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Responsabilitatea tehnicå apar¡ine medicilor de
specialitate (Sånåtate Publicå, Boli Infec¡ioase, Urgen¡e,
Epidemiologie, Microbiologie) de competen¡a ¿i impli-
carea cårora depinde calitatea Råspunsului Sånåtå¡ii
Publice la atacul bioterorist asupra societå¡ii civile
(1,2,3), diferen¡iat de „råzboiul biologic“1.
Terorismul, fenomen social, apårut ¿i dezvol-

tat concomitent cu constituirea primelor societå¡i
umane, generat de lupta pentru putere, caracteri-
zat prin recurgerea la violen¡å pentru a realiza
obiective individuale, de grup, organiza¡ie, ale
¡årilor care îl sus¡in sau îl practicå; se manifestå
sub forme variate, între care Bioterorismul.
Bioterorismul: folosirea inten¡ionatå a armelor

biologice – agen¡i patogeni microbieni ¿i/sau toxi-
nele acestora (Tabel nr.1) a unor produ¿i biologici
„bioregulatori“2, pentru a face råu oamenilor, ani-
malelor, plantelor, altor existen¡e vii cu scopul de
a influen¡a deciziile guvernelor sau a intimida ori
¿antaja personalitå¡i administrative, politice,
militare sau popula¡ia civilå în întregul såu.

De ce armele biologice, respectiv bioterorismul
sunt mai atractive pentru terori¿ti, în compara¡ie
cu explozivii conven¡ionali, armele chimice sau
nucleare (1)?
1. Necesitå cantitå¡i mici de agent biologic pentru

a se ob¡ine efectul disruptiv3 sau catastrofic4

(toxina botulinicå).

BIOTERORISMUL
ªI MEDICINA CLINICÅ

Prof. Univ. Dr.  Dhc. Ludovic Påun,
UMF „Carol Davila“, Clinica de Boli Infec¡ioase ¿i Tropicale,

Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase „Dr. Victor Babe¿“, Bucure¿ti.

„Când lumea este la risc colectiv, apårarea devine o responsabilitate împår¡itå de toate na¡iunile”.
Dr. Margaret Chan – Director General OMS – de ziua sånåtå¡ii 2007.

2. Sunt fårå miros ¿i u¿or de ascuns.
3. Nu declan¿azå detectorii de metale în aeroporturi

¿i pot fi transfera¡i la distan¡e mari în timp scurt.
4. Cu toate cå accesul la armele biologice a fost

restric¡ionat, acesta este încå facil în compara¡ie
cu alte arme de distrugere în maså (Plutoniul).

5. De¿i o armå biologicå se preparå mai greu ca o
„pipe bomb“, poate fi preparatå cu tehnica de
laborator simplå.

6. Agen¡ii biologici sunt mult mai greu de desco-
perit, întrucât nu declan¿azå „efectul spontan“5

al celorlalte arme de distrugere în maså (ex-
plozive, chimice, nucleare); posedå perioada
de incuba¡ie clinicå ¿i epidemiologicå.

7. Agen¡ii biologici declan¿azå în mod sigur
efectul disruptiv.

ELEMENTE CE CARACTERIZEAZÅ AGENºII
BIOLOGICI PREFERAºI PENTRU A FI UTILIZAºI

CA ARME BIOLOGICE (1)

1. Morbiditate ¿i mortalitate mare
2. Poten¡ial pentru transmitere interumanå
3. Doza infec¡ioaså reduså ¿i infectare înaltå prin

aerosoli
4. Lipsa metodelor/capacitå¡ilor de diagnostic ra-

pid
5. Lipsa sau disponibilitatea vaccinului

1. Utilizarea de cåtre structurile militare a armelor biologice pentru a ob¡ine victoria în confruntårile cu for¡ele militare inamice, prin
producerea efectului distructiv (morbiditate ¿i mortalitate mare în rândul for¡elor militare inamice).

2 . Compu¿i organici naturali ai celulelor organismelor vii care intervin/regleazå diferite procese biologice naturale (citochine,
eicosanoide, neurotransmi¡åtori, hormoni, enzime proteolitice).

