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Broń biologiczna: 
• biologiczny czynnik aktywny : bakterie, riketsje, 

wirusy, toksyny bakteryjne, grzybicze, roślinne i 
zwierzęce;  

• pojemnik (zbiornik czynnika aktywnego); 

• środek przenoszenia i dyspersji : pociski, bomby, 
rakiety, samoloty rolnicze, pojemniki aerozolowe, 
itp.  



„BROŃ ATOMOWA UBOGICH” 

Broń konwencjonalna: $2,000 

Broń jądrowa:  $800 

Broń chemiczna (paralit.-drgawk.): $600 

Broń biologiczna: $1 (słownie: jeden dolar)! 

 

(United Nations panel 1969)     

Koszt operacji na wielką skalę, przeciwko populacji cywilnej (km2) 

 



BROŃ BIOLOGICZNA 

• jest bardzo łatwa w produkcji (wykorzystanie bazy 
przemysłu farmaceutycznego, fermentacyjnego, 
drobnych laboratoriów); 

 

• jest bardzo tania  - „broń masowego rażenia 
biednych”; 

• jest niezwykle skuteczna ; 

• jest niewidzialna w czasie ataku; 

 

• jest łatwa do ukrycia i przenoszenia; 

 

• niezwykle trudne jest szybkie rozpoznanie przyczyny 
zachorowań i zgonów; 

 

• w okresie wylęgania się choroby objawy są często 
nietypowe i mylące. 



KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIEM  

100 000 LUDZI 

• Wąglik (postać płucna) – 26,2 mld USD 

• Tularemia                      –   5,5 mld USD 

• Bruceloza                      – 579  mln USD 

 

(Kaufmann A.F., Meltrer M.I., Schmid G.P. The Economic Impact of a Bioterrorist Attack, 

 Emerging Infectious Diseases, 1997, 3, 83-94) 







CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ  
 OKREŚLONE PATOGENY I PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

ICH UŻYCIA JAKO BRONI BIOLOGICZNEJ 
(wg gen. A.A. Worobiewa) 

1. Ospa prawdziwa 
2. Dżuma  
3. Wąglik  
4. Tularemia 
5. Gorączka krwotoczna Marburg 
6. Melioidoza  
7. Gorączka Q  
8. Dur plamisty 



 Patogeny rzadko spostrzegane w USA, charakteryzujące się: 

• wysoką zakaźnością, łatwą metodą rozsiewu i łatwą transmisją , 
• wysoką śmiertelnością, mogą wywoływać panikę społeczną,  
• są poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, 
• wymagają specjalnych działań służb publicznych z pomocą władz 
federalnych 

                LISTA PATOGENÓW  BIOLOGICZNYCH 
      I  CHORÓB według CDC : Kategoria A 

1. Wąglik (anthrax): Bacillus anthracis 

2.  Jad kiełbasiany (botulismus): toksyna 
Clostridium botulinum 

3. Dżuma (pestis): Yersinia pestis 

4. Ospa prawdziwa (variola maior): 
orthopoxvirus 

5. Tularemia: Francisella tularensis 

6. Wirusowe goraczki krwotoczne: filoviridae, 
np. Ebola, Marburg oraz arenaviridae, np., 
Lassa, Machupo) 



Kategorie czynników biologicznych - A 
 

Patogeny rzadko wykrywane, charakteryzujące się: 

• wysoką zakaźnością,  

• łatwą metodą rozsiewu  

•  łatwą transmisją między ludźmi 

• wysoka śmiertelnością  

•  zagrożeniem zdrowia publicznego 

• możliwością wywołania paniki  

•  poważnych skutków społecznych 

 

1.   Wąglik (anthrax): Bacillus anthracis 

2. Jad kiełbasiany (botulismus): toksyna Clostridium botulinum 

3. Dżuma (pestis): Yersinia pestis 

4.  Ospa prawdziwa (variola maior): orthopoxvirus  

5.  Tularemia: Francisella tularensis 

6.  Wirusowe goraczki krwotoczne: filovirida, np. Ebola, Marburg 
oraz arenavira, np., Lassa, Mapucho, Junin, Sabial                                 
                                                                  
http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist.asp                    

 

                                                                                                        



            LISTA PATOGENÓW BIOLOGICZNYCH   
I  CHORÓB wg  CDC : Kategoria B 

1. Brucella sp. (bruceloza); 

2. Salmonella sp., Escherichia coli O157:H7, 

Shigella sp. (skażenie żywności); 

3. Burkholderia mallei i pseudomallei (nosacizna i 

melioidoza); 

4. Chlamydia psittaci (papuzica); 

5. Coxiella burnetii (gorączka Q); 

6. Rycyna ( toksyna otrzymywana z rącznika); 

7. Gronkowcowa enterotoksyna B. 

8. Rickettsia prowazekii (dur plamisty); 

9. Wirusy zapaleń mózgu ( wenezuelskie końskie 

zapalenie mózgu, wschodnie końskie zapalenie mózgu, 

zachodnie końskie zapalenie mózgu)  

10. Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum 

(zagrożenie skażeniem wody) 

Patogeny charakteryzujące się: • umiarkowanie łatwą rozsiewalnością, 

     • umiarkowaną zachorowalnością i niską śmiertelnością, 

    



Patogeny nowo pojawiające się, włącznie z tymi,  które mogą być 
otrzymane metodami inżynierii genetycznej specjalnie jako 
narzędzie ataku biologicznego. Ich cechy to:   

              • dostępność,  

   • łatwość produkcji i rozsiewania,  

    • powodowanie wysokiej śmiertelności, 

 ! katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego.                    
                                       
                                    Przykłady (znane):  

               LISTA PATOGENÓW BIOLOGICZNYCH  
I CHORÓB  wg  CDC: Kategoria C 

• zakażenia Hantawirusami ( gorączka 
krwotoczna z zespołem nerkowym i 
hantawirusowy zespół płucny).  

