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Rozdział XI
Wybrane aspekty broni biologicznej —
kontekst historyczny i medyczny

Wstęp

Co to jest bioterroryzm?
Bioterroryzm jest to celowe uwolnienie bakterii, wirusów lub innych
czynników używanych do wywołania chorób ludzi, zwierząt i roślin.
Wykorzystuje się do tego patogeny będące czynnikami chorobotwórczymi
w postaci mikroorganizmów i ciał obcych. Jego celem jest jak największa liczba
ofiar, sianie terroru, spowodowanie zakłóceń społecznych oraz strat ekono-
micznych. Broń biologiczna znana jest ludzkości już od czasów starożytnych.
W naszej historii znane są przypadki przerzucania zwłok zmarłych od chorób
za mury obleganego miasta. Oprócz tego zdarzały się przypadki zatruwania
źródła wody pitnej. Prowadzenie takich działań zmieniło się z biegiem lat
i rozwijało się wraz z postępem nauki.
Idealna broń biologiczna powinna być łatwa i tania w produkcji, efektywna

w stosunku do poniesionych kosztów, łatwa do przenoszenia oraz transportu,
wysoce zaraźliwa, a jej leczenie powinno być trudne. Nie powinna natomiast
być groźna na etapie produkcji, niekontrolowana przy rozpyleniu i trudna do
przechowywania.
Czynniki biologiczne, takie jak laseczka wąglika (Bacillus anthracis), toksyna

botulinowa i pałeczka dżumy (Yersinia pestis), mogą stanowić duże wyzwanie
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dla zdrowia publicznego, powodując znaczną liczbę zgonów w krótkim czasie.
Skutkiem agresywnych działań, prowadzonych przez bioterrorystów,może być
też wybuch epidemii, a nawet pandemii. Jest to szczególnie prawdopodobne
przy bardzo zaraźliwych wirusach takich jak Ebola czy Lassa. Broń biologiczna
kwalifikuje się do grupy broni masowego rażenia, do której należą również
broń chemiczna oraz broń nuklearna [Kopeć 2014].
Pomimo faktu, że użycie broni biologicznej i chemicznej jest zakazane przez

konwencję genewską, na przestrzeni lat po jej wprowadzeniu nadal
dochodziło, i dochodzi do wykorzystywania środków biologicznych w celach
zbrojeniowych. Szczególnie zagrażającą nam formą ataku są ataki
bioterrorystyczne, przeprowadzane przez różne organizacje paramilitarne
[Zajtchuk 2002].
Produkcja broni biologicznej jest stosunkowo łatwa do ukrycia, ponieważ

korzystanie z laboratorium można tłumaczyć zastosowaniem go do przepro-
wadzania prac badawczych i analitycznych, przy czym hodowla mikro-
organizmów nie wiąże się z produkcją dużej ilości gazów czy ciepła.
W celu uświadomienia sobie wielkości zagrożenia wystarczy spojrzeć na

przedstawione przez ekspertów WHO hipotetyczne skutki rozpylenia nad
miastem zaludnionym przez 500 000 osób 50 kg aerozolu środków bio-
logicznych. Użycie zarodników wąglika na wysokości dwóch kilometrów
doprowadzi do śmierci około 90 000 osób oraz spowoduje 120 000
zachorowań z szansą na przeżycie [Mierzejewski 2000].
Głównym celem tego rozdziału jest przeanalizowanie zagrożeńwynikających

ze stosowania broni biologicznej zarówno w atakach bioterrorystycznych, jak
i w trakcie działań militarnych.