3. Efect disruptiv: panicå, fricå, teroare, dezorganizare socialå inclusiv în domeniul Sånåtå¡ii Publice, în ciuda numårului redus de
cazuri clinice (atacul bioterorist cu spori de Bacilus anthracis – 2001 USA: 22 cazuri clinice, 5 diagnosticate cu antrax pulmonar,
toate decedate).

4. Cazuri clinice ¿i decese numeroase.
5. Efect spontan, în momentul diseminårii, al armelor de distrugere în maså (explozive chimice nucleare).
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6. Poten¡ial de a produce anxietate
7. Disponibilitatea patogenului ¿i u¿urin¡a pro-

ducerii în cantitå¡ile necesare
8. Stabilitatea în mediul exterior
9. Baza de date a cercetårii ¿i produc¡iei anteri-

oare
10. Poten¡ialul de fi weaponizat (transformat în

armå biologicå)

REPERE ISTORICE(A); ELEMENTE
BIOTERORISTE CONSEMNATE (B)

A. De¿i nu erau descoperi¡i ¿i recunoscu¡i ca
agen¡i etiologici ai bolilor infec¡ioase transmisibile
pânå în secolul al XIX-lea, particularitå¡ile clinice
¿i epidemiologice ale bolilor infec¡ioase transmi-
sibile au fost consemnate încå din antichitate ¿i
considerate în retrospectiva etiologicå (1).
• Descoperirea agen¡ilor etiologici ai bolilor in-

fec¡ioase (Louis Pasteur, Robert Koch), este
consideratå un eveniment epocal cu caracter
dual (4).
– Progres ¿tiin¡ific imens în biologie ¿i medi-

cinå.
– Utilizarea patogenilor ca arme biologice.

• Atacul bioterorist 11 septembrie 2001, USA –
moment de reflec¡ie ¿i decizii ferme.
B. Descrierea folosirii patogenilor microbieni ca

arme poten¡iale în råzboaie dateazå din timpuri strå-
vechi, antice (1). Printre cele mai frecvent citate:
• Otråvirea rezervelor de apå în secolul al VI-lea Î.

Hr. cu fungul Claviceps purpurea (Rye ergot) –
rachiu de secarå, de cåtre asirieni.

• Catapultarea cadavrelor deceda¡ilor de pesta,
peste zidurile ora¿ului Kaffa (Feodosia) din
Crimeea (1346) în cursul atacurilor tåtarilor.

• Exodul flotei sta¡ionate în porturile din penin-
sula Crimeea (Marea Neagra) în porturile itali-
ene Vene¡ia ¿i Genova, poate fi considerat a fi
stat la baza dezvoltårii catrastofale a pestei, în
Europa Evului Mediu.

• Råspândirea variolei printre nativii americani,
loiali francezilor, în cursul råzboiului dintre
Nord ¿i Sud, prin utilizarea påturilor folosite
anterior de cåtre bolnavi în epidemia de variolå,
ceea ce a dus la decimarea popula¡iei nativilor
americani. Responsabilitatea este puså pe seama
unui ofi¡er superior englez; evenimentul a avut
loc în anul 1767.

• Experimentele din Manciuria în care armata
de ocupa¡ie japonezå a practicat deliberat

îmbolnåvirea prizonierilor cu diferi¡i agen¡i etio-
logici transmisibili înainte ¿i în cursul celui de
al II-lea Råzboi Mondial.

• Evenimentele tragice din 11 septembrie 2001,
concomitent cu atacul cu spori de Bacillus an-
thracis – pulberea albå, diseminatå în plicuri
de Po¿ta Federalå SUA, la adrese selectate.
Aceste evenimente au scos în eviden¡å vulnera-
bilitatea popula¡iei Statelor Unite ¿i au deter-
minat un efort enorm al Guvernului, încå în
curs de perfectare, pentru pregåtirea ¿i apårarea
popula¡iei la provocåri viitoare.
Dincolo de måsurile ferme pe care Statele Unite

ale Americii le-au adoptat, måsuri care au generat
eforturi na¡ionale conjugate cu måsuri interna¡io-
nale, acest eveniment a sugerat unele concluzii, care
au contribuit la clarificåri privind perspectiva
recurgerii la atacul bioterorist asupra societå¡ii civile.

