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Zagro¿enie biologiczne  w¹glik
agro¿enia czynnikami biologicznymi stanowi¹ wa¿ny problem,
na który ostatnio zwraca siê
szczególn¹ uwagê. Czynniki biologiczne
wystêpuj¹ce w rodowisku s¹ to ¿ywe
mikro- i makroorganizmy oraz wytwarzane przez nie substancje chorobotwórcze,
charakteryzuj¹ce siê takim dzia³aniem
lub tak¹ budow¹ biochemiczn¹, która warunkuje ich dzia³anie szkodliwe na organizm ludzki, co mo¿e byæ przyczyn¹ ró¿nego rodzaju chorób.
Rodzaj Bacillus  laseczki tlenowe stanowi¹ du¿¹ grupê drobnoustrojów zarodnikuj¹cych, wystêpuj¹cych w glebie, wodzie, na rolinach oraz w przewodzie pokarmowym zwierz¹t. Dla cz³owieka i
zwierz¹t wy¿szych chorobotwórczy jest
tylko jeden gatunek  laseczka w¹glika
(Bacillus anthracis), wywo³uj¹ca ciê¿kie
ogólne zaka¿enia. Laseczki w¹glika to
cylindryczne bakterie Gram-dodatnie o
rozmiarach 1,0-1,4 ´ 3,0-10,0 mm, nieruchliwe, czêsto w ³añcuszkach o wygl¹dzie
bambusa (rycina). Maj¹ one zdolnoæ wytwarzania przetrwalników (endospor),
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które s¹ umieszczone w rodku komórki.
W³aciwoæ ta umo¿liwia wysok¹ odpornoæ laseczki na dzia³anie czynników fizykochemicznych i d³ugoletni¹ prze¿ywalnoæ w rodowisku zewnêtrznym. Jedna komórka bakterii wytwarza z regu³y
jeden przetrwalnik, proces ten nie s³u¿y
wiêc reprodukcji. Zdolnoæ do ró¿nicowania siê komórki w kierunku wytworzenia przetrwalnika jest cech¹ genetycznie
uwarunkowan¹.
Aby endospora mog³a wykie³kowaæ,
daj¹c pocz¹tek zdolnej do podzia³u komórce wegetatywnej, rodowisko musi
zmieniæ siê na odpowiednie. Wytworzony przetrwalnik zachowuje ¿ywotnoæ
przez czas nieograniczony, o ile nie podzia³aj¹ czynniki zdolne prze³amaæ jego
opornoæ. Przetrwalnik ró¿ni siê znacznie od komórki wyjciowej zarówno liczb¹ i budow¹ zewnêtrznych os³on, jak i
sk³adem chemicznym. Przetrwalniki cechuje niezwyk³a opornoæ na temperaturê, wysychanie, znacznego stopnia opornoæ na ró¿ne rodzaje promieniowania, w
tym UV oraz zdolnoæ przetrwania w wa-

runkach wybitnie niekorzystnych [1,2,3].
Dojrza³a endospora mo¿e przetrwaæ
bardzo d³ugi okres, nie wykazuj¹c ¿adnej
uchwytnej aktywnoci metabolicznej. W
warunkach sprzyjaj¹cych rozwojowi form
wegetatywnych i to nie przy przejciowej,
ale trwa³ej ich poprawie  na sygna³ biochemiczny pochodz¹cy ze rodowiska
rozpoczyna siê kie³kowanie [3].
Dla endospory w¹glika konieczna jest
obecnoæ aminokwasów, nukleozydów i
glukozy, a wiêc rodowiska jakie mo¿e
wystêpowaæ we krwi lub tkankach zwierz¹t lub ludzi. Laseczki w¹glika produkuj¹ biotoksyny wywo³uj¹ce krwotoki,
obrzêki i martwicê w tkankach i narz¹dach organizmu. Wegetatywne formy
bakterii, w odró¿nieniu od endospor, nie
prze¿ywaj¹ poza organizmem zwierz¹t
lub ludzi [4].
W¹glik powoduje miertelne zachorowania zwierz¹t rolino¿ernych, g³ównie
byd³a, owiec, jeleniowatych, rzadziej kóz,
koni, wielb³¹dów i reniferów. Rezerwuarem zarazków jest gleba, woda i rolinnoæ. Laseczka w¹glika przenosi siê za
porednictwem zaka¿onej karmy i wody
oraz przez uszkodzon¹ skórê. Do objawów w¹glika u zwierz¹t nale¿y m.in. powstawanie zapalnych nacieków tzw. karbunku³ów na szyi, przedpiersiu i innych
czêciach organizmu oraz na b³onach luzowych. Dla w¹glika jest charakterystyczne ostre zapalne obrzmienie ledziony,
której mi¹¿sz przybiera wygl¹d czarnej,
smo³owatej masy. Do czasu opracowania
w 1881 r. przez Ludwika Pasteura, a nastêpnie innych badaczy, metody szczepieñ
zapobiegawczych w¹glik wystêpowa³
czêsto w postaci gronych epidemii zwierzêcych. Najskuteczniejszym rodkiem
leczniczym jest surowica przeciww¹glikowa. W¹glik jest objêty przepisami o
przymusowym zwalczaniu chorób zwierz¹t [4,5].
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Zaka¿enie ludzi nastêpuje przez uszkodzon¹ skórê, w wyniku kontaktu z chorymi zwierzêtami i z surowcami zwierzêcymi (skóry, we³na, szczecina, m¹czka
kostna), a tak¿e drog¹ oddechow¹ (z py³em) i drog¹ pokarmow¹ (spo¿ycie zaka¿onego miêsa) [4,5].
W¹glik jest obecnie w Polsce chorob¹
rzadk¹, w latach 1990-2000 zarejestrowano ogó³em 22 przypadki zachorowañ u
ludzi, g³ównie w postaci skórnej i tylko u
ludzi stykaj¹cych siê z zaka¿onymi zwierzêtami (dane statystyczne Ministerstwa
Zdrowia). W USA w latach 1944-1994
zanotowano 224 przypadki w¹glika pod
postaci¹ skórn¹. Najwiêksza epidemia
w¹glika  10 000 przypadków zachorowañ u ludzi, wystêpowa³a w Zimbabwe
w latach od 1979 do 1985 roku [4].
W¹glik u ludzi mo¿e wystêpowaæ pod
postaci¹ skórn¹ (czarna krosta, oko³o
90% wszystkich zaka¿eñ), p³ucn¹ i jelitow¹. Grupami osób szczególnego ryzyka zara¿eniem w¹glikiem s¹ hodowcy
byd³a i owiec, pracownicy ogrodów zoologicznych, s³u¿ba weterynaryjna, pracownicy zatrudnieni przy przerobie miêsa, skór, w³osia i innych surowców zwierzêcych, pracownicy laboratoriów. Bakteria nie przenosi siê z cz³owieka na cz³owieka, nie ma wiêc potrzeby izolacji chorych [2,4,5].
Typowym objawem postaci skórnej
w¹glika u ludzi jest powstanie w miejscu
wnikniêcia zarazka niebolesnej grudki
przechodz¹cej w pêcherzyk, a nastêpnie
owrzodzenie martwicze z wytworzeniem
czarnego strupa. Strup wysycha i odpada
po ok. 1-2 tygodniach od zaka¿enia, czêsto nie pozostawiaj¹c blizny. Leczenie
antybiotykami w przypadku tej postaci
w¹glika zapobiega wyst¹pieniu objawów
uk³adowych. miertelnoæ, je¿eli jest zastosowane leczenie antybiotykami, jest