Przykłady użycia broni biologicznej w przeszłości
Za najstarsze potwierdzone świadome użycie broni biologicznej uznaje się
wykorzystanie stada baranów zakażonych tularemią przeciwko wrogom przez
HetytówwXIVw. p.n.e. [Smakosz 2017]. Kolejne wzmianki o próbach użycia
broni biologicznej pochodzą z VI wieku przed naszą erą. Wówczas Asyryjczycy
chcąc zatruć żywność wrogów, zatruwali studnie sporyszem. Rzymianie
posługiwali się podobnąmetodą— również zanieczyszczali oni wodę wrogów,
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ale poprzez wrzucanie do niej padliny. Ten sposób był nadal praktykowany
w późniejszych epokach, na przykład w trakcie amerykańskiej Wojny
Secesyjnej (1861–1865 r.). Innym istotnym przykładem bioterroryzmu był
atak Tatarów na Krym (ówczesny port Kaffe) w 1346 r. Miała wówczas miejsce
epidemia dżumy wśród żołnierzy tatarskich. Wykorzystali to na swoją korzyść
i katapultami przerzucali martwe ciała na teren fortu. Tamtejsi mieszkańcy,
chcąc się ratować uciekli okrętami doWenecji i nieświadomie przyczynili się do
rozwoju „czarnej śmierci” weWłoszech [Kopeć 2014; Mierzejewski 2000].
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☞Ilustracja 1. Użycie broni niekonwencjonalnej mogło rozstrzygać o wyniku bitwy (A. S.).
Źródło: Biblia Maciejewskiego. (1244–1254). MorganM. 638, Folio 35.



W 1767 r. Jeffrey Amherst wywołał podstępem epidemię ospy prawdziwej
wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Swój cel osiągnął
podarowując im koce skażone wirusem.
Podczas „zimnej wojny” Amerykanie wyprodukowali 20 t zarodników
Pucinia gramidis—grzyba powodującego rdzę zbóż. Chociaż zarodniki miały
służyć do niszczenia upraw głównie wUkrainie, to według ekspertów tak duże
ilości mogłyby zniszczyć plony pszenicy na całym świecie.W tym samym czasie
przygotowano również tonę zarodnikówPiriculeria oryzae, któremiały zostać
wykorzystane w Chinach na uprawach ryżu. Również Związek Radziecki
pracował nad pozyskaniem broni biologicznej. W 1988 r. wyprodukowali oni
12 t wirusa ospy, którego chcieli użyć w celach wojskowych. W dodatku użyto
szczepu „India”, który jest szczególnie zjadliwy. Dalszą produkcję chciano
rozszerzyć do nawet 40–80 t. Cała produkcja miała miejsce, gdy obowiązywała
już Konwencja zakazująca prowadzenia badań ofensywnych, magazynowania
i produkowania broni biologicznej oraz Protokół Genewski z 1925 r. mówiący
o zakazie jej użycia [Kopeć 2014; Mierzejewski 2000].
Wielka Brytania prowadziła badania nad bronią biologiczną na wypadek,

gdyby użyła jej Rzesza Niemiecka. Przeprowadzili oni nawet w 1941 r. próbny
atak na bezludną wyspę Griunard z wykorzystaniem bomb wąglikowych.
Zginęło wtedy wiele zwierząt, a przetrwalniki wąglika przeżyły jeszcze 36 lat
po próbach. Okres „zimnej wojny” obfitował w badania, a państwa wzajemnie
oskarżały się o zbrojenia i tłumaczyły swoje prace nad bronią biologiczną
prawdopodobnym atakiem przeciwnika. Chociaż w Sta-nach Zjednoczonych
badania nad bronią biologiczną przerwano oficjalnie w roku 1972, w Związku
Radzieckim pracę nad różnymi rodzajami broni zakończono dopiero w 1990
r. Po zakończeniu zimnej wojny zagrożenie związane z globalnym konfliktem
zdecydowanie się zmniejszyło, jednak pojawiły się obawy przed atakami
zorganizowanych grup przestępczych i terrorystów [Kopeć 2014;
Mierzejewski 2000].
W 1984 roku doszło do ataków zorganizowanych przez sektę Neo-Sannys

wmiasteczku The Dallas, którego ofiarą padło 751 osób.Wykorzystali do tego
zanieczyszczoną żywność. Celem ich działania było zniechęcenie mieszkańców
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od głosowania w wyborach samorządowych ze względu na ich złe
samopoczucie i stan zdrowia. Innym przykładem ataku z użyciem środka
biologicznego jest próba zarażenia mieszkańców Zairu wirusem Ebola
w 1992 r. przez sektę Aum Shinrikyō, które jednak nie doszła do skutku.
W 1995 ta sama organizacje rozpyliła sarin wMatsumoto i Tokio, gdzie zmarło
19 osób. Na przestrzeni następnej dekady Aum Shinrikyō dążyli do
przeprowadzenia ataku wTokio, próby okazały się jednak znowu nieskuteczne
[Kopeć 2014; Mierzejewski 2000].