     
• Nipah virus - malajskie (japońskie) zapalenie 

mózgu. 
wirus malajskiego 
zapalenia mózgu Nipah 

http://www.geel.li.csiro.au/em/images/emv/i-emv.htm


PATOGENY CHOROBOTWÓRCZE DLA LUDZI  

Kategoria 

CDC 

 

Patogeny 

  

 

Wywoływane choroby 

  

 
A 

  

 

Wirus ospy Ospa prawdziwa 
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A 

A 

C 

C 
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Wirusy gorączek krwotocznych 

 

Gorączka krwotoczna: 

• Ebola, Marburg,  

• Lassa, Junin, Machupo,  

• Doliny Rift, 

• hantawirusowe 

• żółta gorączka [NATO]  

• Krymsko-Kongijska 

   

B 

B 

B 

 

  

Wirusy zapalenia mózgu 

  

 

Zapalenie mózgu:  

• wschodnie końskie 

• zachodnie końskie 

• wenezuelskie [NATO] 

 

Tabela l. Patogeny wirusowe 



Państwa prowadzące programy nad rozwojem 
broni biologicznej 
 

• były ZWIĄZEK RADZIECKI… 

 

prawdopodobnie:  

• Chiny  

• Iran  

• Korea Północna  

• Libia  

• Syria  

• IRAK  

• Tajwan 
 

przypuszczalnie także:  

• ·  Kuba  

• ·  Egipt  

• ·  Izrael  
wg Countering the Chemical and Biological Weapons in the Post-Soviet World. Washington DC, Report to the 

Congress, 1993) 

 

 



Kraje podejrzane o posiadanie broni 
biologicznej 

 



Broń biologiczna – nie my ją wymyśliliśmy  

• prehistoria: „zatrute" strzały (gr. „toxon " - „łuk": nazwa „toksyna" 

wywodzi się od gr. nazwy łuku) 

• II w. p.n.e., Chiny: rzucanie koszyków z pszczołami na 

wojska przeciwnika  

• 190 r. p.n.e., Eurymedon: wrzucanie jadowitych węży na 

okręty przeciwnika (Hannibal) 

• 1346 r., Kaffa (obecnie Teodozja na Krymie): wrzucanie 

ciał zmarłych na dżumę do oblężonego miasta (Mongołowie); 

później w 1710 r, Rewal(Talin)-Estonia, Rosjanie  

• 1495 r., Neapol: zakażenie wina krwią chorych na trąd (Hiszpanie) 

• 1650 r. idea wykorzystania artylerii jako nośnika pocisków 

napełnionych śliną wściekłych psów i innych substancji toksycznych, 

np. ropuch  

• 1763 r., Fort Pitt-Pensylwania: idea podrzucenia tubylcom kocy od 

chorych na ospę, podobnie 4 lata później 

• 1797 Napoleon oblegając Mantuę próbuje zarazić mieszkańców 

leptospirozą 

• 1860-1865 – Wojna Secesyjna  próby zatruwania wody 



 



Oblicze ospy prawdziwej 
ospa prawdziwa była wśród nas przez bardzo 

długi czas 

 mumia faraona Ramzesa V (1100 r. p. n. e.) nosi 
znamiona sugerujące to zakażenie 

 VIII w. n. e. - ospa trafiła do Europy  

    (była przyczyną śmierci pięciu europejskich 
monarchów) 

 1520 r. - ospa została zawleczona do Ameryki przez 
wojska Hernanda Corteza  

    (w ciągu dwóch lat zmarło 3 – 4 mln Azteków) 

 1763 r. - po raz pierwszy użyto wirusów ospy jako 
broni biologicznej 

    (podczas epidemii zmarło ponad 50% członków 
wielu szczepów Indian Północnoamerykańskich) 

     

 

 

 



Oblicze ospy prawdziwej 

Postać choroby 
 variola major (śmiertelność 30%) 

 variola major - postać krwotoczna (śmiertelność 
bliska 100%) 

 variola major  - postać złośliwa  

    (śmiertelność powyżej 50%) 

 variola minor (śmiertelność ok. 1%) 

Okres wylęgania 
 10 - 12 dni (niekiedy 8 - 17 dni) 

Sposób przenoszenia 

 droga kropelkowa  
    (kontakt bezpośredni i pośredni) 

 Zakaźność 
 każdy chory - źródło zakażenia 10 - 20 osób 



Konkwistadorzy i Inkowie 

• To nie Hiszpanie pokonali Inków. Pokonała ich 

choroba. Przywódca Inków Huayna Capac umarł 

w Quito w 1534 roku nie od cięcia mieczem ale 

na skutek ataku odry lub ospy.  



