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BOLILE INFECºIOASE, ARMELE BIOLOGICE,
BIOTERORISMUL, PROVOCARE MAJORÅ A
SOCIETÅºII CIVILE CONTEMPORANE
Infectious diseases, biological weapons, bioterrorism – major provocation
of contemporary civil society
Prof. Dr. Ludovic Påun
Membru de onoare AOS

„Infec¡ia biologicå este una dintre cele mai
vechi lupte de pe planetå“, se poate spune un
råzboi; originea celor mai multe microorganisme
cauzatoare de boalå este necunoscutå. Cu toate
acestea, cercetarea medical-arheologicå scoate în
eviden¡å faptul cå în via¡a marinå pietrificatå, resturile animalelor prådåtoare pentru om ¿i mumiile
con¡in råmå¿i¡e fosilizate ale microorganismelor.
Istoria umanå aratå cå fiecare secol are propriii
såi patogeni emergen¡i, respectiv boli de importan¡å
primordialå (1).
Dinamica epidemiologicå a bolilor infec¡ioase,
utilizarea patogenilor ca arme biologice ¿i bioterorismul reprezintå asocierea generatoare a „provocårii majore“ pentru Sånåtatea Publicå ¿i Asisten¡a
Medicalå contemporanå în domeniul bolilor
infec¡ioase.
Evolu¡iile epidemiologice ale Sindromului Acut
Respirator Sever (SARS), Gripei Aviare (H5N1),
Atacului bioterorist cu spori de Bacillus anthracis,
SUA 2001, ¿i presiunea continuå a amenin¡årilor
cu atacuri bioteroriste, sunt concretizåri convingåtoare cu privire la dimensiunile provocårii
pentru care „Societatea civilå, Sånåtatea Publicå
¿i Asisten¡a Medicalå“, „Structurile informative
¿i de Aplicare a legii sunt investite så råspundå“.
Formularea obiectivului actual al statelor care
resping Terorismul în general, inclusiv Terorismul
biologic: „Prevenirea ¿i Råspunsul Societå¡ii Civile la
atacul bioterorist“, exprimå sintetic politica privind
abordarea armelor biologice ¿i bioterorismul“.
Bolile infec¡ioase constituie expresia clinicå a
unui concept unitar (2) referitor la biologia rela¡iilor
dualiste – naturale sau provocate – între douå
entitå¡i biologice vii, (caz unic între armele de

distrugere în maså: explozive, nucleare, chimice,
biologice), rela¡ii care definesc conceptul istoric,
dinamic: „Boli infec¡ioase, arme biologice, bioterorism“.
Microorganismele unicelulare (virusuri, bacterii,
parazi¡i, fungi, prioni) ¿i macroorganismele pluricelulare, structurate organic (oameni, animale,
plante ¿i alte structuri biologice vii) dezvoltå rela¡ii
care se reflectå în abordårile din Sånåtatea Publicå.
Asisten¡a Medicalå a popula¡iei ¿i animalelor ocupå
un loc principal în cercetarea ¿tiin¡ificå medicalå
(umanå ¿i veterinarå), în Bio¿tiin¡å ¿i Biotehnologie.
Conceptul „Boli infec¡ioase, arme biologice,
bioterorism“, concept unitar, dinamic, marcat de
evolu¡ia bolilor infec¡ioase, istorice¿te constituit
¿i extins la armele biologice produse prin tehnologie industrialå specificå, (dupå descoperirea
agen¡ilor patogeni/etiologici ai bolilor infec¡ioase
în secolul al XIX-lea: Louis Pasteur, Robert Koch)
este asociat cu bioterorismul (manifestare psihologicå de maså), agroterorismul ¿i cyberterorismul.
Contemporaneitatea cu cyberterorismul (formå
a terorismului tehnic cu implicare asupra re¡elelor
electronice informative, a tehnologiei electronice
în general, de care beneficiazå ¿i domeniul medical),
bio¿tiin¡a ¿i biotehnologia amplificå major op¡ional
riscul bioterorismului în mileniul trei.
De-a lungul istoriei, epidemiile (naturale) bolilor infec¡ioase au provocat un numår cu mult mai
mare de decese decât decesele înregistrate în råzboaie: aproape un sfert din popula¡ia Europei
(aproximativ 25 de milioane) au decedat în cursul
epidemiei de pestå (ciumå bubonicå în secolul al
XIV-lea (3); variola, rujeola, gripa, tifosul ¿i pesta/
ciuma bubonicå au omorât peste 95% din popula¡ia
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nativilor americani precolumbieni, iar în epidemia
mondialå de gripå (H5N1) 1918-1919 au decedat
peste 21 de milioane de oameni, în mare majoritate
tineri, mai mul¡i decât au fost omorâ¡i prin armele
de foc în cursul celui de-al Doilea Råzboi Mondial
(3). Cu toate sucesele ob¡inute în limitarea morbiditå¡ii prin boli infec¡ioase, în SUA mor anual
aproximativ 150.000 de oameni (3). În prezent,
prevenirea epidemiilor majore de boli infec¡ioase
reprezintå o provocare mai mare decât anterior,
din cauza globalizårii, cålåtoriilor ¿i comer¡ului,
marilor concentra¡ii ale popula¡iilor, convie¡uirii
în proximitatea animalelor, ale cåror boli (unele!)
pot fi transmise oamenilor (3).
La amenin¡årile bolilor infec¡ioase transmise
natural se adaugå amenin¡årile bioteroriste (2)!
Una dintre particularitå¡ile armelor biologice
constå în faptul cå acestea (armele biologice) fac
parte dintre organismele vii, spre deosebire de alte
arme cu extindere în maså (explozive, nucleare,
chimice); armele biologice (forme vii de existen¡å)
sunt o prezen¡å universalå, în mediul fizic ¿i biologic,
pe Terra ¿i în cosmos, „fondul etiologic comun.“
În aceste condi¡ii („existen¡a dualistå“ a formelor unicelulare ¿i multicelulare de via¡å), se
creeazå în mod obligatoriu fie rela¡ii echilibrate,
fie dezechilibre biologice care implicå sånåtatea
¿i calitatea vie¡ii, induc evolu¡ii epidemiologie
individuale ¿i de grup, inclusiv bioterorismul.
Rela¡iiie biologice între cele douå existen¡e vii
sunt concretizate prin manifeståri clinice, epidemiologice, date ¿i exploråri de laborator, markeri
ai evolu¡iei biologice, care, consemnate ¿i sintetizate
alåturi de supravegherea clinicå, se constituie în
baza de date necesarå managementului, dupå caz,
a unei epidemii naturale ¿i/sau a unui atac bioterorist.
Un raport, declasificat recent în Statele Unite,
elaborat de National Intelligence Council pentru