Dlaczego terroryści używają broni biologicznej?
Oprócz łatwej i trudnej do wykrycia produkcji istotnym czynnikiem jest koszt
produkcji takiej broni. Według szacunków przeprowadzonych przez ONZ
koszt ataku, którego celem byłaby powierzchnia jednego kilometra
kwadratowego wynosi zaledwie jeden dolar. Ceny broni chemicznej, jądrowej
czy konwencjonalnej wynoszą odpowiednio w przybliżeniu 600, 800 i 2000
dolarów [Kopeć 2014].

Jak patogeny trafiają do nas?
Chorobotwórcze patogeny mogą zostać wysłane w kopercie lub podrzucone
z zakażonymi przedmiotami. Takie sposoby ataku zostały już za-
implementowane w historii, miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie
do najważniejszych osób w państwie dotarły koperty zawierające wąglika. Inną
możliwością jest zastosowanie przez terrorystów aerozoli do rozsiewu
patogenów w klimatyzacjach i wentylacjach. Tym sposobem mogą one trafiać
nie tylko do powietrza, ale również do żywności oraz do ujęć wody.
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☞Tabela 1. Czynniki biologiczne według ryzyka rozprzestrzenienia i śmiertelności.
Źródło: https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp

Kategoria Choroba Czynnik biologiczny Rodzaj
czynnika

A wąglik Bacillus anthracis Bakteria

A toksyna botulinowa toksyna Clostridium botulinum Toksyna
bakteryjna

A dżuma, zapalenie płuc Yersinia pestis Bakteria

A ospa Variola major Wirus

A tularemia Francisella tularensis Bakteria

A wirusowe gorączki
krwotoczne

arenawirusy (Lassa, Machupo);
Buniawirusy (Congo-Crimean,
Rift Valley); Filowirusy (Ebola,
Marburg)

Wirusy

B bruceloza Gatunek Brucella Bakterie

B gorączka Q Coxiella burnetii Bakterie

B gorączka papuzia Chlamydia pisttaci Bakteria

B tyfus Rickettsia prowazekii Bakteria

B skażenie żywności Salmonella spp.; Shigella spp.;
Escherichia Coli 0157:H7 Bakterie

B nosacizna Burkholderia mallei Bakteria

B melioidoza Burkholderia pseudomallei Bakteria

B skażenie wody Cryptosporidium parvum;
Vibrio cholerae

Pasożyt
Bakteria

B toksyna rycynowa Ricinus communis Toksyny rącznika
pospolitego

B wirusowe zapalenie mózgu

wschodnioamerykańskie
i zachodnioamerykańskie
końskie zapalenie mózgu;
wenezuelskie końskie zapalenie
mózgu

Wirusy



Powyższa tabela zawiera czynniki biologiczne podzielone zgodnie
z kryterium zaproponowanym przez CDC (Amerykańskie Centra Zapob-
iegania i Kontroli Chorób). W kategorii A znajdują się czynniki
o najwyższym ryzyku ze względu na łatwość rozprzestrzeniania i wysoką
śmiertelność. Kategorię C stanowią nowopowstałe patogeny, które powinno
się obserwować, ponieważ cechuje je łatwa dostępność; zmodyfikowane mogą
zostać wykorzystane jako broń i spowodować duże straty [Binczycka-
Anholcer 2011].

Przykładowe mikroorganizmy

Laseczka wąglika — Bacillus anthracis
Wąglik jest chorobą zakaźną wywołaną przez Bacillus anthracis — Gram-
dodatnią pałeczkę naturalnie występującą w glebie. Może atakować zwierzęta
domowe i dzikie na całym świecie. Ludzie mogą zarazić się wąglikiem poprzez
kontakt z zakażonym zwierzęciem lub skażonymi produktami pochodzenia
zwierzęcego. Nie można zarazić się od innej osoby. Pierwsze celowe użycie
wąglika zostało odnotowane podczas I wojny światowej. Armia niemiecka
zarażała zwierzęta gospodarskie i pasze dla nich.
W 1917 i 1918 r. zmarło 200 mułów w wyniku zarażenia argentyńskiego

inwentarza żywego przeznaczonego do handlu z siłami sojuszniczymi. W 1932
r. Japonia rozpoczęła produkcję wąglika jako broni biologicznej. Zaatakowali
11 miast chińskich rozpylając go z samolotów. Ujawniono, że podczas drugiej
wojny światowej alianci planowali produkcję miliona bomb wąglikowych.
Przygotowywali oni plan spuszczenia bombwąglikowych z 2000 bombowców
na największe niemieckie aglomeracje. Chociaż wąglik jest najbardziej rozpo-
wszechnionym materiałem używanym przez bioterrorystów, na świecie
pozostaje wiele innych zagrożeń, z którymi muszę się zmierzyć naukowcy.
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych pozycji z tabeli [Binczycka-
Anholcer 2011:326-333; CDC 2020].