Oblicze ospy prawdziwej 
ospa prawdziwa była wśród nas przez bardzo długi czas 

 1937 r. - ostatnie rodzime zachorowanie na ospę 
prawdziwą w Polsce 

 1953 r. - ospa została zawleczona z Indii do 
Gdańska i Gdyni 

    (zanotowano 13 zachorowań, w tym 2 zgony)  

 1962 r. - ospa została zawleczona z Indii do 
Gdańska 

    (zanotowano 29 zachorowań) 

 1963 r. - ospa została zawleczona z Indii do 
Wrocławia, a następnie do Opola, Wieruszowa i 
Gdańska 

    (zanotowano 99 zachorowań, w tym 7 zgonów)  

 



Ostatnia epidemia w Polsce 



•Ken Alibek (ur. 1950 w Kazachstanie) 
- lekarz wojskowy, były dyrektor 
zakładu produkcji wąglika w 
Stepnogorsku i zastępca 
dyrektora Biopreparatu(instytucji 
zajmującej się w ZSRR wytwarzaniem 
broni biologicznej). Od 1992 w USA, 
obecnie mieszka w Wirginii i wykłada 
na tamtejszym uniwersytecie.  Po 
ucieczce do USA w 1992 roku był 
przesłuchiwany przez wywiad 
amerykański. Obecnie pracuje w 
bioobronie w Stanach Zjednoczonych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirginia


•Instytut ultra czystych preparatów biochemicznych , Leningrad , o uzbrojonej 

Centrum plaga 

•Wektor State Research Center Wirusologii i Biotechnologii (wektor), a 

uzbrojonej centrum ospy 

•Instytut Inżynierii Immunologii , Lyubuchany 

•Instytut Biochemii Stosowanej , Omutninsk 

•Kirov zakład produkcyjny bioweapons , Kirov, Kirov Oblast 

•Zagorsk zakład produkcyjny ospy , Zagorsk 

•Berdsk zakład produkcyjny bioweapons , Berdsk 

•Zakład produkcyjny bioweapons Swierdłowsku (Związek Wojskowy 

19), Swierdłowsku , o uzbrojonej Centrum wąglik 

•Stepnogorsk Instytut Naukowo-Techniczne Mikrobiologii , Stepnogorsk , 

północnym Kazachstanie 

•Wyspa Odrodzenia testowania bioweapons , Jezioro Aralskie 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Pasechnik&usg=ALkJrhick_ZOX0gtNJLo0cNo1TvOp-xWkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad&usg=ALkJrhhI2n50UwT0HI0odtJc2adkVhP4BA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_State_Research_Center_of_Virology_and_Biotechnology&usg=ALkJrhiWG3VOCUpwEvgjxuWXe7E1e44nKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_State_Research_Center_of_Virology_and_Biotechnology&usg=ALkJrhiWG3VOCUpwEvgjxuWXe7E1e44nKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_State_Research_Center_of_Virology_and_Biotechnology&usg=ALkJrhiWG3VOCUpwEvgjxuWXe7E1e44nKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_State_Research_Center_of_Virology_and_Biotechnology&usg=ALkJrhiWG3VOCUpwEvgjxuWXe7E1e44nKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_State_Research_Center_of_Virology_and_Biotechnology&usg=ALkJrhiWG3VOCUpwEvgjxuWXe7E1e44nKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_State_Research_Center_of_Virology_and_Biotechnology&usg=ALkJrhiWG3VOCUpwEvgjxuWXe7E1e44nKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DInstitute_of_Engineering_Immunology%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgmZqHGwdtSwVEGLXbyPEHz8vtnAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DLyubuchany%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiPu1etnsJa2wEYyFJTDySB1U69UQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DInstitute_of_Applied_Biochemistry%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhB4saGiQHABbLver6Gb24IN0DHqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Omutninsk&usg=ALkJrhgBLw1OeACIw1AkXw3SQ540FCj6Mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DKirov_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhj0pSk69-vTyHBmt96RRA5Vr3KbmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DKirov_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhj0pSk69-vTyHBmt96RRA5Vr3KbmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DKirov_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhj0pSk69-vTyHBmt96RRA5Vr3KbmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DKirov_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhj0pSk69-vTyHBmt96RRA5Vr3KbmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kirov,_Kirov_Oblast&usg=ALkJrhjfJCVZNQZBFPhBrreGpQnESLMLUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kirov,_Kirov_Oblast&usg=ALkJrhjfJCVZNQZBFPhBrreGpQnESLMLUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kirov,_Kirov_Oblast&usg=ALkJrhjfJCVZNQZBFPhBrreGpQnESLMLUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kirov,_Kirov_Oblast&usg=ALkJrhjfJCVZNQZBFPhBrreGpQnESLMLUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kirov,_Kirov_Oblast&usg=ALkJrhjfJCVZNQZBFPhBrreGpQnESLMLUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DZagorsk_smallpox_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgqztZ9oWjB68qh0T9DB9LJ-jdpfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Zagorsk&usg=ALkJrhjDxm6emES6yPQ2lAU2LZBWT1snvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DBerdsk_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhi0tTskkeld3H2E4sioKT4LP3sNQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DBerdsk_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhi0tTskkeld3H2E4sioKT4LP3sNQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DBerdsk_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhi0tTskkeld3H2E4sioKT4LP3sNQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title%3DBerdsk_bioweapons_production_facility%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhi0tTskkeld3H2E4sioKT4LP3sNQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Berdsk&usg=ALkJrhgEX1qgSxwJ3TQQN0YNLtyyCFWA3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk_Anthrax_leak&usg=ALkJrhiFISHJXHEPCDFjQ8hFkFW7aDWpSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk_Anthrax_leak&usg=ALkJrhiFISHJXHEPCDFjQ8hFkFW7aDWpSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk_Anthrax_leak&usg=ALkJrhiFISHJXHEPCDFjQ8hFkFW7aDWpSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk_Anthrax_leak&usg=ALkJrhiFISHJXHEPCDFjQ8hFkFW7aDWpSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yekaterinburg&usg=ALkJrhii-mRp9FkLGAULrA5wh1k91AnKfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stepnogorsk_Scientific_and_Technical_Institute_for_Microbiology&usg=ALkJrhj-hOCq54WoB9ZS96Lsb7DRB8V7Mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stepnogorsk_Scientific_and_Technical_Institute_for_Microbiology&usg=ALkJrhj-hOCq54WoB9ZS96Lsb7DRB8V7Mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stepnogorsk_Scientific_and_Technical_Institute_for_Microbiology&usg=ALkJrhj-hOCq54WoB9ZS96Lsb7DRB8V7Mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stepnogorsk_Scientific_and_Technical_Institute_for_Microbiology&usg=ALkJrhj-hOCq54WoB9ZS96Lsb7DRB8V7Mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stepnogorsk_Scientific_and_Technical_Institute_for_Microbiology&usg=ALkJrhj-hOCq54WoB9ZS96Lsb7DRB8V7Mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stepnogorsk&usg=ALkJrhjs4_FGXF7t_idhJr505oEhUqz8tQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan&usg=ALkJrhhSr7naYgyE7X0FoaA_zbS2eSrICw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vozrozhdeniya&usg=ALkJrhjNhCVgRTll0o5U18OwbuTHwv4erg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vozrozhdeniya&usg=ALkJrhjNhCVgRTll0o5U18OwbuTHwv4erg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea&usg=ALkJrhjD0M2LAwy1nClPGDAaNbp2Sl4RRg