niska. Jest to najl¿ejsza postaæ w¹glika
[4,5].
Postaæ jelitowa w¹glika wystêpuje bardzo rzadko. Parê przypadków zanotowano w Afryce i Azji, a przyczyn¹ by³o spo¿ycie zaka¿onego miêsa. Postaæ ta charakteryzuje siê powstawaniem ropni w
cianie jelita cienkiego, rozlanym bólem
brzucha, wzdêciem i biegunk¹. Przebieg
ostry mo¿e doprowadziæ do zapalenia
otrzewnej [4,5].
Jeden przypadek w¹glika pod postaci¹ p³ucn¹ odnotowano w USA w 1978 r.
Jest to postaæ zaka¿enia najbardziej miertelna. Przypadkowe uwolnienie w 1979 r.
endospor w¹glika z laboratorium wojskowego w b. ZSRR spowodowa³o wyst¹pienie choroby pod postaci¹ p³ucn¹ u 79
osób, z których 68 zmar³o. Na podstawie
tej obserwacji obliczono, ¿e nara¿enie na
endospory w iloci od 2500 do 55 000
spowodowa³o zgon 50% osób nara¿onych
(wartoæ LD50). Bioaerozol endospor w¹glika jest bezbarwny, bez zapachu i niewidoczny w trakcie uwalniania. Ma zdolnoæ przemieszczania siê na du¿e odleg³oci. Pocz¹tkowe objawy dla postaci
p³ucnej w¹glika nie s¹ charakterystyczne, a wiêc trudne do uchwycenia. Pojawiaj¹ siê po kilku godzinach lub kilku
dniach od zaka¿enia i obejmuj¹ gor¹czkê, bóle g³owy, wymioty, os³abienie,
dreszcze, bóle brzucha i bóle w klatce piersiowej. Endospory zawieszone w bioaerozolu, jako cz¹steczki o wymiarach 1-5 mm
wnikaj¹ do pêcherzyków p³ucnych i tam
osiadaj¹. Jako odpowied organizmu, w
miejscu wnikniêcia endospor pojawiaj¹
siê makrofagi, które maj¹ zdolnoci fagocytarne  po¿erania drobnoustrojów.
Czêæ endospor ulega lizie i zniszczeniu,
a te które prze¿y³y s¹ transportowane
przez uk³ad limfatyczny do wêz³ów ch³onnych ródpiersiowych. Tam rozpoczyna
siê proces kie³kowania, który mo¿e

trwaæ a¿ do 60 dni od zaka¿enia. Objawy
zaka¿enia wystêpuj¹ wtedy gwa³townie.
Dziel¹ce siê bakterie uwalniaj¹ biotoksyny, które wywo³uj¹ krwotoki, obrzêki i
martwicê w tkankach i narz¹dach organizmu [4].
W drugim stadium choroby, czasami
po krótkim okresie utajenia, pojawia siê
nagle wysoka gor¹czka, przyspieszenie
oddechu (dusznoæ), obfite pocenie siê,
wstrz¹s, majaczenia oraz sinica. Powiêkszenie wszystkich wêz³ów ch³onnych, a
szczególnie ródpiersiowych w niektórych przypadkach jest przyczyn¹ wyst¹pienia trudnoci w oddychaniu (tzw. wistu oddechowego). U ponad po³owy osób
nara¿onych w b. ZSRR wyst¹pi³o krwotoczne zapalenie opon mózgowych z objawami majaczenia i zaburzenia wiadomoci. U tych osób sinica i spadek cinienia têtniczego krwi rozwija³y siê bardzo
szybko. Zgon czasami mo¿e nast¹piæ w
ci¹gu kilku godzin. W przypadkach miertelnych czas miêdzy wyst¹pieniem objawów w¹glika a zgonem wynosi³ rednio
3 dni [4,5].
Leczenie swoiste  antybiotyki zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.
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