Laseczka jadu kiełbasianego — Clostridium botulinum
Zatrucie jadem kiełbasianym jest wywoływane przez toksynę nazywaną
toksyną botulinową wytwarzaną przez laseczkę Clostridium botulinum.
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Bakteria ta występuje naturalnie w środowisku, jednak rzadkowywołuje one
chorobę i zatrucia. Pierwszymi objawami jest osłabienie mięśni kontrolujących
oczy, usta, twarz i gardło.Następniemoże rozprzestrzenić się na ramiona, szyję,
tułów oraz nogi. Aby zapobiec dalszym szkodom podaje się lek— antytoksynę
botulinową. W ciężkich przypadkach występuje niewydolność oddechowa
i konieczne jest podłączenie do respiratora. Powrót do zdrowia może zająć
nawet kilka miesięcy. Do prób ataków przeprowadzonych z użyciem toksyny
botulinowej dochodziło w latach dziewięćdziesiątych XX w. na obszarze
Tokio. Żadna z prób nie zakończyła się jednak powodzeniem [CDC 2021a].

Pałeczka dżumy — Yersinia pestis
Do zarażenia u ludzi dochodzi zazwyczaj przez kontakt z zarażonym
zwierzęciem lub przez ugryzienie pchły gryzonia przenoszącą dżumę. Obecnie
dżuma wciąż panuje w niektórych częściach Azji i Afryki, a także na obszarach
wiejskich w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Naukowcy uważają, że
bakterie dżumy obecne są w populacjach niektórych gryzoni, i te zakażone
zwierzęta są długoterminowym rezerwuarembakterii. Jest to cykl enzootyczny.
Gdy zakażeniu ulegną inne gatunki i spowoduje to wybuch epidemii,
nazywane jest to epizootią. Przy użyciu dżumy doszło w 1940 r. do ataku na
dzielnicę Kaimingije w chińskim porcie Ningbo [CDC 2021b].
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☞Ilustracja 2.
Pchła szczurza
przenosi pałeczki
dżumy między
zwierzętami.
Domena
publiczna.



Pałeczka tularemii — Francisella tularensis
Tularemia wywoływana jest przez Francisella tularensis, bardzo zaraźliwą
bakterię. Występuje ona u zwierząt, zwłaszcza u królików, gryzoni i zajęcy.
Tularemią można zarazić się poprzez ugryzienie zakażonego kleszcza lub
innego owada; jedzenie czy picie zakażonej żywności oraz przez wdychanie
bakterii. Wdychanie skażonego aerozolu najczęściej prowadzi do ciężkiej
choroby układu oddechowego. Choroba może okazać się śmiertelna, jeżeli nie
będzie odpowiednio leczona. Cechami, które czynią ją potencjalną bronią
biologiczną są powszechność występowania w naturze, a także łatwość izolacji
i hodowli w laboratorium. Objawy jakie występują przy tularemii obejmują:
dreszcze, biegunkę, bóle mięśni i stawów, suchy kaszel, nagłą gorączkę
i postępującą słabość. Objawy pojawiają się najczęściej od 3 do 5 dni po
narażeniu na kontakt z bakterią. W latach 1950–1960 na terytorium Związku
Radzieckiego stworzono bombę mogącą rozpylić do 50 kg pałeczek bakterii
Francisella tularensis. Broń nigdy nie została użyta [CDC 2018].

Pałeczka gorączki Q — Coxiella burnetii
Gorączka Q (Q fever) to choroba wywoływana przez bakterie Coxiella
burnetii, naturalnie infekującą kozy, bydło, owce. Występuje też w łożysku,
płynie owodniowym, mleku, kale, moczu. Można się zarazić przez wdychanie
kurzu skażonego np. odchodami chorych zwierząt. Objawy przypominają
grypę; są to m.in. dreszcze, gorączka, ból mięśni, zmęczenie [CDC 2019a].