Katastrofa w Swierdłowsku - wąglik 

Do katastrofy doszło w kompleksie 
dziewiętnastym na nocnej zmianie w wyniku 
przeoczenia notki o potrzebie założenia 
nowego filtru w wyniku czego z fabryki 
wydostały się przetrwalniki laseczek 
wąglika (Bacillus anthracis) oznaczanego jako 
„836” 

Władze Związku Sowieckiego utrzymywały, że 
zakaziło się 96 osób, z czego 66 zmarło. 
Twierdzili także, że do infekcji doszło w wyniku 
spożywania skażonej żywności (mięsa od 
chorujących na wąglik zwierząt) – jednak takie 
praktyki nie wywołują postaci płucnej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przetrwalnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85glik
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85glik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich


Rozmieszczenie  broni strategicznej – Rosja 

zdolnej do przenoszenia broni BB 



CHOROBA ZASIĘG AEROZOLU 

(km) 

 

ZGONY CHORZY 

Gorączka doliny 

Rift 

 

1 

 

400 

 

35.000 

 

Kleszczowe 

zapalenie mózgu 

1 

 

9.500 

 

35.000 

 

5 

 

9.000 

 

85.000 

 

Bruceloza 10 

 

500 

 

100.000 

 

Gorączka Q >20 

 

150 

 

125.000 

 

Tularemia 

 

>20 

 
30.000 

 

125.000 

 

Wąglik >20 

 
95.000 

 

125.000 

 

Skutki rozproszenia w formie aerozolu 50 kg 

czynnika biologicznego z samolotu na 

wysokości 2 km nad terenem zamieszkałym 

przez 500 tys. osób (WHO 1970)   

Dur plamisty 



Wojna biologiczna  - Japonia 

Ishii Shiro  

ur. 25 czerwca 1892, zm. 9 
października 1959) –
 japoński lekarz, mikrobiolog, zbrodniarz 
wojenny, dowódca Jednostki 731  

W 1942 r. Ishii rozpoczął testy z bronią 
biologiczną i konwencjonalną na chińskich 
żołnierzach i cywilach. Dziesiątki tysięcy 
ofiar zmarło na dżumę, cholerę, z 
powodu wąglika i innych chorób. Jego 
oddział przeprowadzał również 
eksperymenty paramedyczne, takie 
jak wiwisekcje, aborcje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCuma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85glik


• Japan 

  2 września amerykański dowódca sił alianckich, generał 

Douglas McArthur złożył naukowcom „propozycję nie do 

odrzucenia”: immunitet i nietykalność za całość 

dokumentacji dotyczącej działalności Oddziału 731. 

McArthur doskonale zadawał sobie sprawę, że na 

zachodzie podobne eksperymenty nigdy nie mogłyby 

mieć miejsca a wyniki Japończyków mogły posłużyć 

amerykanom do ich własnych celów. Dodatkowym atutem 

był pakt milczenia jaki USA zawarło z Japonią. Istnienie 

Oddziału 731 miało zostać od tej chwili najpilniej 

strzeżoną tajemnicą II Wojny Światowej.   





•Eksperymenty były dokonywane w 

sposób bestialski. 

Przeprowadzano wiwisekcje, 

sztucznie wywoływano choroby, 

truto 

więźniów fosgenem lub cyjankiem 

potasu, zakażano wąglikiem, 

symulowano rany wojenne, 

wywoływano celowe udary, zawały 

serca oraz dokonywano aborcji. 

Oprócz tego na więźniach 

testowano nowe rodzaje broni takie 

jak granaty czy miotacze ognia. 

Każda śmierć była uważnie 

obserwowana i opisywana przez 

członków oddziału. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosgen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyjanek_potasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyjanek_potasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85glik


  Dzuma - Yersinia pestis 
(Enterobacteriacea, gram-) 

Dżuma (czarna śmierć, mór, zaraza 

morowa) – ostra bakteryjna choroba 

zakaźna gryzoni i (rzadziej) innych 

drobnych ssaków, a także człowieka 

(zoonoza). Choroba ta 

wywołana  infekcją G  tlenowych pałeczek

 z rodziny Enterobacteriaceae  

Bakterie dżumy są zaliczane do 

„klasycznego” arsenału broni 

biologicznej. Ich znaczenie wynika z 

rzadkiego występowania dżumy w 

krajach rozwiniętych, dość dużej 

śmiertelności i powszechnej 

wrażliwości populacji. Pierwszym 

znanym przypadkiem ich 

wykorzystania jest 

oblężenie krymskiego portu Kaffa 

(obecnie Teodozja) 

przez Tatarów w 1346 r.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_odzwierz%C4%99ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaka%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82eczka_(mikrobiologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Enterobakterie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_biologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_biologiczna


Epidemia czarnej 

śmierci 
• Epidemia czarnej śmierci wybuchła 

w Azji Środkowej, być może 
Chinach[1], skąd przez jedwabny 
szlak w 1346 dostała się na Krym, 
skąd prawdopodobnie rozniosły ją 
pasożytujące na zamieszkujących 
ówczesne statki 
handlowe szczurach śniadych pchły. 
Szacuje się, że szerząc się w 
Europie i 

•   okolicach Morza Śródziemnego, 
przyczyniła się do śmierci (w 
zależności od szacunków) 30–60% 
ówczesnej populacji Europy[2] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87#cite_note-2


Rozprzestrzenianie się dżumy 

krwotocznej (dymieniczej?) w XIV wieku. 

