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::  Gorączka Q 
 

Orpha number: 781 

 

Definicja choroby: 
 
Gorączka Q, wywołana przez Coxiella burnetti jest bakteryjną chorobą odzwierzęcą o szerokim spektrum 
klinicznym, która może być groźna dla życia, a w niektórych przypadkach może przejść w stan przewlekły. 
Dzieci często cierpią z powodu objawów ze strony przewodu pokarmowego oraz wysypki na skórze (do 
50% zdiagnozowanych dzieci). Zakażenie może rozwinąć się w postać przewlekłą (<5% przypadków) u 
osób z predyspozycjami (np. wady zastawek serca lub naczyń), miesiące lub lata po pierwotnym 
zakażeniu. Przewlekłe objawy obejmują zapalenie wsierdzia, zakażenia naczyniowe oraz zapalenie kości i 
szpiku lub rzadziej gorączkę z zapaleniem wątroby, które skutkuje zwłóknieniem lub marskością wątroby. 
W czasie ciąży infekcji pierwotnej może spowodować poronienie, wcześniactwo, niską wagę urodzeniową, 
zakażenie płodu lub poronienia nawykowe. Przewlekła gorączka Q po porodzie może być związane z 
objawami kardiologicznmi. 
 
 

Epidemiologia: 
 
W ostatnich latach w Europie obserwuje się wzrost liczby zachorowań. W Holandii, w szczególności w 
latach 2007 -  2010, odnotowano ponad 4000 przypadków. 
 
 
 

Opis kliniczny: 
 
Gorączka Q dotyka wszystkie grupy wiekowe, ale najczęściej jest zgłaszane w osób w wieku 30-70 lat. 
Okres inkubacji wynosi 2-3 tygodni. Około 60% przypadków jest bezobjawowych. Najczęstsze objawy 
ostrej gorączki Q to wysoka gorączka, silny ból głowy, bóle mięśniowe, dreszcze i kaszel. Może również 
objawiać się zapaleniem płuc i wątroby. Infekcja płuc jest w większości umiarkowana, ale mogą wystąpić 
wysięk w opłucnej lub ostra niewydolność oddechowa. Objawy mogą trwać 10-90 dni. Rzadko pacjenci 
mogą mieć zaburzenia neurologiczne (np. aapalenie opon mózgowych), serca (zapalenie osierdzia, 
zapalenie mięśnia sercowego) lub objawy dermatologiczne (wykwity grudkowe, rumień guzowaty). 
 
 

Etiologia: 
 
Coxiella burnetii jest wewnątrzkomórkową Gram-ujemną bakterią obecnie klasyfikowaną w grupie gamma 
Proteobacteria. Większość zakażeń następuje w wyniku wdychania aerozoli lub pyłów zanieczyszczonych 
zasuszonymi płynami lub odchodami zakażonych zwierząt. Mniej częste drogi zakażenia obejmują 
spożycie zanieczyszczonego mleka, ukąszenie lub transmisję poprzez nośniki zakażenia. Opisano 
zarażenie osoby od osoby oraz transmisji z matki na płód. 
 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie ostrej gorączki Q potwierdza badanie serologiczne, testy immunofluorescencji, gdzie 
stwierdza się w II fazie czterokrotny wzrost poziomu immunoglobuliny G (IgG) w surowicach w ciągu 3-6 
tygodni. Badanie PCR krew lub surowica mogą być użyteczne w ciągu pierwszych 2 tygodni od 
wystąpienia objawów, a przed podaniem antybiotyku. Pojedyncze wysokie miana IgG fazy II w surowicy w 
stadium rekonwalescencji mogą być uważane za dowód prawdopodobnego zakażenia. Potwierdzenie 
przewlekłej gorączki Q jest oparte na fazie wzrostu miana IgG 1 (typowo ≥1: 1024) oraz zidentyfikowaniu 
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ogniska infekcji (na przykład zapalenie wsierdzia, zapalenie naczyń, zapalenie szpiku i kości, przewlekłe 
zapalenie wątroby). Poziomy enzymów wątrobowych są zwykle wysokie. 
 
 

Diagnostyka różnicowa: 
 
Diagnostyka różnicowa obejmuje każdą chorobę z gorączką i innymi objawami ogólnymi, jak bruceloza 
(zobacz ten termin) i grypa. 
 
 

Terapia i leczenie: 
 
Profilaktyka oparta jest na szczepieniach (w Australii) i odpowiednich środkach higieny. Przestrzeganie 
standardowych środków ostrożności podczas opieki nad pacjentami zapobiega przenoszeniu choroby. 
Chorzy objawowi z ostrą gorączką Q powinni być leczeni przez 2 tygodnie doksycykliną. U kobiet w wieku 
rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy. Dzieci w wieku młodszym niż 8 z 
łagodną chorobą, kobiety w ciąży oraz pacjenci uczuleni na doksycyklinę mogą być leczeni 
trimetoprimem-sulfametoksazolem. W przewlekłej gorączce Q podaje się kombinację doksycykliny i 
hydroksychlorochina przez co najmniej 18 miesięcy. 
 
 

Rokowanie: 
 
Ostra gorączka Q jest często łagodną lub samoograniczającą się chorobą z niskim ryzykiem śmierci. 
Nieleczone przewlekłe zapalenie wsierdzia w przebiegu gorączki Q lub infekcja naczyń są często 
śmiertelne. U leczonych pacjentów z gorączką Q i przewlekłym zapaleniem wsierdzia 10-letnia 
śmiertelność wynosi 19%. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