Pałeczka tyfusu plamistego — Rickettsia prowazekii
W trakcie trwania II wojny światowej rozpoczęto prace nad utworzeniem
broni z wykorzystaniem tyfusu. W niemieckich obozach koncentracyjnych
zarażano więźniów tyfusem, a następnie obserwowano zaraźliwość choroby
(☞ rozdział „Maść Wilkinsona i cyjanek potasu...”). Pomimo licznych testów
broń nigdy nie została użyta na froncie wojennym ani po wojnie. Służby
amerykańskie obecnie stale monitorują zagrożenia płynące z możliwego ataku
z użyciem bakterii Rickettsia prowazekii. Zarażenie może prowadzić do
choroby zwanej durem brzusznym. Jej objawy to dreszcze, gorączka, kaszel,
bóle mięśni, światłowstręt. Roznoszona jest przez pchły, wszy i roztocza
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[UPMCCenter for Health Security 2014].

Pałeczka okrężnicy — Escherichia coli
Spożycie skażonej przez bakterie Escherichia coli substancji może skutkować
chorobą, a w skrajnych przypadkach śmiercią. Szczególnie narażone są dzieci,
osoby starsze i osoby o obniżonej odporności. Częstymi objawami są bóle
brzucha, osłabienie, wymioty, bóle głowy, w niektórych przypadkach
występuje krew w stolcu. Użycie bakterii w ataku biologicznym byłoby trudne
do wykrycia, ze względu na wysoką częstotliwość występowania bakterii
w różnych zbiornikach wodnych. Przed zagrożeniem chronią nas regularne
kontrole stanu wody w zbiornikach oraz częste kontrole żywności. Równie
groźne dla człowieka może być wypicie wodnej zawierające bakterie z gatunku
Vibrio cholerae. Bakterie te wytwarzają toksynę cholery. W przypadku
zachorowania, w zależności od rejonu geograficznego, śmiertelność wynosi od
1% do nawet 50%. Oznacza to, że atak przy użyciu tej bakterii w krajach mniej
rozwiniętych mógłby okazać się niezwykle groźny [Wołkowicz 2019; Jaszczak
2018].

Wirus Ebola — Ebola virus
Wirus Ebola powoduje śmiertelną chorobę, a jego transmisja może odbywać

się przez zakażoną krew, płyny ustrojowe, a także na przedmiotach, które miały
kontakt z zakażonymi płynami np. igłach. Od czasu do czasu notowane są
epidemie tej choroby w większości na kontynencie afrykańskim. Oprócz ludzi
może zakażać też zwierzęta naczelne (goryle, małpy, szympansy). Występuje
kilka rodzajów wirusów Ebola, z których tylko cztery powodują choroby
u ludzi: Ebola virus, Sudan virus, Taï Forest virus oraz Bundibugyo virus.
Natomiast Reston virus może być przyczyną chorób świń
i naczelnych innych niż ludzie. Bombali virus został odkryty stosunkowo
niedawno (w 2018 r.) i nie ustalono jeszcze czy może powodować choroby
ludzi lub zwierząt. Nazwa wirusa pochodzi od rzeki, w pobliżu której
wybuchła pierwsza epidemia. Miało to miejsce w 1976 r. w Demokratycznej
Republice Konga. Badania sugerują, że jeszcze na długo przed wybuchem
epidemii wirus Ebola był już obecny w wielu populacjach. Do jego
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rozprzestrzenienia i aktywacji przyczynił się wzrost ilości ludności, interakcje
z dziką przyrodą np. konsumpcja mięsa dzikich zwierząt.
W latach 2014–2016 opisywana choroba wybuchła wAfryce Zachodniej na

terenach wiejskich, ale bardzo szybko rozprzestrzeniła się na tereny miejskie,
a w ciągu kilku miesięcy stała się epidemią [CDC 2021c].