 



Pandemie dżumy. 

• Pierwsza dotycząca Arabii i Egiptu, około 542 
roku A. D.  

• Czarna śmierć w Europie od 1347 po wielką 
pandemię w Londynie w 1665 roku. Atak czarnej 
śmierci mógł być spowodowany gwałtownym 
wzrostem liczebności populacji pomiędzy 1000 a 
1300 rokiem a następnie koszmarną klęską 
głodu pomiędzy 1315-1317. 

• 1892 – 1896 od Yunnanu po Bombaj. 



Dżuma jako broń biologiczna 

• Badana w programach ofensywnych USA i 

ZSRR; 

• Przygotowana do użycia drogą inhalacyjną z 

pominięciem niewygodnego wektora (pchły); 

• Ponad 10 instytutów i tysiące naukowców 

Biopreparatu pracowały nad dżumą. 

 



Endemiczne ogniska dżumy 



Source: USAMRICD 

Dżuma dymienicza 

• Czas inkubacji: 2-6 dni 

• Nagły początek, złe 
samopoczucie, bóle mięśni, 
gorączka, tkliwe węzły 
chłonne 

• Regionalne zapalenie węzłów 
chłonnych (dymienice) 

• Zmiany skórne 

– Możliwa grudka, 
pęcherzyk lub krosta w 
miejscu ukąszenia przez 
pchłę 

– Skaza krwotoczna - późno 



Source: USAMRICD 

Dżuma płucna 

• Okres inkubacji: 1-3 dni  

• Nagły początek, złe 
samopoczucie, bóle 
mięśni, gorączka,  

• kaszel 

• Zapalenie płuc, szybko 
postępująca duszność, 
krwioplucie 

• Śmierć w wyniku 
niewydolności 
oddechowej/posocznicy 



Wąglik. 

• Wąglik (anthrax) jest groźnym schorzeniem 

zwierząt i ludzi, znanym od wieków.  

• U ludzi choroba występuje rzadko, lecz 

• jej przebieg jest ostry i może żle rokować. 

• Wąglik jako możliwa broń biologiczna budzi 

zainteresowanie od 80 lat. Obecnie 



1915 Dr. Anton Dilger 

• German-American, Dr. Anton Dilger, grows 
cultures of Bacillus anthracis (anthrax) and 
Pseudomonas mallei (glanders), supplied by 
the German government, in his Washington 
D.C. home.   

• The agents and an inoculation device are 
given to sympathetic dockworkers in 
Baltimore to infect 3000 head of horses, 
mules, and cattle destined for the Allied 
troops in Europe 





Biological Warfare WWI 

• Germany aims an 

ambitious biological 

weapons project at its 

enemies’ livestock 

(Romania, Italy, France, 

Russia, Mesopotamia). 

 

• Anthrax is used to infect 

food animals and 

Glanders to infect 

horses used by the 

Calvary. 



 

 

 

Wąglik jako Bron Biologiczna  

• Trudna do Wykrycia 
• Bezbarwna, bezzapachowa, mikroskopijnych 

rozmiarów 

• Nie istnieją szybkie metody terenowe 
wykrywania  środków biologicznych 

• Kiedy już wystąpią objawy, leczenie nie ma 
szans powodzenia 

• Psychologiczne skutki działania broni 
biologicznej 
•  Powszechna panika  

• Przerwanie lub sparaliżowanie operacji 
wojskowych w dotkniętych rejonach 



Wąglik- postać płucna dawniej nazywana: 

 „chorobą sortowaczy wełny z Bradford” 

Zakażenie wziewne przetrwalnikami laseczek wąglika jest rozpatrywane jako jedna 

z najgroźniejszych metod ataku biologicznego. Może się pojawic także u osób 

stykajacych się z zakażonymi skórami (np. producentów galanterii skórzanej). 
 

Przetrwalniki laseczek wąglika mają średnicę < 5 mikrometrów, tj. poniżej średnicy 

usuwanej „elewatorem” oskrzelowym. W pęcherzykach są pochłaniane przez 

makrofagi i są transportowane do węzłów chłonnych śródpiersia, gdzie uwalniają 

się bakterie, które ulegają namnożeniu. Okres inkubacji trwa od kilku dni do 60 

dni. 