ATACUL BIOTERORIST ASUPRA SOCIETÅºII
CIVILE (CU AGENºI ETIOLOGICI NATURALI)

• Agen¡ii biologici pot fi folosi¡i ca arme biolo-
gice în formå naturalå, situa¡ie în care: suprave-
gherea, depistarea, confirmarea, ¿i måsurile de
råspuns la atacul bioterorist sunt similare celor
aplicate în confruntarea cu un eveniment epide-
miologic natural.

• În ciuda unui numår redus de cazuri clinice,
genereazå efecte psihologice de maså (teamå,
fricå, teroare, dezorganizare socialå inclusiv în
Sånåtatea Publicå), cu consecin¡e nebånuite –
efect disruptiv.

• Supravegherea, depistarea, confirmarea ¿i råspun-
sul la atac sunt similare celor aplicate în con-
fruntarea cu un eveniment epidemiologic natural.

ATACUL BIOTERORIST ASUPRA SOCIETÅºII
CIVILE (CU AGENºI ETIOLOGICI WEAPONIZAºI)6

• În cazul în care unui agent etiologic i s-a aplicat
tehnologia de weaponizare6, poten¡ialul amenin¡å-
rilor biologice, ar putea fi apreciat dupå identifi-
carea agentului biologic/etiologic implicat, ulterior
se poate elabora råspunsul ¡intit la atac.

• Pânå la ob¡inerea rezultatelor, întocmirea rås-
punsului se bazeazå pe elementele de epidemio-
logie ¿i clinicå din domeniul bolilor infec¡ioase
transmisibile, similar cazurilor cu etiologie
naturalå încå neconfirmatå.

6 Termen general folosit pentru a descrie procesarea microbilor sau toxinelor în maniera care asigurå un efect devastator la
diseminare (maximizarea efectului parazitismului microbian al agentului etiologic: cre¿terea rezisten¡ei la antibiotice, evaziunea
sistemului imun; crearea de particule fine de aerosoli; stabilizarea ¿i prelungirea infectivitå¡ii prin procedee chimice; varia¡ia
gazdelor prin modificarea proteinelor de suprafa¡å).
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ASOCIEREA MAI MULTOR FORME
DE TERORISM

Asocierea mai multor forme de terorism a
devenit o realitate dupå 11 septembrie 2001 în
SUA, eveniment în care s-au asociat: terorismul
exploziv, neconven¡ional (avioane de linie, încår-
cate cu combustibil care lovesc Turnurile Gemene,
declan¿ând incendiul, concomitent cu atacarea
altor obiective – clådirea Pentagonului) cu atacul
bioterorist cu spor de Bacilus anthracis.

Asocierea cyberterorismului cu bioterorismul (¿i
nu numai) a devenit o problemå de mare actualitate
incluså de agenda Summitului NATO de la Bucu-
re¿ti, 2008, cu titlul „Protec¡ia spa¡iului Cybernetic“.

OBIECTIVE ÎN PERSPECTIVÅ

• Aplicarea Regulamentului Sanitar Interna¡ional
2005.

• Dezvoltarea epidemiologiei experimentale
bazate pe modelare matematicå a domeniului
biologic-medical implicat.

• Dezvoltarea activitå¡ii Grupului de Lucru
constituit în anul 2005 în cadrul Societå¡ii Ro-
mâne de Boli Infec¡ioase.

• Introducerea no¡iunilor de bioterorism în curi-
cula de epidemiologie, boli infec¡ioase ¿i mi-
crobiologie a facultå¡ilor de medicinå umanå
¿i reziden¡iatului în boli infec¡ioase, epidemio-
logie ¿i microbiologie (3, 4, 5).

Armele biologice* Clasificare, caracterizare
Tabel nr.1
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