Wirus Lassa — Lassa mammarenavirus
Gorączka Lassa to ostra chorobawirusowa, którą przenoszą zwierzęta. Rocznie
jest około 100 000 do 300 000 infekcji i 5000 zgonów. Większość przypadków
występuje wAfryce Zachodniej, Sierra Leone, Nigerii, Liberii, Gwinei.Wirusa
roznosi gryzoń Mastomys natalensis, który może nawet do końca życia
wydalać wirusa z moczem. Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się
choroby wśród ludzi jest fakt, że gryzonie te chętnie zamieszkują gospodarstwa
domowe i miejsca przechowywania żywności oraz częste rozmnażanie
i wydawanie na świat licznego potomstwa. Następnie wystarczy kontakt/
spożycie lub inhalacja skażonych materiałów przez człowieka do wywołania
choroby. Objawy pojawiają się około 1–3 tygodni po zetknięciu z wirusem.
W większości przypadków objawy należą do łagodnych np. gorączka, ból
głowy, osłabienie [CDC 2019b].

Rącznik pospolity — Ricinus communis
Zagrożenia związane ze stosowaniem toksyny rycynowej stały się bardziej
kontrolowane dzięki nowym metodom wykrywania rycyny. W ramach walki
z bioterroryzmem Uniwersytet Kalifornijski w 2008 roku opracował sposób
pozwalający wykryć toksynę w 30minut. Zapobieganie możliwym atakom jest
szczególnie istotne ze względu nawysoką śmiertelność w przypadkach spożycia
toksyny rycynowej. U pacjentów, którzy zatruli się drogą pokarmową mogą
wystąpić wymioty, bóle brzucha, biegunka, hipoglikemia oraz powiększenie się
organów: wątroby i śledziony. Zatrucie drogą wziewną może objawić się
kaszlem, dusznością, a nawet niedotlenieniem [Kopeć 2014]. (Sama rycyna
pochodzi z roślinyRicinus communis L., a jej otrzymywanie i przechowywanie
jest zakazane przez Konwencję o zakazie broni chemicznej— przyp. red. A. S.).
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Bakterie wielolekooporne
Obecnie dużym zagrożeniem stają się bakterie wielolekooporne, ponieważ
posiadają one mechanizmy oporności na większość znanych (lub wszystkich)
antybiotyków. Pojawia się problem czym leczyć zakażenia spowodowane
takimi bakteriami, ponieważ medycyna staje się bezradna wobec nowych
zjadliwych szczepów. Cechy te sprawiają, że bakterie stają się okazją dla
terrorystów do wykorzystania ich jako broni biologicznej (☞ rozdział
„Bakterie wielolekooporne…”).

Pałeczka ropy błękitnej — Pseudomonas aeruginosa
Jest to łatwa w hodowli ze względu na małe wymagania życiowe. Od chorych
na mukowiscydozę często izolowane są szczepy śluzowe, posiadające grubą
polisacharydową otoczkę. Zakażenie tą bakterią stanowi duże nie-
bezpieczeństwo, ponieważ jest ona odporna na środki do dezynfekcji oraz
szybko rozwija oporność na leki. Częste są szczepy z opornością na wiele grup
antybiotyków: fluorochinony, aminoglikozydy i niektóre karbapenemy
[Smakosz 2017].

Gram-ujemna bakteria niefermentująca —
Acinetobacter baumanii
Ten oportunistyczny patogen może powodować zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, płuc, kości, szpiku i stawów. Łatwo się rozprzestrzenia, a według
szacunków na oddziałach intensywnej terapii może odpowiadać za 30 %
zakażeń. Sprzyja temu duża przeżywalność zarówno na powierzchniach
wilgotnych jak i suchych. W leczeniu stosowany był karbapenem, ale obecnie
istnieją szczepy wytwarzające enzymy MBL hydrolizujące karbapenemy
[Smakosz 2017].

Gram-ujemne bakterie jelitowe — Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae są gram ujemnymi pałeczkami, do których m.in. należą
bakterie z rodzaju: Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella,
Enterobacter, Serratia. Wytwarzają one enzymy ESβL (Extended Spectrum β-
Lactamases), które hydrolizują pierścień β -laktamowy. Dzięki temu są oporne
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na penicyliny, cefalosporyny (oprócz cefamycyn),monobaktamy [Smakosz 2017].