Po tym okresie (który jest ubogoobjawowy albo bezobjawowy) rozwój choroby jest 

bardzo szybki (2-4 dni) i u osób nie szczepionych obarczony praktyczne 100% 

śmiertelnością. Leczenie antybiotykami w tym okresie choroby jest mało skuteczne 

(80% leczonych antybiotykami ginie) 
 

Podstawowe zmiany patologiczne to: 

•Krwotoczne zapalenie śródpiersia 

•Krwotoczne zapalenie płuc 

•Wysięki opłucnowe 



Po absorpcji przetrwalników laseczek wąglika w 

pęcherzykach, bakterie te przemieszczają się do węzłów 

chłonnych wnęki drogą limfatyczną (naczynia limfatyczne 

są najliczniejsze w dolnych płatach, podopłucnowo), a 

następnie do krwioobiegu (posocznica) 

Wąglik- postać płucna 



Krwotoczne zapalenie opon mózgowych 

(ang. „cardinal cap”) spotyka się w 50% 

przypadków posocznicy wąglikowej 

Po raz pierwszy opisano ten objaw podczas 

epidemii w Swierdłowsku 

Wąglikowe zapalenie opon 



A member of the 

Ministry of Defense 

Chemical Defense 

Establishment stands 

near a warning sign in 

Gruinard Island, 

Scotland, the site of 

explosive munitions 

testing using anthrax 

spores as a biological 

weapon. The island has 

been sealed off from the 

public for almost 50 

years.  



Biological Warfare  

• Great Britain 1942 

  -  Anthrax / Animal Diseases 

  -  Gruinard Island  

 



Projekt ataku wąglikiem na hodowle bydła w III 
Rzeszy 



British Operation Foxley 

• In 1944, the British also considered sending an 
undercover agent to kill Hitler by impregnating his 
clothing with anthrax, or hidding anthrax in objects 
such as in a fountain pen, hollowed-out spectacles or 
even a pair of false teeth.  

Prototype of 'Operation Foxley' pneumatic cyanide weapon, equipped with 

a safety pin with pull string attached to the ring of the firing rod 



Rodzaje wirusowych gorączek 
krwotocznych 

„Wirusowe gorączki krwotoczne” (ang. virus haemorrhagic 

fevers - VHF, łac. febres haemorrhagicae virusales) 

są  określeniem używanym wobec grupy chorób powodowanych 

przez kilka rodzajów wirusów, charakteryzujących się: nagłym 

początkiem, wysoką gorączką i mniej lub bardziej nasilonym 

uszkodzeniem naczyń krwionośnych ze wzrostem ich 

przepuszczalności dla krwinek i osocza. 

Niektóre z nich powodują ciężkie wielonarządowe uszkodzenia 

krwotoczne i wstrząs, są wysoce zakaźne oraz obarczone dużą 

śmiertelnością 

Patogenami są wirusy RNA należące do czterech rodzin: 

Arenavirus, Filoviridae, Bunyaviridae i Flaviviridae.  

Pokrewnymi chorobami są denga i żółta gorączka (żółta febra), które są 

wywoływane kilkoma serotypami Flavivirus  



Objawy zakażenia wirusem Ebola 



Niektóre patogeny wirusowych 
gorączek krwotocznych 

Filoviridae: Ebola filovirus i Marburg filovirus 

Arenaviridae: Lassa virus, lymphocytic 

choriomeningitis virus (LCMV), Junin virus 

(Argentine hemorrhagic fever), Machupo virus 

(Bolivian hemorrhagic fever), Guanarito virus 

(Venezuelan hemorrhagic fever), Sabia virus 

(Brazilian hemorrhagic fever). 

Bunyaviridae: Rift Valley Fever (RVF) virus, 

hantavirus pulmonary syndrome (HPS), 

hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) 

virus i Crimean-Congo hemorrhagic fever virus.  

Flavivirus: 67 zidentyfikowanych wirusów, w 

tym: grupa Japanese encephalitis virus (JEV) 

/Murray Valley encephalitis virus (MVEV), St. 

Louis encephalitis virus (SLEV), West Nile virus 

(WNV)/, grupa dengi /Dengue virus (DENV)/,  

grupa żółtej gorączki /Yellow fever virus (YFV)/ 



Charakterystyka epidemiologiczna 
niektórych VHF 

nazwa wirus Przenosze-

nie miedzy 

ludźmi 

Okres 

inkubacji 

Śmiertel-

ność 

leczenie Kategoria 

CDC 

Ebola 

 

Filoviridae tak 2-21 50-90 objawowe A 

Marburg Filoviridae tak 2-14 23-70 objawowe A 

Lassa Arenoviridae tak 5-16 15-20 Ribavirin, 

objawowe 

A 

Junin, 

Machupo, 

Guanarito, 

Sabia 

Arenoviridae tak 7-14 15-30 Ribavirin, 

objawowe 

A 

Od 1976 r. (I epidemia w Yambuku Kongo) do 2004 r. wirus Ebola wywołał 16 epidemii, zachorowało 

1847 osób, z których zmarło 1286 (69.6%) 





Rosja – ośrodek Wektor  Nowosybirsk  

Badania nad wirusem Eboli i Marburg 



• .  japońska sekta religijna 
założona w 1987 przez Shōkō 
Asaharę (prawdziwe nazwisko: 
Chizuo Matsumoto). W marcu 
1995 roku mała grupa członków 
sekty dokonała w tokijskim 
metrze zbrodniczego zamachu 
przy pomocy sarinu. Śmierć 
poniosło 12 osób, a blisko 6 tys. 
odniosło poważne obrażenia z 
powikłaniami na długie lata. 

• Sekta opracowała plan ataku 
botuliną i wąglikiem 

Sekta  - Aum Najwyższa 
Prawda 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dk%C5%8D_Asahara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dk%C5%8D_Asahara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dk%C5%8D_Asahara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarin


• Toxic fumes were reported beginning at 8:17 

a.m. (Rush Hour) 



Kierunki rozwoju nowej BB 

 

• Toksyny bojowe 



Minimalne dawki 
śmiertelne toksyn i BST 

Agent       Respiratory Dose for Man (μg) 

Q Fever         0.0000021 

Tularemia         0.0001 

Anthrax         0.008 

Botulism         4.5 

Nerve Agent VX 8000.0 

Dr. William C. Patrick III spent over three decades at Fort Detrick, Maryland, the U.S. 