Central Intelligence Agency (CIA), concluzioneazå
cå: Bolile infec¡ioase nu sunt numai o problemå
de sånåtate publicå, ci ¿i una de securitate
na¡ionalå“ (4), popula¡ia Statelor Unite este vulnerabilå atât la bolile infec¡ioase emergente, cât ¿i
reemergente (4).
În anul 1993, U.S. Congresionat Office of
Techonology estima cå diseminarea a 100 de
kilograme, spori de Antrax, asupra a¿ezårii umane
Washington DC, ar putea produce între 130.000 –
3 milioane de decese, ¿i ar putea fi considerate o
armå la fel de letalå ca ¿i o bomba cu hidrogen (3).
„Accidentul Sewerdlowsk (URSS, 1979)“ cu
spori de Bacillus anthracis insuficient mediatizat,
¿i mai ales atacul bioterorist cu spori de Bacillus
anthracis, SUA 2001, ca ¿i amenin¡årile teroriste
cu recurgerea la armele biologice se constituie în
dovezi clare pentru sus¡inerea „existen¡ei provocårii“ majore actuale pe care bolile infec¡ioase (în
evolu¡ia naturalå), armele biologice (evolu¡ie provocatå) ¿i bioterorismul (manifeståri pshiologice
de maså) le dezvoltå la adresa societå¡ii civile.
Informa¡iile difuzate pe Internet cu privire la
„fabricarea“ armelor biologice constituie o surså
tehnicå de sprijin pentru cei ce provoacå sau se
pregåtesc så practice bioterorismul. Este necesar
ca guvernele, prin structurile de Sånåtate Publicå,
împreunå cu Structurile informative ¿i a celor de
Aplicare a legii så reac¡ioneze tehnic, prompt ¿i
inteligent în eventualitatea suspiciunii unei epidemii, indiferent dacå aceastå epidemie este naturalå sau provocatå, disjunc¡ie foarte greu de
realizat în primele ore de la debut, altfel hotårâtoare,
în legåturå cu evolu¡iile ulterioare ale epidemiei.
Exerci¡iile „Dark Winter“ (Variola) (2) ¿i Topoff
(ciuma) (3), douå exerci¡ii efectuate în SUA, atrag
aten¡ia asupra necesitå¡ii amplificårii activitå¡ii de
prevenire ¿i råspuns la atacul bioterorist asupra
societå¡ii civile în întregul såu.
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