Po czym rozpoznać, że jest to atak bioterrorystyczny, a
nie zwykłe zachorowanie?
W celu szybkiego reagowania na zagrożenia bioterrorystyczne Sojusz Pół-
nocnoatlantycki ustalił normalny nadzór epidemiologiczny oraz systemy
specjalne. Elementy normalnego nadzoru posiadają zwiększoną czułość do
wykrywania zagrożeń. Zaś specjalne systemy ze zwiększoną czułością
obserwują zachorowalność, którą cechują niepokojące objawy chorobowe.
Zapobieganiem i skutkami bioterroryzmu na poziomie krajowym zajmują się
specjalne organy (w Polsce jest to Minister Zdrowia oraz Minister Obrony
Narodowej).
Według ekspertów rozpoznanie może nastąpić według poniższych

kryteriów:
❧ Wysoka liczba niewyjaśnionych zgonów i zachorowań, w podobnym

czasie i podobnych w obrazie klinicznym.
❧ Na choroby występujące powszechnie nie działają dotychczasowe

metody leczenia.
❧ Pojawienie się nietypowych chorób.
❧ Choroby wystąpiły w czasie i terenie dla nich odmiennym.
❧ Jeśli u osoby nieopuszczającej Polski w ostatnim czasie pojawi się

choroba wywoływana przez egzotyczny czynnik.
❧ Wystąpienie choroby wmiejscach niepołączonych terytorialnie.

Jak powinna wyglądać opieka szpitalna nad chorymi?
Przede wszystkim należy zapewnić skuteczną izolację osób zakażonych od
zdrowych. W sali chorego powinno być podciśnienie, co ochroni przed
wydostawaniem się powietrza i zarazków na zewnątrz, po otwarciu drzwi.
Przed usunięciem powietrza na zewnątrz musi ono najpierw zostać
przefiltrowane filtrami HEPA. Przed kontaktem z pacjentem personel
medyczny zakłada kombinezony izolacyjne, które dezynfekuje się w kabinach
prysznicowych. Wyposażeniem sali jest pościel jednorazowa, pokrowce na
materace, a także folia antywłamaniowa na okna. Ściany pokryte są farbą, która
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tworzy antybakteryjną, grzybobójczą powłokę, łatwą do usunięcia. Osoby
zakażone powinny być transportowane tylko w wypadku wysokiej ko-
nieczności, a po transporcie karetka wraz z całym wyposażeniem musi zostać
zdezynfekowana [AGH 2011].

Podsumowanie
Przewidzenie czy przygotowanie się do ataku z wykorzystaniem broni
biologicznej nadal jest bardzo trudne.Mimo, że znamy potencjalne zagrożenie,
terroryści szukają nowych rozwiązań, modyfikują patogeny tak żeby były jak
najtrudniejsze do wykrycia i leczenia. Ponadto lista używanych patogenów
nieustannie się rozszerza, co w jeszcze większym stopniu utrudnia moni-
torowanie możliwych zagrożeń. Warto mieć na uwadze, że niezwykle ważną
rolę w przypadku zagrożeń biologicznych pełni personel medyczny oraz
środowisko akademickie, którego celem powinno być edukowanie
społeczeństwa. W przyszłości powinniśmy spodziewać się znacznego rozwoju
służb reagujących na ataki z użyciem czynników biologicznych. Mając na
uwadze wydarzenia z przeszłości, rozwój specjalistycznych służb jest konieczny
dla zachowania bezpieczeństwa obywateli.
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Title: Selected aspects of biological weapons. Historical and medical context

Abstract: The goal of this chapter is to discuss the issues connected to the subject of possible threats, causes
of bioterrorism and the tools that are used in it. Themain aspects of the text are the description of pathogens
needed to produce biological weapon and the recapitulation of the characteristics of a terrorists’ attack that
uses the pathogens. Pathogens that are the most used are i.e., anthrax, botulinum toxin, plague, or smallpox
virus. In the descriptions of certain pathogens historical attacks were mentioned as well as the methods of
transporting thematerial, the way the pathogen works or the danger categories of the threats. In this text the
dangers related to the less common types of biological weapons were described as well as the groups of
pathogens that are qualified to the less severe danger categories. The examples of this groups are water
poisoning or food poisoning causedwhenwater is contaminatedwith theCryptosporidium parvum parasite,
or Vibrio cholerae bacteria and the food is contaminated with bacteria such as Salmonella, Shigella,
Escherichia coli 0157:H7. Article shows, based on the analysis of other scientific thesis, how dangerous
biological attacks may be.

Keywords: bioterrorism, biological weapon, threats, causes, pathogen.
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