Army's base for biological weapons research.  



Efekt rozpylenia 100 kg zarodników wąglika   



Objawy kliniczne botulinizmu 

Objawy kliniczne występują po 5 -24 godz od 

przyjecia dawki jadu. Polegają one na 

porażeniu mięśni związanym z zablokowanie 

wycielania acetycholiny w neuronach 

motorycznych 

 

•nudnosci i wymioty (bez szczególnych 

bólów brzucha)  

•zaparcia 

•podwójne widzenie, rozszerzenie żrenic, 

trudności akomodacji 

•wiotkość mięsni 

•trudnosci w utrzymaniu głowy, opadanie 

powiek 

•porazenie mięsni gardła → aspiracja 

wydzieliny 

•porazenie mięsni oddechowych → śmierć 

 

Leczenie: podawanie swoistej antytoksyny 



Botulina jako broń biologiczna 

Clostridium botulinum 

Botuliny (jest ich 7 rodzajów) są jednymi z 

najsilniejszych trucizn biologicznych - egzotoksyn 

bakteryjnych. Produkowane są przez Gram+ bakterie 

beztlenowe, tworzące endospory. Egzotoksyna ta jest 

uwalniana z wnętrza komórek bakteryjnych dopiero po 

ich śmierci i autolizie.  

Śmiertelna dawka botuliny dla dorosłego człowieka 

wynosi (dane z doświadczeń na małpach): 

•0,09 - 0,15 µg dożylnie lub domięśniowo  

•0,7 - 0,9 µg w postaci aerozolu (w tej postaci może być 
użyta jako broń biologiczna) 

•70 µg - dawka doustna (teoretycznie możliwośc 
skażenia żywnosci lub wody pitnej).  

Cechy botuliny jako potencjalnej broni biologicznej: 

+  bardzo wysoka 

toksyczność 

+  duże zapasy na świecie 

+  łatwość i taniość produkcji  

   (np. w kadziach fermenta- 

   cyjnych, browarach) 

+ szybki efekt toksyczny 

  (kilka godzin do kilku dni) 

- wrażliwość na ciepło 

- dość charakterystyczne 

   objawy kliniczne 
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Toksyna botulinowa 

Niezależnie od typu toksyny 
botulinowej i drogi wnikania do 
organizmu substancja ta 
resorbuje się do krwiobiegu i jest 
transportowana przez krew do 
receptorów w obwodowym 
układzie nerwowym. Są to 
synapsy i płytki nerwowo 
mięśniowe. 

 
 



Botulina jako broń biologiczna 
Botulina jako potencjalna broń biologiczna mogła być wykorzystana w 

postaci areosolu: 
 

•w latach ’30 i ’40 XX w. Japończycy prowadzili zbrodnicze badania na 
ludziach w Mandżurii w Jednostce 731 (dowodzonej przez gen. Ishi 
Shiro) 

•w czasie II wojny światowej Niemcy zgromadzili zapasy botuliny i 
istniała możliwość ich zastosowania podczas lądowania w Normandii 

•do 1970 r. w USA i Kanadzie prowadzono badania nad botuliną jako 

bronią 

•w latach ’70 i ‘80 XX w. botulina była głównym czynnikiem 
biologicznym testowanym w Zwiazku Radzieckim (w stacji 
doswiadczalnej Aralsk 7 (Аральск 7) na Wyspie Odrodzenia (Остров 
Возрождения) – wyodrębniono m.in. gen odpowiedzialny za 
wytawarzanie tej trucizny 

•w 1991 r. podczas I Wojny w Zatoce Perskiej znaleziono 19000 l 
(wystarczajacej do trzykrotnego zabicia populacji ludzkiej) 
skoncentrowanej toksyny botulinowej (m.in. w 100 bombach o 
wagomiarze 180 kg i w 13 pociskach Scud) 

•w 1995 r., sekta „Najwyższa Prawda” (Japonia): trzy nieskuteczne 
próby rozproszenia bakterii wąglika i toksyny botulinowej w tokijskim 
metro  



Zamach na SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha 

  Zamach przeprowadzony był o 

zmodyfikowaną wersję granatu G-73 

wypełnionego toksyną botulinową. 

  Heyndrich zmarł w 7 – dobie, pomimo 

zastosowania sulfonamidów we 

wstrząsie septycznym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/SS-Obergruppenf%C3%BChrer
https://pl.wikipedia.org/wiki/SS-Obergruppenf%C3%BChrer
https://pl.wikipedia.org/wiki/SS-Obergruppenf%C3%BChrer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich


Instytut pod przykrywką badań 

nad rakiem prowadził działalność mającą 

na celu opracowanie broni biologicznej. 

Dyrektor Kurt Blome. 

Klasztor Urszulanek Unii 
Rzymskiej. Uważa się, że od szubienicy uratowała 

go amerykańska interwencja, gdyż krótko 

po procesie został przeniesiony do Camp 

David w stanieMaryland w ramach operacji 

Paperclip, gdzie od 1951 pracował 

dla Korpusu Wojsk 

Chemicznych nad bronią 

biologiczną i chemiczną. 

