikacji (13, 15,18,22).

Zjadliwość laseczki wąglika podlega regulacji ge-
neĘcznej. Wykazano, że zjadltwe szczepy B. anthra-
crs posiadają dwa dlże plazmidy pX01 i pX02, Gen
kcclujący trójskładnikowątoksynę jest obecny w pla-
zmidztę pX01, gen odpowiedzialny za kodowanie
otoczki w plazmidzie pX02. Utrata plazmidu powo-
duje utratę jednego. z czynntków zjadliwości co ma
znaczenie w procesie atenuacji. Geny dla PA, EF, LF
-oznaczorle jako flag, cya,lefsklonowano do E. co]i
1oznaczono ich sekw,encje nukleotydów co pozwala
na manipulacje i umożliwia badania znaczenia i me-
chanizmudziałaniaposzczegolnychskładnikówtok-
syny. Podobnie poznano sekwencję pX02 posiadającą
gen cap odpowiedzialty zapowstawanie otoczki. Za-
wiera on prawdopodobnie trzy strukturalne geny ko-
nleczne do j ej uformowania (26-28, 3 0, 35).

Wrażliwośó na antybiotyki
Laseczka wąglika jest wrażliwa na penicylinę G,

która stanowi podstawowy lek w terapii zakażenia

wąglikowego. Dobre wyniki w leczeniu osiągano za
pomocą erytromycyny, deoksycykliny, chloramfeniko-
lu, cefalosporyny. Zarazękjest wrażliwy na sulfami-
dy, stosowane wielokrotnie z powodzeniemw zaka-
żentach, szczegóInie w terapii postaci skórnej (5).

Rozpoznawanie zakażenia

Nagł przypadek (lub przypadki) zejścia śmiertel-
nego zwierząt ttawożernych jest podstawą do podej-
rzenia wąglika. W warunkach terenowych odstępuje
się od badania sekcyjnego, z uwagi na dostęp tlenu
umożliwiaj ącego powstanie endospor trwale zakaża-
jących środowisko. Decydującę znaczęnie w takich
pr zypadkach maj ą badania laboratoryj ne (mikrosko-
powe, hodowlane, serologiczne), które pozw alają na
identyfikacj ęzarazka.

Materiałem pobieranym naj częściej bezpośrednio
lub wkrótce po śmierctzwierzęcta jest krew, wypływ
krwisty, ucho. W przypadku sekcji, silnie powiększo-
na (obrzękła) śledziona, niekrzepnąca (lakowata) kreą
wybro czyny krwotoczne, tw or zą najb ar dziej typ owy
obr az zmian wąglikowych, a materiałęm do b adań j e st
śledziona i krew. W preparacie mikroskopowym, bar-
wionym na obecność laseczek posiadających otoczkę,
stwierdzenie charakterystycznych bakterii stanowi nie-
mal pewne rozpoznanie wąglika. Wysiew świezego
materiału na podŁoża podstawowe pozwala na łatwe
wyo s obni e nie zar azka. które go p ato genno ś ó potwier-
dza się badaniem biologicznym poprzez zakażęnię
bardzo wrażliwych na wąglik myszy lub świnek mor-
skich.

W materiale ulegającym rozkadowi lub przetrzy-
manym przęz dłlższy okres (np. w skórach przezna-
czonych do produkcji) obecność laseczek wąglika
można wrykazac odczynem precypitacj i wg Ascolego.
W łm przypadku, przygotowany na gorąco i wykla-
rowany wyci ąg z materiaŁu b adane go, nawarstwia s ię
na surowicę przeciwwąglikową ro zpoznającąantyge-
ny otoczkowe zarazka, Powstanie precypitatu na gIa-
nicy zetknięcia materiafu z surowicąwskazuj e, żepo-
cho dzi o d zw ier zęcia p adłe go na wąglik. Oprac owano
także zestawy di agno s ty czne z wykor zy staniem pr ze -
c iwc i ał mo nokl onalnych do wykryw anta anĘ genu AP
i LF, Odczyn ELISA wykorzystano do badania obec-
no ś c i przeciwciał, diagno zuj ąc zakażęnię wągliki em
zwierząt, które przechorowaĘ (4I), a odczyn PCR-
ELISA do wykrywania endospor w glebie.

U ludzi typowa zmiana wąglika w postaci skómej
jest łatwa do rozpoznania. Charakteryzuje się pęche-
rzykiem wyp ełnionym krwistym płynem, obrzękiem
centralnie umieszczonym strupem. W początkowym
stadium zmianę można pomylić z opatzeniem, brak
bolesności i ropy, silny obrzękorazwywiad wzbudza-
jąpodejrzenie wąglika. W diagnozie różnicowej nale-
Ębrać pod uwagę oparzenie. pierwotnązmianę syfi-
Ilqczną różę, nosaciznę, zakażenie wirusem wakcy-
ny lub orf, wrzód tropikalny. Etiologia postaci jelito-
wej, płucnej oraz meningitisjest możliwa do zdiagno-



zowaniatylko przy pomocy badań laboratoryjnych, nie
odbiegających od stosowanych dla zwierząt (6).

Profilaktyka
Dostępne na rynku szczepionki są szeroko stoso-

wane w pro filakĘc e weterynaryj nej . Rekomendowa-
na w wielu publikacjach szczepionka Sterne'a zawlę-
rażywe endospory atenuowanego szczępu B. antfua-
cis (34F), który utracił zdolność tworzenia otoczki.
Dwa typy szczepionekzna|azĘ zastosowanie w pro-
filaktyce medycznej )ogranlczonej do immunizacji lu-
dzinarażonych na ciągĘ kontakt z wąglikiem. Szcze-
pionka przygotowana zę szczepu STI-1 zawierająca
endo spory toksyno genn ę go szczępu B. an thra c i s nie -
tworzącego otoczki, oraz szczępionka zawieraląca
antygen PA z dodatkiem wodorotlenku glinu przygo-
towana ze szczepu Y 7 7 0 -NP I- R. W oprac ow antl znaj -
dują się szczepionki rekombinowane. Rola szczepień
o chronnych lldzi, w zw iązku z nasllaj ącym s i ę z a gro -
żeniem Ęcia przez zataczającącoraz szers zy krąg ak-
cj ą terrory s Ę czną z udziaŁem p ato gennej dl a c złowi e -
kabakterii B. anthraciswydaje się, w dobie współcze-
snej, nabierać coraz większego znaczęnia (J,33,36,
37).
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