Centralny Instytut Badań nad 
Rakiem, Poznań 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_(choroba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Blome
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Urszulanek_Unii_Rzymskiej_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Urszulanek_Unii_Rzymskiej_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Camp_David
https://pl.wikipedia.org/wiki/Camp_David
https://pl.wikipedia.org/wiki/Camp_David
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maryland
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Paperclip
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Paperclip
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
https://pl.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_biologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_biologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_chemiczna
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Objawy zatrucia TBA:  

 występują po okresie utajenia (od 3 do 48h) 
 

 początkowe stadium:  

  silne osłabienie  

 nudności 

 ból głowy 

 zaburzenia wzrokowe 

w dalszym etapie hamowane są funkcje   

gruczołów ślinowych i potowych 

następnie paraliżowane są mięśnie przełyku 
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• Gdy zatrucie kończy się wyzdrowieniem, to 

okres osłabienia trwa ok. 6 miesięcy. Przy 

zatruciach ze skutkiem śmiertelnym zgon 

następuje po kilku dniach. (Bezpośrednią 

przyczyna jest porażenie ośrodków 

oddechowego i krążenia w centralnym 

układzie nerwowym) 

 

Objawy zatrucia TBA: 



Dlaczego białko? - botulina 

•  Neurotoksyna (jad kiełbasiany) 
produkowana przez Clostriudium 
botulinum – jeden gram zabija 
ponad milion osób 

• To rozpowszechniona bakteria 

• Efekt toksyczny pojawia się dopiero 
po germiancji bakterii, a to 
wymaga warunków beztlenowych, 
alkaliczności środowiska oraz 
niskiego zasolenia 

• Toksyna deaktywuje się po 
ogrzaniu do 85oC– denaturacja 
białka 



Dlaczego białko? - botulina 

• Neurotoksyna blokuje 
naurotransmisję 
cholonergiczną 

• Toksyny B, C, D i F 
degradują synaptobrewinę 

• Toksyny A i E degradują 
SNAP25  

• Są to protezy cynkowe 

• Neurotoksyna nie pozwala 
zatem na przejmowanie 
acetylocholiny z  
transportujących 
pęcherzyków do komórki  
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Rycyna 

• Wyodrębniona z nasion 
rącznika 

• Oznaczona kryptonimem „W” 
w armii USA 

• Stanowi wielkocząsteczkową 
substancje białkową 

• W stanie czystym ma postać 
białego proszku, w stanie 
krystalicznym pozbawiona jest 
zapachu i smaku 

 

Model wstęgowy struktury rycyny  



Działanie toksyczne rycyny 

• Należy do toksyn układu 
nerwowego 

• Następstwem zatrucia są 
stany zapalne nerek i 
uszkodzenia wątroby 

• Po pozornym polepszeniu 
stanu następuje śmierć 

 

 



Białka roślinne - rycyna 

• Ricinis communis uprawiano w 
Egipcie dla cennego oleju do 
urządzeń mechanicznych. 

• Tam też stwierdzono efekt 
przeczyszczający oleju 

• 1888- Peter H. Stillmark odkrył w 
oleju rycynę (1 - 5% masy ziarna) 

• Po 1890 badania Paula Ehrlicha 
nad różnicami w toksyczności z 
zależności od sposobu podania 
(mniej toksyczna doustnie niż po 
injekcji) doprowadziły do 
położenia podwalin pod 
immunologię 

• Zawiera dwie rycyny i dwie 
hemoaglutyniny 



Białka roślinne - rycyna 

• Dimeryczne białka bardzo odporne na temperaturę 
(140oC przez 20 min.) 

• Toksyczna rycyna A (pomarańczowa) 

• Rycyna B (niebieska - transportująca) – wiąże się z 
powierzchnią komórki  i ułatwia endocytozę 

• Rycyna A to enzym degradujący rybozomy 
(uniemożliwia syntezę białek) 

• 1g potrafiłby zabić ponad 100.000 ludzi 



Georgi Markov 1978 

• Bulgarian exile Georgi Markov, in London, is 

injected in the leg with a steel ball via a specially 

constructed umbrella. The device injected a tiny 

pellet filled with a toxin into the subcutaneous 

tissue of his leg while he was waiting for a bus 
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Toksyny zwierzęce 

Zalicza się do nich jady węży, ropuch,   

owadów a również substancje zawarte w 

organizmach morskich 

niektóre z toksyn są możliwe do otrzymania 

syntetycznymi metodami 

Znaczenie wojskowe, w armii USA wytypowano 

(jako BST) do tej pory: saksitoksynę, 

tetrodotoksynę 
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Saksitoksyna 

• Wydzielona z morskich 
mięczaków 
 

• W armii USA oznaczona 
symbolem „TZ” 
 

• Jest substancją 
niebiałkową 
 

• Dobrze rozpuszcza się w 
wodzie i alkoholu 
 

• Jest higroskopijna 
 

• Odporna na wysokie 
temperatury 
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Działanie saksitoksyny 

• Poraża obwodowy układ nerwowy 

• Powoduje drętwienie języka, warg i końców 
palców 

• Osłabia mięśnie karku i kończyn 

• Bezpośrednią przyczyną śmierci jest 
zatrzymanie oddechu jako następstwo paraliżu 
nerwów mięśni oddechowych 

• Śmiertelna dawka dla człowieka wynosi 0,2-0,5 
mg 
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Tetrodotoksyna 

• Występuje w kilku gatunkach 
zwierząt morskich 

• Zawarta w wątrobie i 
wnętrznościach ryby 

• Jest to substancja bezbarwna, 
krystaliczna 

• Przy ogrzewaniu powyżej 
temperatury 225C ciemnieje 

• Dobrze rozpuszcza się w wodzie 
o odczynie lekko kwaśnym 



Luc Montagnier, wirusolog z 

Instytutu Pasteura, odkrywca 

wirusa AIDS 

 

• „Epidemie pojawiają się nagle, ni 

stąd ni zowąd. Zawsze jesteśmy 

spóźnieni”. 



Nowe formy broni BB wymagają nowych 
rozwiązań 

• Strategia • Identyfikacja BB 

• Środki ochrony • Leczenie 
 



Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi 

im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego 

Pytania? 
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